CENTRE DE RECURSOS PER A ENTITATS

Amb el suport de:

Material informàctic
PROJECTOR 1
Categoria:
Material informàtic
Marca i model:
EPSON EMP-X3
Característiques tècniques
Projector multimèdia LCD amb resolució XGA
2.000 ANSI Lúmens
Zoom òptic 1,2 X
Projecció: frontal, retroprojecció i penjat de sostre
Distància de projecció: 1m a 11,3m
Dimensions (mm): 246 x 327 x 86
Pes (kg): 2,6
Components que inclou
Aparell
Comandament a distància
Cable de connexió corrent
Cable d’ordinador D-sub
Funda transport
Condicions de cessió
Sol·licitud a la Regidoria de Participació per email, telèfon o presencial amb
una antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les oficines de la Regidoria (si no
s’indica un altre equipament) en els horaris que s’acordin en el moment de la
cessió
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PROJECTOR 2
Categoria:
Material informàtic
Marca i model:
ACER X1160Z
Característiques tècniques
Projector multimèdia DLP
2.000 ANSI Lúmens
Zoom òptic 2 X
Projecció: frontal, retroprojecció i penjat de sostre
Distància de projecció: 1m a 11,9 m
Resolució: 800 x 600
Dimensions (mm): 267 x 187 x 80
Pes (kg): 2,3
Components que inclou
Aparell
Comandament a distància
Cable de connexió corrent
Cable d’ordinador
Funda transport
Condicions de cessió
Sol·licitud a la Regidoria de Participació per email, telèfon o presencial amb
una antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les oficines de la Regidoria (si no
s’indica un altre equipament) en els horaris que s’acordin en el moment de la
cessió
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Material audiovisual
EQUIP DE SO
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
MIPRO MA-707

Característiques tècniques

Altaveu portàtil principal:
-

Amplificador amb bateries internes i altaveu de 150W
Entrades auxiliars amb volums independents
Lector de CD (integrat a l’altaveu). No llegeix MP3
Lector- gravador de cintes de cassete (integrat a l’altaveu)
Carregador intern de bateries
Carregador intern de piles recarregables 9V
Nansa plegable de transport
Rodes

Altaveu portátil auxiliar
-

Nansa plegable de transport
Rodes
Cable de 20m per connectar l’altaveu secundari a l’altaveu principal (MA-707)

Components que inclou

Condicions de cessió

Altaveu principal + funda
Altaveu auxiliar + funda
2 trípodes + respectives fundes
Micro amb fil + cable micròfon
Micro inhalàmbric + 2 piles recarregables
Cable connexió al corrent
Cable connexió a ordinador o altres
components

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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EQUIP DE MÚSICA
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
Sunstech CX-M57

Característiques tècniques

REPRODUCTOR:
- CD/-R/-RW
- CD MP3
- Sintonitzador analògic AM / FM estèreo
PRESTACIONS:
- Lector de CD´s de càrrega superior
- Programació de fins 20 pistes en CD
- Platina per a cassette estèreo
- DBS (Potenciador de greus)
- Funció de repetició
ÀUDIO:
- Sortida: 1.5W x 2

Components que inclou

Condicions de cessió

Aparell
Cable d’alimentació

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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APARELL REPRODUCTOR DE DVD
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
Energy Sistem
Emotionn 1500

Característiques tècniques
•
•
•

DTS Digital Out y Dolby Digital 5.1Ch,
Reprodueix Cd de fotos
Resolució màxima de sortida de VGA:
1024 X 768

•

General:
Compatible amb MPEG4 / DivX / XviD /
DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R /
DVD+RW / SVCD / VCD / CD / CD-DA / CDG / MP3 / CDR / CDRW / JPEG

•
•
•

Selecció de 8 idiomes d’àudio
Selecció de 32 idiomes de subtítols
Funció Karaoke

•
•
•
•
•
•

Àudio:
192KHz /24 bit DAC
S/N:108dB
Nivell de sortida: anàlog 2 Vrms (1 KHz)
Sortides àudio Digital optical / coaxial
Sortides àudio 5.1 ch
Sortides L/R

•

Vídeo:
Sortida de Vídeo por Components y Svideo
Sortida Y / Pb / Pr
Sortides VGA / SCART
NTSC / PAL/ SECAM
Conversor 10bit DA
Resolució Horitzontal: 800 línees

•

Especificacions:
Alimentació: AC100-240V / 50~60Hz
Consumo: 25W

Característiques
Progressive scan amb funció de
reproducció de DVD

•
•
•
•
•

AC-3 / DTS / Pro Logic II
Actualizació de Firmware
Bloqueig Parental
Multi-zones
OSD: Espanyol, anglès, Francès, Italià

Components que inclou

Condicions de cessió

Aparell DVD
Comandament a distància

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.

Opcional:
2 micròfons Phillips Karaoke

El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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MICRÒFONS
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
PHILLIPS
Karaoke SBC MD110

Característiques tècniques

Connector
Fabricant
Impedància
Llargada de cable
Model
Altres característiques
Patró de captació
Resposta de freqüència
Sensitivitat

3,5 - 6,3 mm mono
Philips
600 ohm
1,5 m
SBCMD110/00
Tipus Dinàmic
Omnidireccional
100 - 10.000 Hz
-80 dB +/- 3 dB

Components que inclou

Condicions de cessió

2 Micròfons (se’n pot demanar només
1) + cable

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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IMPRESSORA FOTOGRÀFICA DIGITAL PER SUBLIMACIÓ DE TINTA
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
SONY
DPP-FP50

Característiques tècniques
-

Examina, edita i crea fotografies reals a través del televisor, la càmera o la targeta de
memòria amb la impressora DPP-FP50
Impressió directa a través de PictBridge, Memory Stick™, Memory
Stick™ Pro, Memory Stick™ Pro Duo, SD o targetes de memòria Compact Flash**
Impressió 300 ppp x 300 ppp con 16,7 milions de colors per punt
Procés d’impressió d’alta velocitat (aprox. 60 seg. per impressions de 10 x 15 cm)
'Super Coat 2' protegeix la impressió de les empremtes, la llum, la calor i la humitat, i
garanteix impressions de llarga duració
Mides: aprox. 182 x 66,5 x 210 mm Pes: aprox. 1,2 kg
inclou el software Picture Gear Studio per disposar de major capacitat d’edició de
fotografies al PC.
Mides d’impressió opcionals recomanats: SVM-F40P / SVM-F80P
Se subministra amb: Software per a controladors en CD-ROM, adaptador
d’alimentació CA, cable d’alimentació, safata de paper

Components que inclou

Condicions de cessió

Impressora digital
Cable d’alimentació

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.

No se subministra el paper i els cartutxos
de tinta (cal que els compreu vosaltres)

El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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PROJECTOR DE DIAPOSITIVES
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
REFLECTA
1800 AF

Característiques tècniques

Autofocus.
Làmpada halògena 24V/150W.
Interruptor tèrmic. Editor per a diapositiva.
Format de diapositiva 24x36 mm (amb marc 5x5 cm).
Connexió AV per gravador o temporitzador.
Objectiu MC 2,8/90 mm.
Comandament a distància per cable.
Alimentació: 230v/50 Hz

Components que inclou

Condicions de cessió
Condicions de cessió

Aparell
Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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CÀMERA DE VÍDEO
Categoria:
Material audiovisual
Marca i model:
CANON
HF 100

Característiques tècniques
Suport de gravació Secure Digital (SD)
Resolució del CCD 3,3 megapíxels - 3.310.000 píxels
Visor LCD TFT 2,7'' color panoràmic
Zoom òptic 12x
Zoom digital 200x
Obertura màxima f/1,8
Temps d’exposició De 1/2000 a 1/2 segons
Funció fotogràfica Resolució màima de 3,1 megapíxels - 2048x1536 píxels
Tipus memoria Secure Digital - Secure Digital HC
Bateries Bateria LiION BP-809
Pes sense bateria 380 gr
Mides 129 mm (llarg) x 73 mm (ample) x 64 mm (alt)
Altres aspectes a destacar :Pantalla TFT de 211.000 píxels
Estabilitzador òptic d’imatge

Components que inclou

Condicions de cessió

Vídeocàmera
Bateria de liti (incorporada)
Cable connexió corrent
2 cables de connexió a altres
components (ordinador, tv/DVD, etc.)
Tarja SD HD de 8 Gb

Condicions especials
En aquest cas la cessió no es fa a una
entitat sinó a una persona concreta de
l’entitat que es responsabilitzarà a nivell
personal de l’aparell
Sol·licitud a la Regidoria de Participació
presencial amb una antelació de 15 dies.
El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
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Material d’oficina i altres
ENQUADERNADORA D’ESPIRAL (manual)
Categoria:
Material d’oficina i altres
Marca i model:
IBICO
Ibimaster 59

Característiques tècniques
Enquadernadora d’espiral metàl·lica
Format màxim DIN A4.
Enquaderna fins a 450 fulles.
Capacitat de perforació 12 fulls/80gr.
Selector de diàmetre d’espiral adequat.
Perforació manual i inserció manual.
Palanca en forma d’U per facilitar la perforació.
Mida de “taladro” sobredimensionada per facilitar la inserció de l’espiral de 3,5mm.
Fabricada en alumini i ABS.
Aquest sistema permet girar l’enquadernació 360º.
Compartiments per emmagatzemar espirals i portades.
Pes 10,1kg.

Components que inclou

Condicions de cessió

Màquina

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.

El material necessari per a
l’enquadernació (espirals, portades,
etc.) l’heu d’aportar vosaltres, des de
la regidoria no us el podem
subministrar

El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
En el cas d’aquest material, si el volum
de dossiers que teniu per enquadernar és
petit us recomaneu que vingueu a
enquadernar-los a la regidoria enlloc
d’endur-vos la màquina
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PLASTIFICADORA
Categoria:
Material d’oficina i altres
Marca i model:
IBICO A3 Pouchmaster 12VT

Característiques tècniques
Plastificació de qualitat fotogràfica
Tecnologia de rodets calents
Ample de plastificació 318mm (A3)
Espessor màxima de la funda: 125 micres
Selector de la temperatura segons l’espessor de la funda
No necessita transportador (“carrier”)
Velocitat de plastificació: 33 cm/minut
Components que inclou

Condicions de cessió

Màquina plastificadora

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.

El material necessari per plastificar
(plàstics.) l’heu d’aportar vosaltres,
des de la regidoria no us el podem
subministrar

El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
En el cas d’aquest material, si el volum
de coses que heu de plastificar és petit us
recomaneu que vingueu a plastificar-ho a
la regidoria enlloc d’endur-vos la màquina
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MÀQUINA PER FER XAPES
Categoria:
Material d’oficina i altres
Marca i model:
Màquina per a xapes de 35mm

Característiques tècniques

Màquina per a folrar xapes publicitàries de 35 mm
Utilització molt fácil (en poden fer ús nens/es amb acompanyament d’un adult)
Producció estimada de +300 xapes/hora

Components que inclou

Condicions de cessió

Màquina per a crear xapes

Sol·licitud a la Regidoria de Participació
per email, telèfon o presencial amb una
antelació de 15 dies.

El material necessari per fer les xapes
(components de les xapes, plàstics i
papers impreso) l’heu d’aportar
vosaltres, des de la regidoria no us el
podem subministrar

El material s’ha de recollir i retornar a les
oficines de la Regidoria (si no s’indica un
altre equipament) en els horaris que
s’acordin en el moment de la cessió
En el cas d’aquest material, si el volum
de coses que heu de plastificar és petit us
recomaneu que vingueu a plastificar-ho a
la regidoria enlloc d’endur-vos la màquina
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