TEKNIK GALLERI ROSTRUM
BELYSNING
• 15 st Artic16 Vit (inköpt 2019
15 Linser vardera:
o spot-15 grader
o spot medium 30 grader
o spot flood 53 grader
• Äldre belysningsarmatur (ev försäljning)
PODIER
• Podier (2019)
• Monter med glas (2019)
KAMERA
• Nikon DX (ev försäljning)
• Kamera Fine Pix (ev försäljning)
PROJEKTOR
• SANYO (Filterbyte/lampbyte)
• Canon (med fjärrkontroll, varning filter, lyser bra, svart väska)
• BENQ med fjärrkontroll (fungerar bra)
• Epson multimediaprojektor (inköpt 2019, upphängd i taket)
KABLAGE
• 2 st HDMI kablar (7 m)
• Mini-tele 3,5 mm 1/8 tum till stortele 6,35mm 1/4 tum, ljudkabel (m)
• Förlängningskabel mini-tele 3,5 mm 1/8 tum (7 m)
• RCA till Stereo telekabel 6,35mm 1/4 tum (m)
BILDRAM
• Pictureline (ljud, bild)
TV
•
•

Philips 55 tum 55PUS8804 inbyggd mediaspelare (inköpt 2019, komplett i låda)
Philips 45 tum inbyggd mediaspelare som inte fungerar med alla format (komplett i
låda, ev försäljning)

WALL MOUNT
• Sinox Ultraslum Wall Mount
• 2 st Epson takfäste projektor (monterade i tak)
• Äldre projektorfäste (ev försäljning)
TV/DVD
• 3 st NUMATRON, tjock-tv

MEDIASSPELARE
• Brightsign (4GB sd-kort, upphängd i taket, inköpt 2018, professionell)
• 2 st WD TV mediaspelare (fungerar mot äldre utrustning också)
DVD-spelare
• Samsung (DVD med fjärrkontroll, fungerar utmärkt)
• EGOWELL (utan fjärrkontroll)
LJUDMIXER
• Behringer ljudmixer, XENYX 802
HÖGTALARE
• 2 st ALTO 600W (aktiv monitor, fungerar utmärkt, stora)
• 2 st MACKIE MR5 (aktiv monitor, 1 trasig och ska lagas, mindre)
HÖRLURAR
• 2 st SONY WH-1000XM3 (inköpta 2019, trådlösa hörlurar, svarta)
KAMERASTATIV
• Pullman (saknar kamerafäste)
DATOR
• Imac 21,5” 2017 (uppdaterad BigSur, långsam)
SKRIVARE
• OKI C824DN färglaser A3
SKANNER
• Epson Perfection V39 dokumentskanner A4
PROGRAMVARA
• Adobe CC (alla program)
• Zoom (1 host, digital konferensprogram)
• MailChimp (mailmotor)
• Officepaket (student licens)
WIFI
•

Telenor, mobilt bredband 50-100 Mbit

