
LOT 2:  Equipament divers d'enregistrament i gravació
Quadre 2: Preus servei d'equips en préstec

Descripció element valoració: Equipaments destinats a préstec per a les entitats Marca Model Enllaç URL preu 
públic

Tarifa (€) x 
mitja jornada

Tarifa (€) x 
jornada

Tarifa (€) x 
setmana Marca Model Enllaç URL 

preu públic
Tarifa (€) x 

mitja jornada
Tarifa (€) x 

jornada
Tarifa (€) x 
setmana

Càmera vídeo digital , 4k, súper 35, 4.2.2 Cmos  ENG, connexions BNC, tipus Canon USB, amb 
intercanvi d’òptiques, memòria SD (1TB) i visor LCD SONY PXW‐FS5K amb Óptica http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  5826,67 €   5826,67 €   5826,67 € 

SONY PXW-
FS7

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 125 150 525

Bossa transport equip ENG amb rodes i funda per pluja  PORTABRACE  RS-FS7 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

          137,50 €             137,50 €             137,50 € 
ORCA BAGS OR14

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 40 65 227,5

Trípode per càmera ENG  extensible 2 trams (fins a 5kgr) amb bossa transport  MANFROTTO 526,545BK http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

       1.400,00 €          1.400,00 €          1.400,00 € 
E IMAGE KIT7060

X2

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 20 45 157,5

Semi-canó amb funda de transport (connexió tipus Canon amb  interruptors de freqüències retallables)  RODE  NT-G1 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  17,00 €   17,00 €   17,00 € 
SENNHEISER MKE 

600

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 55 80 280

Sistema paravent per micròfon semi canó amb suspensió (mitjançant gomes i sistema manual  i 
adaptador a perxa)  RODE  BLIMP http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  219,47 €   219,47 €   219,47 € 

RODE Blimp 

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 35 60 210

Perxa de 4 trams  extensible fibra de vidre per micròfon semi canó  RODE BOOMPOLE PRO http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  203,86 €   203,86 €   203,86 € 
K-TEC K102

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 10 35 122,5

Càmera PTZ 1/3 HD- SD  1080i, 720p amb adaptador slot compatible a SDI, IP,  sistema Visca, ajust de 
colorimetria, velocitat d'obturació, detall, pedestal, filtres, guany amb dB  SONY  BRC-Z3301P AMB SOi http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  3.400,00 €   3.400,00 €   3.400,00 € 

Sony X-400

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 35 60 210

Remot per càmera PTZ via IP amb memòries d'escena  SONY  RM-IP10 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  1.400,00 €   1.400,00 €   1.400,00 € 
SONY RM-IP10

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 55 80 280

Emissor per micròfon sense fils compacte, sistema d'alimentació piles AA, connexió tipus Canon, pantalla 
de cristall líquid, canals variables  SENNHEISER  SKP 1 OO-G3 http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  220,00 €   220,00 €   220,00 € 

SENNHEISER EW 
112P G4

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 35 60 210

Receptor de micròfon sense fils compacte, sistema d'alimentació piles AA, connexió tipus Canon pantalla 
de cristall líquid, canals variables, adaptador a la càmera tipus flaix  SENNHEISER  EK 100 –G3 http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  312,50 €   312,50 €   312,50 € 

SENNHEISER EW 
112P G4

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 35 60 210

Enregistrador de so digital , pantalla de cristall líquid,  memòria SD (10Gb), connector tipus Canon, 
micròfons intercanviables, WAV, mp3, alimentació piles AA  ZOOM  H2N http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  149,69 €   149,69 €   149,69 € 

ZOOM H6

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 40 65 227,5

Enregistrador de vídeo digital SDI embegut alimentació amb 220v i bateries, discos SSD intercanviables, 
control d'imatge i so, pantalla tàctil  ATOMOS  SAMURAI BLADE http://catalogo.ricoh.e

s/cs_av/
  440,26 €   440,26 €   440,26 € 

ATOMOS Infieno

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 65 90 315

Mesclador de so autònom amb possibilitat d'alimentació a bateries i 220v, 4 canals d'entrada, amb 
sistema d'enregistrament digital incorporat i/o extern via disc SSD i USB amb auxiliar, L,R phantom, nivell 
de previ line, micròfon amb indicadors de control de guany, connectors tipus Canon, bossa de transport 
per directes ENG

 ROLAND  R-44R + CBR-44 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  505,89 €   505,89 €   505,89 € 
ROLAND R88

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 75 100 350

Torxa tipus LED amb adaptador a la càmera ENG amb alimentació tipus bateria  AMARANT  198 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  109,12 € 109,12 €   109,12 
FLBICOLOR FLBICO

LOR

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 40 65 227,5

Trípode tipus fotografia d'alumini amb 3 trams amb bossa de transport  MANFROTTO  MK190XPR03-BHQ2 http://catalogo.ricoh.e
s/cs_av/

  219,00 €   219,00 €   219,00 € 
EIMAGE EI120

http://www.video-
rent.es/equipos-
para-
universidades/ 45 70 245

TOTAL 

*Marca i model es refereixen per l'ítem seleccionat pel licitador d'entre els ítems del seu catàleg que encaixi amb l'element requerit

RICOH NRD MULTIMEDIA


