
 

  

 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES -  SALA GRAN 

 

 Sistema d’il•luminació DALI controlat mitjançant reguladors DYNALITE de 

PHILIPS. 

 Set barres d’il•luminació LED per banyar la paret lateral amb el color o 

combinació de colors escollit pel client. 

 “Graella” per a la subjecció d’il·luminació amb múltiples punts d’ancoratge. 

 12 bases CETAC monofàsiques de 16 ampers  

 1 base CETAC trifàsica de 30 kw 

 Projector EPSON multimèdia 3LCD de 6000 lúmens: 

o amb resolució nativa WUXGA (1920x1200) 

o relació d’aspecte 16:10  

o contrast 5000:1  

  Àudio 

o EQUIP:  

 Sistema d’altaveus EAW compost per: 

 altaveus full-range de 200W a 8Ω 

 subwoofers de 450W a 8Ω 

o MICROFONÍA:  

 Micròfon de mà sense fils AUDIOTECHNICA 

o CONTROL: 

 Sistema de processat d’àudio compost de: 

 mesclador d’àudio YAMAHA amb supressor de feedback  

 DSP interna per a l’equalització de la sala   

 processador digital d’àudio SABINE 

o Sistema d’amplificació compost de: 

 etapa de potència de 4x250W dedicada als altaveus full-

range 

  etapa de potència de 4x700W pels subwoofers 

 Connexions 

o Tres plaques de connexions a la sala i una al armari rack, amb 

connectivitat d’entrada i sortida d’àudio i vídeo digital o analògic 

(connectors VGA, HDMI, MiniJack i XLR) 

 Reproductor Blu-Ray PIONEER capaç de reproduir discs BD, DVD i CD i 

arxius des d’USB 

 Sistema de control AMX "tot-en-un" - compartit per ambdues sales. 

o amb matriu de commutació audiovisual 

o escalador 

o convertidor de senyal analògica a digital 

o processat professional d’àudio 

 Panell tàctil 7” AMX. 

o permet controlar les fonts audiovisuals 

o enviament de les senyals a projecció  

o control del sistema d’il•luminació de forma fàcil i intuïtiva  

o Disposa de previsualització de les senyals de vídeo actives 

 Entrada per càrrega i descàrrega per  Benet Mercadé 33, a peu de carrer de 

3x2,90m. 

 Distribuïdor amb entrada per Benet Mercadé de 30,41 m2. 
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