ROS PC, ofereix un ampli ventall de serveis i productes orientats directament per a cobrir les necessitats que
es plantegen dins de les associacions. La experiència i el treball dels darrers anys amb moltes associacions
de diferents àmbits, com AVV, Associacions d’amics, AMPA, Comunitats de veïns i d’altres.

Oferta de productes i Serveis - Primavera 2017
Equip de So portàtil

Equip de So Fix

200 watts, Altaveu de 8 ", micro
sense fil de mà integrat + un
micro de mà amb cable, Reproductor USB-SD-MMC-iPOD- BLUETOOTH, Pantalla LCD (pistes i
estat de l'MP3), Entrades per a
micro i línia, controls EQ , volum i
ressò per al micro, Bateria amb
autonomia màxima de 4 hores,
Comandament a distància,
incorpora una nansa i rodes.

Amplificador, estereo i bridge,
clip LEDS, format rack 19 ", entrada RCA i Jack. Sortida Speakon,
Jack i borns. 5,9Kg. 2 x 400 W @ 4
OHM, 2 x 300 W @ 8 OHM + Parella altaveus + 2 cables 10m + 1
micro amb cable + cable rca +
taula de 4 entrades.
Entrega i instal·lació.
Posibilitat d’incloure soports per
a pared, armari mural, ...

Equips d’ocasió

Projector + Pantalla

Equips informàtics provinents de
renting. Primeres marques, Hp,
Toshiba, IBM. 1 any de garantía.
Sistema Operatiu inclós. Entregats totalment configurats i preparats per al seu ús.

Pantalla projecció 150x150 portátil + cable VGA de 10m + Projector acer de 3000 lummens.

Procesadors Intel, DC, i3, amb 2
o 4Gb DDR,… consulteu preu
unitari i de packs de 10 equips.
També disposem de portàtils,
monitors, impressores a baix cost.

Conjunt ideal per a presentacions esporàdiques, reunions,
visualitzar videos, pel·licules.
Regal d’altaveus amplificats pel
Pc i cable adicional HDMI de
5m. Entrega i explicacions.

Parella Altaveus 40W

Serveis Informàtics

Parella d’altaveus auto amplificats de 40W.

Ús oferim un conjunt de serveis
informàtics per a cobrir totes les
vostres necessitats. Revisió
d’equips, formateig, ampliacions, instal·lació de WiFi, cablejat de xarxes,…
Si necessiteu assesorament no
dubteu en trucar-nos.

Ideal per a aules de formació,
música ambiental, sala de conferencies,…
Inclou cable RCA - Jack de 3m

La vostra web - Tot inclòs
Si no teniu web o voleu modificar la vostra, us dissenyem una nova amb els apartats
que vulgueu! Inclou servei de formació per a que vosaltres mateixos actualitzeu i
publiqueu noticies. Hosting + domini (1any) + disseny + fotos + formació 4h + logos +
correu electrònic + enllaços xarxes socials. Web base 3 planes + notícies.
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