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• PROPOSTA DE PREÇOS
A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA –EPP, inscrita no CNPJ: 21.997.155/000114 estabelecida à SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO “A” LOJA 47 PARTE GL – Asa Norte Brasília DF - CEP: 70.720-610, apresenta proposta de preços de fornecimento dos equipamentos
abaixo:
LOTE 01
ITEM

QTD

01

141

07

277

13

141

19

141

MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO
Amplificador NCA De Som Ambiente marca/fabricante
RMS 60W modelo SA 100 BT + Prateleira com Suporte
Prat-K Madeira Branca Lineare. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Caixa de Som 5'' Marca/fabricante Oneal Passiva
70W(Par) Preto modelo OB 205. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Projetor marca/fabricante BENQ modelo MW550
HDMI + Cabo Vga + Cabo HDMI 1,5m HDMI M +
Suporte Brasforma Teto ou Parede. Garantia de 36
(trinta e seis) meses.
Serviço de Instalação. Garantia de 36 (trinta e seis)
meses.

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL
R$

710,98

100.248,18

554,33

153.549,41

3.826,67

539.560,47

757,63

106.825,83

Tela de Projeção Retrátil 106" marca/fabricante
25
141 Nardelli Premium HDTV 3AoS modelo NRL-019.
850,98
119.988,18
Garantia de 36 (trinta e seis) meses.
VALOR TOTAL R$ 1.020.172,07 (um milhão e vinte mil e cento e setenta e dois reais e sete
centavos).
LOTE 02
ITEM

QTD

MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL
R$

06

39

Amplificador NCA De Som Ambiente marca/fabricante
RMS 60W modelo SA 100 BT + Prateleira com Suporte
Prat-K Madeira Branca Lineare. Garantia de 36 (trinta

710,98

27.728,22

VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
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e seis) meses
12

141

18

39

24

39

Caixa de Som 5'' Marca/fabricante Oneal Passiva
70W(Par) Preto modelo OB 205. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Projetor marca/fabricante BENQ modelo MW550
HDMI + Cabo Vga + Cabo HDMI 1,5m HDMI M +
Suporte Brasforma Teto ou Parede. Garantia de 36
(trinta e seis) meses.
Serviço de Instalação. Garantia de 36 (trinta e seis)
meses.

554,33

78.160,53

3.826,67

149.240,13

757,63

29.547,57

Tela de Projeção Retrátil 106" marca/fabricante
30
39 Nardelli Premium HDTV 3AoS modelo NRL-019.
850,98
33.188,22
Garantia de 36 (trinta e seis) meses.
VALOR TOTAL R$ 317.864,67 (trezentos e dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e
sessenta e sete centavos).
LOTE 03
ITEM

QTD

MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO
Amplificador NCA De Som Ambiente marca/fabricante
RMS 60W modelo SA 100 BT + Prateleira com Suporte
Prat-K Madeira Branca Lineare. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Caixa de Som 5'' Marca/fabricante Oneal Passiva
70W(Par) Preto modelo OB 205. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Projetor marca/fabricante BENQ modelo MW550
HDMI + Cabo Vga + Cabo HDMI 1,5m HDMI M +
Suporte Brasforma Teto ou Parede. Garantia de 36
(trinta e seis) meses.

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL
R$

710,98

8.531,76

554,33

13.303,92

3.826,67

45.920,04

02

12

08

24

14

12

20

12

Serviço de Instalação. Garantia de 36 (trinta e seis)
meses.

757,63

9.091,56

26

12

Tela de Projeção Retrátil 106" marca/fabricante
Nardelli Premium HDTV 3AoS modelo NRL-019.

850,98

10.211,76

VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
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Garantia de 36 (trinta e seis) meses.
VALOR TOTAL R$ 87.059,04 (oitenta e sete mil e cinquenta e nove reais e quatro centavos).
LOTE 05
ITEM

QTD

03

12

09

24

15

12

21

12

27

12

MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO
Amplificador NCA De Som Ambiente marca/fabricante
RMS 60W modelo SA 100 BT + Prateleira com Suporte
Prat-K Madeira Branca Lineare. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Caixa de Som 5'' Marca/fabricante Oneal Passiva
70W(Par) Preto modelo OB 205. Garantia de 36 (trinta
e seis) meses.
Projetor marca/fabricante BENQ modelo MW550
HDMI + Cabo Vga + Cabo HDMI 1,5m HDMI M +
Suporte Brasforma Teto ou Parede. Garantia de 36
(trinta e seis) meses.
Serviço de Instalação. Garantia de 36 (trinta e seis)
meses.
Tela de Projeção Retrátil 106" marca/fabricante
Nardelli Premium HDTV 3AoS modelo NRL-019.
Garantia de 36 (trinta e seis) meses.

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL
R$

710,98

8.531,76

554,33

13.303,92

3.826,67

45.920,04

757,63

9.091,56

850,98

10.211,76

VALOR TOTAL R$ 87.059,04 (oitenta e sete mil e cinquenta e nove reais e quatro centavos).
➢ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITENS 01, 02 e 03 – AMPLIFICADORES DE SOM EM AMBIENTE DE ATÉ 30M²
Amplificador com 2 canais; Potência: 40 WRms por canal; Impedância Nominal de Saída: 4 a 8
ohms; Com resposta de frequência de 20Hz a 20KHz; Entradas: Auxiliar RCA, Microfone,
USB/mp3 player; Distorção Harmônica total máxima: 0,10%; Controle de Graves, Agudos e
Balanço; Controle remoto; Alimentação: 220 Vac; GARANTIA: 03 (três) anos ON SITE.
VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
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ITENS 04, 05 e 06– AMPLIFICADORES EM AMBIENTE MAIOR QUE 30M²
Amplificador com 4 canais; Potência: 40 WRms por canal; Impedância Nominal de Saída: 4 a 8
ohms; Com resposta de frequência de 20Hz a 20KHz; Entradas:Auxiliar RCA, Microfone,
USB/mp3 player; Distorção Harmônica total máxima: 0,10%; Controle de Graves, Agudos e
Balanço; Controle remoto; Alimentação: 220 Vac; GARANTIA: 03 (três) anos ON SITE.
ITENS 07, 08 e 09– CAIXA ACÚSTICA EM AMBIENTE DE ATÉ 30M²
02 (DUAS) UNIDADES POR INSTALAÇÃO; Impedância Nominal: 8 ohms; Caixa tipo selada de 2
vias; TIPOS DE ALTO-FALANTE Woofer, Tweeter; POTÊNCIA Programa Musical: 80 Watts; RMS:
40 Watts; Sensibilidade (1W/1m): 80 a 90 dB SPL; Resp. de Frequência: 80 Hz – 20.000 Hz; ITENS
INCLUSOS Cabos para alimentação e conexões (Tamanho Ambiente); Suporte e acessórios de
fixação em parede; GARANTIA 03 (três) anos ON SITE.
ITENS 10, 11 e 12 – CAIXA ACÚSTICA EM AMBIENTE DE ATÉ 30M²
04 (QUATRO) UNIDADES POR INSTALAÇÃO; Impedância Nominal: 8 ohms; Caixa tipo selada de 2
vias; TIPOS DE ALTO-FALANTE Woofer, Tweeter; POTÊNCIA Programa Musical: 80 Watts; RMS:
40 Watts; Sensibilidade (1W/1m): 80 a 90 dB SPL; Resp. de Frequência: 80 Hz – 20.000 Hz; ITENS
INCLUSOS Cabos para alimentação e conexões (Tamanho Ambiente); Suporte e acessórios de
fixação em parede; GARANTIA 03 (três) anos ON SITE.
ITENS 13, 14, 15, 16, 17 E 18 – PROJETOR MULTIMÍDIA
TECNOLOGIA LCD OU DLP BRILHO Mínimo: 3000 ANSI Lumens. TAXA DE CONTRASTE Mínimo:
10.000:1 LAMPADA Potência máxima: 250W, com duração (vida útil) mínima de 3.000 horas
(modo normal) e mínimo de 4.000 horas (modo econômico) CORES DE EXIBIÇÃO Mínimo: 1
Bilhão de Cores RESOLUÇÃO Nativa: 1280 x 800 (WXGA) Suportar resolução no mínimo até
1600X1200 (UXGA) TAMANHO DA IMAGEM (DIAGONAL) Mínimo: 33” (na menor
configuração/distância) e 300” (na maior configuração/distância), respectivamente DISTANCIA
DE PROJEÇÃO Mínimo: 1,00m (Menor Distância) e 9,00(Maior distância) aproximadamente.
COMPATIBILIDADE DE VÍDEO Compatível no mínimo com NTSC, NTSC 4.43, PAL (M/N/), SECAM
VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14 / Telefone: (61) 3046-9990
Endereço: SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO “A” LOJA 47 PARTE GL – Asa Norte - Brasília DF - CEP: 70.720-610
E-mail: vixbot@vixbot.com.br ou licitacao@vixbot.com.br

4

Ao
Centro Acadêmico do Agreste da UFPE
Pregão Eletrônico Nº 019/2020
______________________________________________________________________________________________

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p FONTE DE ALIMENTAÇÃO Universal 100-240V - AC
50-60Hz CONSUMO DE ENERGIA Máximo: 328W (modo Normal), 260W (modo Econômico) e
<1W (modo espera). Nível de ruído: Máximo Tolerável 38 dB CONEXÕES/INTERFACES MÍNIMAS
HDMI: Mínimo 01 VGA: Mínimo 01 USB: Mínimo 01 RJ45: Mínimo 01 PESO MÁXIMO DO
EQUIPAMENTO Peso máximo 3,65 kg ITENS INCLUSOS Controle remoto Certificado de garantia
Cabo VGA (Tamanho Ambiente - Instalado) Cabos para alimentação (Tamanho Ambiente Instalado) Cabo HDMI (Tamanho Ambiente - Instalado) Manual do usuário em português.
Suporte e acessórios de fixação em teto (Instalado). Serviço de instalação. DISPOSITIVO
ANTIFURTO Trava Kensington ou similar (Instalado).
ITENS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
AMBIENTES Salas de aula, pequenos auditórios e salas de reunião. ITENS INCLUSOS Todo
material necessário para instalação e adequado funcionamento de todos os equipamentos e
componentes da solução, tais como: fiação, cabos HDMI, cabos VGA, cabos auxiliares de áudio
conexão p2 RCA, suportes e demais itens que forem necessários. Para fins de limitação será
considerada a distância máxima entre o projetor e o ponto de entrada como 20 metros para
cabeamento. GARANTIA 03 (três) anos ON SITE.
ITENS 25, 26, 27, 28, 29 e 30 – TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE 100”

SUPORTE/ESTOJO DA TELA Construído em alumínio com acabamento em pintura eletrostática,
resistente a riscos e a corrosão. Tubo interno para enrolamento do tecido construído em
alumínio; Acionamento manual para abertura da tela. Velocidade de retração com acionamento
por mola, permitindo o recolhimento automático do tecido para dentro do estojo metálico.
TELA Superfície de projeção em tecido tipo “mattewhite” (branco opaco). Deve permitir ganho
de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. Superfície de projeção com bordas negras, para facilitar o
enquadramento da projeção e melhorar o contraste da imagem. Área útil de projeção de
2350mm x 1320mm, aproximadamente 100 polegadas de diagonal, formato 16:9. Acionamento
manual GARANTIA 03 (três) anos ON SITE.
➢ CONDIÇÕES COMERCIAIS
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal
ou Fatura.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho,
em remessa parcelada:
Grupo 01 e 02: Recife – PE (6 endereços distintos)
Grupo 03: Caruaru – PE (1 endereço)
Grupo 05: Vitória de Santo Antão – PE (1 endereço)
INSTALAÇÃO: Os bens deverão ser entregues, montados e instalados diretamente nas unidades
administrativas da UFPE (salas de aula, auditórios, sala de reuniões etc.), conforme respectivas
destinações internas, indicadas em documento enviado junto à nota de empenho.
GARANTIA: O prazo de garantia para os equipamentos ofertados é de 36 (trinta e seis) meses
on site.
A proponente disponibiliza telefone gratuito 0800 644 6565 e/ou e-mail rma@vixbot.com.br
para abertura de chamados de assistência técnica e possui rede de assistências técnicas em
todo território nacional.
IMPOSTOS E FRETE: Inclusos
• DECLARAÇÕES
Declaramos que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem
a ser ofertados por meio de lances estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxas de administração, produtos/materiais, embalagens, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto da licitação.
Declaramos que atendemos a todas as exigências previstas no edital, considerando todas as
especificações técnicas e documentação exigida.
Declaramos que recebemos os documentos, tomamos ciência e concordamos com todos os
itens estabelecidos no Edital de licitação em epígrafe e cumprimos plenamente todos os
requisitos de habilitação e exigências do Edital.
Declaramos para os itens 13, 14, 15, 16 ,17 e 18, Projetor Multimídia:
a) que os bens são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14 / Telefone: (61) 3046-9990
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b) que os bens são, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
c) que os bens não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).
Declaramos conhecer e aceitamos todas as condições do edital.
➢ DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DA ATA
Nome: Carlos Alberto Moreira
Estado Civil: casado
CPF: Nº 480.361.101-72
RG: Nº 830004 SSP-DF
Cargo: Procurador
➢ DADOS DA EMPRESA
Razão Social: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP
Endereço: SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO “A” LOJA 47 PARTE GL – Asa Norte - Brasília DF
- CEP: 70.720-610
CNPJ: 21.997.155/0001-14
CF/DF nº 07.711.937/001-60
Contato: Carlos Alberto Moreira
Telefone: (061) 3046-9990
E-mail para Contato: licitacao@vixbot.com.br
E-mails para envio de Instrumento Contratual e Nota de Empenho:
licitacao@vixbot.com.br e/ou empenho@vixbot.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 3599-8, Conta Corrente nº 47.407-X
Brasília- DF, 17 de setembro de 2020.
Cordialmente,
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP
CARLOS ALBERTO MOREIRA
PROCURADOR
CPF: Nº 480.361.101-72
RG: Nº 830004 SSP-DF
VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
CNPJ: 21.997.155/0001-14 / Telefone: (61) 3046-9990
Endereço: SHCGN CR QD 702/703 S/N – BLOCO “A” LOJA 47 PARTE GL – Asa Norte - Brasília DF - CEP: 70.720-610
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DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita nº CNPJ: 21.997.155/0001-14
estabelecida à SHCGN CR QD 702/703, S/N – Bloco “A” Loja “47” Parte GL – Asa Norte – Brasília
–DF – CEP: 70.720-610, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Carlos Alberto Moreira,
portador (a) da Carteira de Identidade n° 830004 SSP/DF e do CPF n° 480.361.101-72, DECLARA
sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico em epígrafe que:
• Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/2006, Lei Estadual n° 11.619/2009:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
OU
(X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações
a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente que a declaração
inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal que o ato ensejar.
Brasília- DF, 17 de setembro de 2020.
Cordialmente,

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP
CARLOS ALBERTO MOREIRA
PROCURADOR
CPF: Nº 480.361.101-72
RG: Nº 830004 SSP-DF

VIXBOT – Soluções em Informática Ltda - EPP
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REC

COMPATIVEL COM CHANGE FOLDER
BLUETOOTH

FM

USB

SD CARD

EQ 3 VIAS

RECORDING

GUIA DE USUÁRIO

SA 100 bt

compact powered mixer

SA 100 bt - optical

SA 100

ATENÇÃO!
Para evitar a invalidação da garantia deste produto e para sua própria segurança, recomendamos que se leia este manual cuidadosamente antes de
operar este produto.
Operação para propósitos em aplicações de formas diferentes das aqui citadas não serão cobertas pelo fabricante, A responsabilidade de outros tipos
de instalação será atribuída ao instalador ou usuário.
RISCO DE FOGO E CHOQUE ELÉTRICO
—Antes de conectar este produto a rede elétrica, sempre tenha à certeza que a voltagem corresponde a que é especificada no produto.
—O aparelho não deve ser usado em locais com flutuação de tensão, luz solar direta, umidade e calor em excesso.
—Nunca exponha este produto a chuva ou umidade, nunca use em proximidade a água ou em uma superfície molhada.
—O aparelho não deve sofrer quedas, choques ou vibrações excessivas.
—Nunca deixe que qualquer líquido, como também qualquer objeto, entre no produto. Neste caso desconecte imediatamente da rede elétrica e envie para o posto
autorizado.
—Nunca instale o produto sem ter corrente de ar adequada para refrigeração. Nunca obstrua as aberturas de entrada e saída de ar.
—No caso de o fusível externo precisar de substituição, só substitua por um do mesmo tipo.
—Antes de tentar mover o produto depois que foi instalado, remova todas as conexões.
—Antes de ligar o equipamento, verifique se o volume dos canais estejam no mínimo ou fechados.
—Utilize somente cabos e conectores de boa qualidade, pois a maior parte dos problemas (intermitente ou não) são causados por cabos defeituosos.
—Ao retirar seu equipamento da embalagem, verifique se está tudo em ordem. Caso haja qualquer irregularidade, entre em contato com seu revendedor ou
transportadora que lhe entregou o equipamento.

CUIDADO!
Para evitar choques elétricos nunca abra este aparelho, caso seja necessário enviar à rede de postos autorizados.
Este produto pode gerar pressões acústicas muito altas que são um perigo para o sistema de audição. Sempre evitar operações a níveis altos se
houver pessoas muito proximas do produto (pelo menos 1 m de distância). Nunca exponha as crianças à fontes tão altas.
Evite choques, e contato de pessoas com a caixa, verifique sempre o local onde ela será instalada.

CONTROLE REMOTO - SA 100 BT
Tela de trabalho do USB/SD

Numero da música

39

19

volume
logotipo da música

logo do disco USB/SD

Play / pause

EQ 3 BAND

SA 100 BT

nome da música
spectrum de exibição

O Controle remoto permite operar de forma simples as funções do rádio e do
reprodutor Mp3.

SD
OVER

POWER
USB

O controle remoto pode controlar em até 8 metros e o rádio
pode armazenar 18 estações de rádio.
Funções:
LEVEL

CH+ - Canal FM: Avança as frequências para sintonia da
radio.

BLUE - 1
WHITE - 2

1

2

MODE

FOLDER RPT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁDIO
Entrada de USB com Leitura rápida

CH- - retrocede as frequências para sintonia da radio.
MODE - Pressione rapidamente esta tecla para
selecionar as funções: FM-USB/SD-BT
Pressione por 3 segundos o dispositivo sera desligado,
precione novamente por 3 segundos e ele sera religado.
PLAY/PAUSE - Pausa a música ou reproduz com um
toque.
Quando no modo FM: Com um toque curto faz a busca
automática das rádios na banda escolhida.
Quando em ‘MUSIC MODE’ é a tecla de confirmação
da música escolhica.

20

Faixa de frequência
108MHz MHz 87.5
Sensibilidade
7dBu, Grau de separação 10.7 Mhz.
SD&USB/MMC
System MP3 audio system
Características de frequência
≦ 20Hz 100Hz - 5dB 10Hz 20Hz - ≦ 5Db

25 26

29 31 35

38

Relação Sinal Ruído
(MMC) of SD&USB / 35dB 1KHz (MP3), grau de separação: > 35 dB

ENTER - Função de repetição:
REPAT ALL – REPAT FOLDER – REPAT ONE – RANDOM
EQ - Seleciona os modos de equalização pré-gravados:
"NORMAL" "ROCK" "POP" "CLASSIC" "(Jazz)»
"COUNTRY" "RETURN".

18

Rádio com receptor FM estéreo, armazenamento de até 20 posições de memória automáticamente,
(LCD) Controle remoto multifunção de até 8 métros.

ANT
AM/FM
75 OHMS

Tela Rádio FM
numero do canal gravado
logotipo do radio
frequencia de sintonia

NEXT - Quando no modo USB:/SD Avança uma
faixa.
Quando no modo FM: Avança as frequências
sintonizadas na memória.
Quando em ‘MUSIC MODE’ é a tecla de navegação para
avanço.

banda de frequencia

PREV - Quando no modo USB/SD: retrocede
uma faixa.
Quando no modo FM: retrocede as frequências
sintonizadas na memória.
Quando em ‘MUSIC MODE’ é a tecla de navegação para
retorno.
VOL- - Esta tecla abaixa o volume de reprodução em
todos os modos
VOL+ - Esta tecla aumenta o volume de reprodução em
todos os modos..

4 OHMS
100W

SA 100
SA 100 BT

24

27 28
25 26

Tela BT

30 32 36

29 31 33 34 35 38
INPUT

Nota:
- Compatibilidade com a especificação 2.0 + EDR Bluetooth.

ANT
FM

- V1.2 Suporte A2DP, AVRCP V1.4, V1.2 HSP, HFP V1.5 perfis.

Teclado numérico - Estas teclas
selecionam as estações gravadas nas
memórias de 0 a 9 e seleciona as
faixas de músicas gravadas em Mp3.

37

COAXIAL

- Se você conectar um dispositivo BT pela primeira vez, e depois não se
desconectar ou remove-lo do seu celular, isso pode afetar as conexões
posteriores: Caso isso ocorra só é preciso remover a conexão BT anterior e reprocurar o dispositivo.
- Esta caixa só se conecta a um telefone celular por vez. Caso queira conectar
outro, é necessário desconectar o celular antigo, desligar o dispositivo. Religar e
sintonizar o novo dispositivo.

4 OHMS
100W

SA 100 BT ÓPTICO

24

27 28

LINE OUT

A2
IN

A1
IN

30 32 36

37

CONTROLES
LOW
MID
HIGH

MÁXIMO GANHO
12 dB
12 dB
12 dB

FREQÜÊNCIA
50 hz
1 khz
12 khz

POWER

SA 100
ON

OVER

BLUE - 1
WHITE - 2

1

2

25 26

29 31 35

4 OHMS
100W

24

27 28

30 32 36

37

APRESENTAÇÃO

Parabéns! Você junto com a NCA na vanguarda da tecnologia em
amplificadores compactos, potentes e seguros.

Os amplificadores compactos NCA têm um poderoso
amplificador classe AB para o melhor desempenho em termos de qualidade de
reprodução de sinais em toda a faixa de frequências de áudio, podendo fornecer até
100 Watts RMS de potência.

com sistemas bluetooth.
É possível ainda pausar a reprodução, avançar ou voltar a
música e controlar o volume de entrada no canal USB, o que é apenas
recomendável se o volume do canal USB não conseguir obter o sinal desejado na
saída da mesa, neste caso a gravação estará fora dos 0dB e pode ser necessário
ser feita uma calibração no sinal.
Assim que o equipamento é ligado será exibido na tela de 2
polegadas WELCOME e logo em seguida aparecerá o logo da LL AUDIO.

15) DISPLAY - Display LCD que indica as funções do módulo, nomes de
músicas e estações de rádio.
16) RPT - Funções de repetição:
Com um toque curto ele acessa as funções de repetição pulando a cada
toque curto, o último visualizado é o que o reprodutor irá usar para
reproduzir as músicas:
REPAT ALL – REPAT FOLDER – REPAT ONE – RANDOM

25, 26, 27 e 28 OUTPUT - Saídas de áudio.
Tipicamente usar (2) duas caixas de 8 Ohms e no mínimo 50W RMS @ 8 Ohms por
canal.
Cor vermelha polaridade positiva.
26 (L) canal esquerdo, 27 (R) canal direito.

17)REW - Quando no modo USB/SD CARD:
11) SD - Entrada para cartão de memória SD até 16G. Conecte e a música irá ser
reproduzida imediatamente na ordem de gravação.

Modelos:
SA 100 - Mono 100W @ 4 Ohms
EQ 3 Bandas, MIC, volumes independentes
SA 100 BT - Mono 100W @ 4 Ohms
+ FM, Bluetooth e troca de pastas no display
SA 100 BT - OPTICAL - Mono 100W @ 4 Ohms
+ entrada ótica, FM, Bluetooth e troca de pastas no display

A carga em sua saída pode ser substituída por associações série
ou paralelo, ou mistas, de modo que seus valores equivalentes sejam maiores ou
iguais a impedância de saída de cada modelo, e não ultrapassem a potência total do
modelo.

Em uma aplicação típica de 100W RMS @ 4 Ohms podem
associar 02 cargas de 8 ohms - 50 W, em paralelo.

Os amplificadores possuem resposta plana e apresentam
excelente desempenho desde super baixas até altas frequências.

Cor preta polaridade negativa.
Quando recebe um toque longo retrocede a música em
segundos.

12) MODE – Com um toque curto nesta tecla você poderá alternar entre os
modos USB/SD Card - BT - FM.
A senha para conexão BT é: 0000
Com um toque longo você irá desligar o modulo. Quando desligado, pressionar
novamente por 3 segundos este botão, liga-o novamente.

25 (L) canal esquerdo, 28 (R) canal direito.
Quando recebe um toque rápido passa a música para a

29 LINE OUT R - Saída de linha para gravação com conector RCA (R) direita.

faixa anterior.
30 LINE OUT L - Saída de linha para gravação com conector RCA (L) esquerda.
Quando no modo FM:
31 AUX 2 - Entrada de sinal (R) direita com conector do tipo RCA.

13) PLAY/PAUSE - Pressione para tocar, pressione novamente para pausar a
música.
Quando no modo BT, pressione para procurar novos

Quando recebe um toque rápido passa a sintonizar uma
estação anterior.

32 AUX 2 - Entrada de sinal (L) direita com conector do tipo RCA.

Quando em MUSIC MODE:

33) DIGITAL AUDIO OPTICAL - Entrada de áudio digital com conector SPDIF – Este
sinal será reproduzido através do AUX 1, caso haja áudio na entrada AUX1 35,36 o
sinal será somado.

dispositivos.
Quando recebe um toque rápido retorna à função anterior.
Quando no modo MUSIC MODE, esta tecla é usada para
confirmar a função desejada.
Quando no modo FM e pressionado por 3 segundos irá fazer
uma busca e armazenar até 18 posições de memória as estações de rádio da
região.

Quando no modo BT:
Quando recebe um toque rápido passa a reprodução do dispositivo para a
faixa anterior.

34) COAXIAL - Entrada de áudio digital com conector COAXIAL – Este sinal será
reproduzido através do AUX 1, caso haja áudio na entrada AUX1 35,36 o sinal será
somado.
35 AUX 1 - Entrada de sinal (R) esquerda com conector do tipo RCA.

18) FF - Quando no modo USB/SD CARD:
PAINEL FRONTAL
01 LO - Controle de Tonalidade de graves.
02 MI - Controle de Tonalidade de médios.

14) FOLDER - Com um toque curto este botão irá levar a função “MUSIC MODE”.
Para navegar será necessário usar as teclas:
FF – Avanço
REW – Retrocesso
PLAY/PAUSE - Confirma irá aparecer o seguinte MENU:

36 AUX 1 - Entrada de sinal (L) esquerda com conector do tipo RCA.
Quando recebe um toque longo vai avançar a música em
segundos.

37 MIC - Entrada de MIC balanceado ou não balanceado.
Quando recebe um toque rápido passa a música para a

38 ANTENA – Antena FM.

próxima faixa.
03 HI - Controle de Tonalidade de agudos.
04 ON - Quando aceso azul, indica que o aparelho está ligado.
05 OVER - Este LED (vermelho), quando aceso, indica a presença de sobrecarga
(Impedância menor que a especificada ou curto na saída), e a proteção eletrônica é
acionada.
06 POWER - Chave liga/desliga.
07 MIC - Volume da entrada de MIC.
08 USB - Volume do módulo USB.
09 AUX - Volume das entradas auxiliares 1 e 2.
10 SEL - Esta chave quando estiver pressionada aciona o canal auxiliar 2 e quando
não pressionada o canal auxiliar 1 esta acionado.
MÓDULO BT/USB/FM

MUSIC MODE
PLAY MODE – Modo de reprodução das músicas
Neste modo aparecerá 5 modos de reprodução e repetição para seleção:
REPAT ALL (Assim que terminar de tocar todas as músicas e pastas do seu
PENDRIVE ou cartão de memória na ordem de gravação irá começar a tocar
novamente nesta mesma ordem automaticamente) – REPAT FOLDER (irá repetir
somente as músicas gravadas na pasta em reprodução) – REPAT ONE (repetirá
apenas a música em reprodução) – RANDOM (Irá reproduzir todas as músicas
do PENDRIVE de forma aleatória desconsiderando pastas) – RETURN (Irá
retornar ao arquivo em reprodução sem haver alteração na forma de
reprodução).
Para selecionar qualquer uma das funções deve-se apertar a tecla FF para
avançar e a tecla REW para retornar. E uma vez selecionada a função desejada
use a tecla PLAY/PAUSE para confirmar e pronto.
EQ MODE – Modo do equalizador
Neste modo aparecerá 6 modos de equalização:
NORMAL – ROCK – POP – CLASSIC – JAZZ – COUNTRY – RETURN
Para selecionar qualquer uma das funções deve-se apertar a tecla FF para
avançar e a tecla REW para retornar. E uma vez selecionada a função desejada
use a tecla PLAY/PAUSE para confirmar e pronto.
FOLDER – Navegação em pastas
Aqui você irá ver no DISPLAY todas as pastas gravadas no seu PENDRIVE, poderá
navegar entre elas vendo o nome da pasta e das músicas e selecionar qual
deseja reproduzir.
Para navegação deve-se apertar a tecla FF para avançar e a tecla REW para
retornar. E uma vez selecionada a função desejada use a tecla PLAY/PAUSE para
confirmar e pronto.
DELETE FILES – Atenção! Caso selecione esta função, ela apagará do PENDRIVE o
arquivo que está sendo reproduzido.
RETURN – Retorno – Retorna à função anterior.

39 – Controle Remoto.
Quando no modo FM:
Quando recebe um toque rápido passa a sintonizar a
próxima estação.
Quando em MUSIC MODE:

Seu módulo SA 100 é um equipamento muito robusto, e sua
durabilidade depende de cuidados relativamente simples, que garantirão sempre
seu funcionamento perfeito.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

Quando recebe um toque rápido avança a próxima função.
Quando no modo BT:
Quando recebe um toque rápido avança a reprodução do dispositivo para a
próxima.

19) IR - Sensor do controle remoto.
20 USB - Entrada do tipo USB para PENDRIVE até 16G. Conecte e a música irá
ser reproduzida imediatamente na ordem de gravação.


A alimentação é feita através da rede de corrente alternada
(110/127 ou 220 VAC), deve-se sempre tomar o cuidado de verificar se a chave de
seleção 110/220 está corretamente selecionada.
LOCAL DE INSTALAÇÃO

Deve ser instalado em ambiente limpo, longe de locais com
umidade excessiva e afastado de fontes intensas de calor. Como qualquer
equipamento de áudio, deve-se evitar a proximidade excessiva com motores ou
máquinas que possam gerar ruído eletrônico, evitando assim a possibilidade de
captação de sinais indesejáveis. 

Esta linha pode ser utilizada sob e sobre outros equipamentos,
sem perigo de danos. Entretanto requer cuidados especiais com relação à poeira
excessiva.

37 REMOTE - Controle remoto.

ATENÇÃO!

LIGAÇÃO DE SINAIS DE ENTRADA

Para remover o PENDRIVE/SD pause a música para evitar a queima do
dispositivo.


Os módulos SA 100 possuem canais de entrada independentes
que aceitam conectores tipo P10 e RCA. Devem-se utilizar sempre cabos blindados
para as entradas, evitando com isto a captação de ruídos que prejudicam a
reprodução perfeita de sinais.

PAINEL TRASEIRO

Este módulo possuí rádio FM, reproduz músicas a partir de um
PENDRIVE/SD CARD arquivos comprimidos de áudio no formato MP3, WMA e WAV
de forma simples e objetiva. Basta conectar o PENDRIVE ou cartão de memória na
entrada USB/SDCARD e ele já começara a reproduzir os arquivos encontrados na
ordem de gravação aparecerá “READ DEVICE” e logo em seguida haverá a
reprodução.
Grava no formato MP3 no PENDRIVE ou SD CARD e é compativel

A tecla FOLDER com toque longo 3s. você pode começar a gravar o que está
sendo reproduzido, e para terminar a gravação basta outro toque longo. Será
criada na primeira gravação uma pasta no seu PENDRIVE ou cartão de
MEMÓRIA com o nome JL_REC e gravado um arquivo no formato com o nome
AC460000.mp3
Após a gravação você poderá navegar até a pasta e reproduzir o arquivo.
Caso grave outro o nome será AC460001.mp3 e será gravada na mesma pasta,
mudando apenas o número do arquivo em ordem numérica.

21 - Cabo AC.
22 - Chave 110/220V.
23 FUSE - Porta Fusível.
24 - Numero Serial.


O único cuidado especial que deve ser tomado diz respeito à
polaridade dos sinais ligados às entradas. Para evitar erros convém sempre
conectar a blindagem (Shields) dos cabos como negativo, e o pino central (sinal)
como positivo dos Jacks de entrada.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Linha de produtos LL AUDIO – DONNER – NCA – DREAM MUSIC
Atenção: Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor pela LL AUDIO.
Para que as Condições de garantia nele previstas tenham validade, é Indispensável a apresentação do
mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada
ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o
produto, cuja leitura é expressamente recomendada.
1 - As partes e peças abaixo tem garantia legal de (90 dias) e garante este produto contra eventuais defeitos
de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 3 (três) meses.
Todo conjunto eletroacústico:
o Alto-Falantes
o Tweeters
o Drivers
Baterias internas de 12Volts recarregáveis ou baterias de controle remotos, microfones e
partes mecânicas assim como: gabinetes, partes plásticas, cabos, knobs.
2 - Todos os produtos não citados no item (1) acima tem garantia complementar à legal (90 dias) e garante
este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de 12
(doze) meses para o restante, contado a partir da data de emissão da Nota fiscal de venda do produto ao
primeiro adquirente/consumidor. Essa Nota fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado. Excluemse dessa garantia complementar os seguintes componentes: embalagem, e revisão geral.
3 - As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em
garantia, desde que comprovado defeito por técnico habilitado pela fábrica.
4 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um Serviço
Autorizado indicado na relação anexada ou entrar no site da empresa www.llaudio.com.br e localizar o
posto autorizado mais próximo. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderá ser
efetuado pelos Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do
produto desses Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum
revendedor autorizado a executar essas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras
resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da LL Audio.
5 - Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será
gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar.
Caso deseje ser atendido em sua casa, o Consumidor deverá antes entrar em contato com um dos Serviços
Autorizados constantes na relação em anexo e consulta-lo sobre a prestação ou não do serviço e taxa de
visita. A cobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Posto.
6 - Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e
pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade
(exceto lojistas).
7 - Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá
totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:
- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou
terceiros estranhos ao fabricante.
- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou
consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.
- Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados,
diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações
excessivas.
- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza, como raios,
inundações, desabamentos, etc.
- Se a nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.
8 - Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de
negligência do Consumidor no Cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.
9 - Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações
domésticas ou regulares para os quais foi projetado.
10 - Anote aqui o número serial do seu produto para sua segurança: _______________________________

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
7:15 as 11:30 e 12:30 as 16:45

FABRICADO POR: LL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA

Todas as especificações assim como, cor, aparência e conteudo aqui contidos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A informação aqui veiculada está correta no
momento da impressão. A LL não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente,
em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores, especificações e texto podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são
comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não atuam como representantes da LL e não têm,
em absoluto, qualquer autorização para vincular a LL através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos.

06/10/2020

SA 100 BT - LL AUDIO

Home

Produtos

Marcas

Suporte

Redes Sociais

Empresa

0800 014 1918
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Log in

SA 100 BT
Share

Tweet

Especi cações Técnicas
Potência total (RMS): 100W @ 4 Ohms
Equalização: graves, médios e agudos
Entradas:
01 x P10 microfone
02 x Entradas RCA com chave de seleção SELECT
01 x USB
01 x Micro SD CARD
Controle de volume independentes para microfone e entradas auxiliares

Saídas:
https://www.llaudio.com.br/produtos/?id=357
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01 x LINE OUT RCA
01 x Antena FM ( o)
Resposta de Frequência: 10Hz - 20Khz
Distorção Harmônica Total: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz
Consumo: 140 W
Alimentação: 127/220V
Dimensões (mm): (H) 79 X (L) 216 X (P) 248
Peso (Kg): ≅2,1

Download - alta resolução

Download - alta resolução

Download - alta resolução

Download - alta resolução

Todos os direitos reservados
Copyright LL AUDIO - 2020
https://www.llaudio.com.br/produtos/?id=357
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Caixa Passiva Oneal OB 205 Preto Falante 5 Polegadas 70W (Par) - Oneal - Passivas - Loja de Equipamentos de Som Profission…

LOGIN

MEUS PEDIDOS

MINHA CONTA

O QUE VOCÊ ESTÁ BUSCANDO?

PÁGINA INICIAL / SOM AMBIENTE / CAIXAS DE SOM / PASSIVAS / CAIXA PASSIVA ONEAL OB 205 PRETO FALANTE 5
POLEGADAS 70W (PAR)

Caixa Passiva Oneal OB 205 Preto Falante 5
Polegadas 70W (Par)
CÓDIGO: 13543 | MARCA: ONEAL

R$ 553,06
Em até 10x de R$ 55,31

https://www.vendasrapidas.com/caixa-passiva-p-som-ambiente-fal-5-pol-70w-ob-205-oneal
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Caixa Passiva Oneal OB 205 Preto Falante 5 Polegadas 70W (Par) - Oneal - Passivas - Loja de Equipamentos de Som Profission…

R$ 497,75 à vista com desconto
Parcelamento no cartão de crédito (em até 10 vezes)
1 X R$ 514,35 com 7% de desconto
2 X R$ 257,17 com 7% de desconto
3 X R$ 171,45 com 7% de desconto
4 X R$ 138,27 sem juros
5 X R$ 110,61 sem juros
6 X R$ 92,18 sem juros
7 X R$ 79,01 sem juros
8 X R$ 69,13 sem juros
9 X R$ 61,45 sem juros
10 X R$ 55,31 sem juros
11 X R$ 54,25 com juros 1.29 % a.m.
12 X R$ 50,04 com juros 1.29 % a.m.

 Mais formas de pagamento
Quantidade:

COMPRAR PRODUTO

1

CALCULAR FRETE:
-

DESCRIÇÃO GERAL GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO

PAR DE CAIXAS PASSIVA ONEAL OB 205 | 70W RMS | 1 FALANTE | 5 POLEGADAS
MODELO: OB 205
Os produtos da Oneal são desenvolvidos para atender usuários altamente exigentes,
dispomos do que há de melhor em avanço tecnológico, qualidade, con abilidade,
resistência, sonoridade e um excelente custo benefício que é característico da marca.
Especi cações gerais e técnicas do produto:
- Potência RMS Total = 70W;
- Potência Máxima RMS (Alto Falante + Tweeter) = 50W + 20W;
- Potência RMS Admissível = 50W;
- 1 Alto Falante de 5”;
- 1 Tweeter Mylar de 1”;
- Sensibilidade 90 dB;
- Impedância 8 Ohms;
- Resposta de Frequência (95Hz à 20Khz);
Dimensões e Peso:
https://www.vendasrapidas.com/caixa-passiva-p-som-ambiente-fal-5-pol-70w-ob-205-oneal
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Caixa Passiva Oneal OB 205 Preto Falante 5 Polegadas 70W (Par) - Oneal - Passivas - Loja de Equipamentos de Som Profission…

- Altura: 240mm;
- Largura: 177mm;
- Comprimento: 165mm;
- Peso: 1,7 Kg.
Conteúdo da Embalagem:
- 02 Caixa Passiva Oneal OB 205 Preto Falante 5 Polegadas 70W;
- 01 Suporte Para Fixação;
MEDIDAS REFERENTES A APENAS 1 CAIXA.
Fabricante: Oneal
Par de Caixas Passiva | 70W RMS | 1 Falante | 5 Polegadas | Oneal OB 205 Preto

PRODUTOS RELACIONADOS

Caixa Passiva p/ Som Ambiente Fal 4 Pol 40W (Par) - 75 M CSR

ESGOTADO
ou em até 4x de R$ 54,74

Caixa Passiva p/ Som Ambiente 50W c/ Suporte (Par) - 80 CSR

https://www.vendasrapidas.com/caixa-passiva-p-som-ambiente-fal-5-pol-70w-ob-205-oneal
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Especificações - MW550 l Projetores BenQ

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies, mas também pode gerenciar as preferências.
Compreendo

Saiba mais (https://www.benq.com/pt-br/politica/politica-de-cookie.html)
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Telas Interativas

e-Sports

Apresentações Sem Fio

Iluminação

Projetor corporativo WXGA 3600lm BenQ MW550
Alto brilho de 3600 ANSI lúmens para apresentações impressionantes
Alto contraste nativo de 20.000:1 para uma legibilidade nítida
Duas entradas HDMI para conectividade digital multiplataforma

Outras lojas

(https://redirect.globa
l.commerceconnector.com/pdp/1
017/33_31/ERcAXKC
pGzl1_yr_glXFBsxQh
gXe0sFqzRhNaraWPx
KTTz8i1EwJxZsQS6m
ViluL0RgpIjpzJ195Ufx
WTLsmbbSBw7EcqQ
wDQAJhFDau_OARw
7vsckL7VyoFZtdsPRb
dv0elxD8ot6K8xC9tf
HibQDXL5ysp_ncKsh
QQmTCLjaE9G3a_ny
wLZ0syQUkf07cgefz
QCjv10hCOdEOi7nG
bjeK6imQnl9Z5f5q0r
kiObWZIZKhOtOTVJ
0HMI2mT54dYuxF87
Quq0ht5QYb9HHLoy
TIqAT4gWSwjR3PBD

https://www.benq.com/pt-br/projetor/corporativo/mw550/especificacoes.html
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HsCavjV3iMunWAxnh
rEevEbhmC18Q28D1
DoeUVMN97y6oXjA~~/)


Todas as especificações
Monitor
Sistema de projeção

DLP

Resolução

WXGA(1280x 800)

Suporte para resolução

VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x
1200)

Brilho (ANSI lúmens)

3600

Relação de contraste (FOFO)

20,000:1

Cor do display

1,07 bilhão de cores

Relação de aspecto nativa

Nativo 16:10
(5 relações de aspecto selecionáveis)

Fonte de luz

Lâmpada

Potência da fonte de luz

200 W

Vida útil da fonte de luz*

Normal 5.000 horas
Eco 10.000 horas
SmartEco 10.000 horas
Lampsave 15.000 horas

Óptico
Distância de projeção

1.55~1.7

Proporção de zoom

1.1X

Ajuste de keystone

Vertical: ± 40 graus

Desvio da projeção**

110%±2.5%

Tamanho da imagem

30"~300"

Frequência horizontal

15K~102KHz

Frequência vertical

23~120KHz

Áudio
Alto-falante

2W

nterface
PC (D-sub)

x1

Monitor para fora (D-sub 15 pinos)

x1

https://www.benq.com/pt-br/projetor/corporativo/mw550/especificacoes.html
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Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos)

x1

Vídeo composto (RCA)

x1

HDMI

x2

USB tipo mini B

x1

Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack)

x1

Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack)

x1

RS232 (DB-9 pinos)

x1

Receptor infravermelho

x2

Barra de segurança

x1

Compatibilidade
Compatibilidade HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Compatibilidade de vídeo

NTSC, PAL, SECAM

Meio ambiente
Fonte de energia

AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia comum

270 W

Consumo de energia em espera

<0,5 W

Ruído acústico (Típ./Eco.)

33/29 dBA (modo Normal/Eco)

Temperatura de operação

0~40℃

Dimensão e peso
Dimensões (L x A x P) (mm)

296 x 120 x 221

Peso líquido (Kg/lb)

2.3 kg

Acessórios (padrão)
Embalagem

Embalagem marrom + cabo de plástico +
pequeno furo

Controle remoto com bateria

x 1(RCX014)

Cabo de força (por região)

x1

Guia de início rápido

x1

Cartão de garantia (por região)

x1

Cabo VGA (D-sub 15pinos)

x1

Acessórios (opcional)
Kit de lâmpada sobressalente

Sim

Suporte universal de teto

Sim

https://www.benq.com/pt-br/projetor/corporativo/mw550/especificacoes.html
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Sim

OSD

Idioma OSD

Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/
Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/
Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/
Indonesian/Japanese/ Korean/
Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/
Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/
Turkish/ Thai/TraditionalChinese/Vietnamese
/Farsi
(30 Languages)

*A lâmpada deste produto contém mercúrio.
Para descartar o produto ou as lâmpadas usadas, consulte as autoridades ambientais locais para obter
informações sobre regulamentos ou consulte o site: www.lamprecycle.org.

**Os resultados da vida útil da lâmpada variam de acordo com as condições ambientais e de uso. As
características e especificações atuais do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**A compensação é calculada pela altura total da tela.

Siga-nos
Assine a Newsletter
Endereço de e-mail

Sub


(https://www.instagram.com/benqbrasil/)
(https://www.linkedin.com/company/benqbrasil/)
(https://www.youtube.com/c/BenQBrasil)
(https://www.facebook.com/BenQBrasil/)
(https://www.facebook.com/ZOWIEeSportsBrasil/)

Sobre a BenQ
Introdução (https://www.benq.com/pt-br/sobre-a-benq/corporativo.html)
Responsabilidade Social Corporativa (https://www.benq.com/pt-br/sobre-a-benq/responsabilidade-social.html)
Novidades (https://www.benq.com/pt-br/noticias.html)

Suporte
Download & FAQ (https://www.benq.com/pt-br/suporte/perguntas-frequentes-e-downloads.html)
Fale Conosco (https://www.benq.com/pt-br/suporte/fale-conosco.html)

Soluções
Sinalização Digital (https://www.benq.com/pt-br/redirect-pages/menu/telas-corporativas.html)
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e-Sports (https://www.benq.com/pt-br/redirect-pages/menu/e-sports.html)
Solução Eye-Care (https://www.benq.com/pt-br/redirect-pages/menu/eye-care-solution.html)
Centro de conhecimento da BenQ (https://www.benq.com/pt-br/centro-de-conhecimento.html)
Blog (https://www.benq.com/pt-br/redirect-pages/menu/blog.html)

Copyright © BenQ Corporation. All Rights Reserved
Brasil – Português (https://www.benq.com/pt-br/bem-vindo.html)
Política de Privacidade (https://www.benq.com/pt-br/politica/politica-de-privacidade.html)
Política de Cookies (https://www.benq.com/pt-br/politica/politica-de-cookie.html)

https://www.benq.com/pt-br/projetor/corporativo/mw550/especificacoes.html

5/5

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/10/2020
PROPOSTA COMERCIAL Nº 350/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 07/10/2020 16:04 )
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: 1783826

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
350, ano: 2020, tipo: PROPOSTA COMERCIAL, data de emissão: 07/10/2020 e o código de verificação:
6648482299

