KONGRESSZUSI TEREM
A közel 700 férőhelyes, elegáns
Kongresszusi terem ideális helyszíne
szinte bármilyen típusú rendezvénynek,
legyen szó tudományos konferenciáról
vagy üzleti előadásról, továbbképzésről.
Emellett akusztikai adottságai kiválóan
alkalmassá teszik zenei koncertek,
táncestek, díjátadók és önálló előadói
estek lebonyolítására.
Férőhely a különböző elrendezések
függvényében
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A terem további paraméterei
Terület

Belmagasság

Elhelyezkedés

558 m2

3 és 10 m között

1. emelet

Természetes
fény
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Sötétítés
van

A színpad területe: 84 m2. Hossz: 4,6 m; szélesség: 19,5 m; belmagasság: 6 m.

Rendelkezésre álló technika
 Választható számítógép: laptop vagy
pulpitusba épített munkaállomás
kontroll monitorral
 2 db mikroport
 4 db vezetéknélküli kézi mikrofon
 vezetékes
mikrofon
csatlakozási
lehetőségek
 külső
eszköz
hangcsatlakozási
lehetőségek
 1 pár zenei célú mikrofon
 1 db pulpitus gége mikrofon
 Mennyezeti projektor (6000 ANSI
Lumen)
 Fixen
telepített
motoros
vetítővászon (5,8mx4,4m)
 Mennyezetbe épített zoomos dómkamera rendezvényrögzítésre

Bejátszási és rögzítési
lehetőségek a stúdióból






HDD-DVD recorder
Videólejátszó (S-VHS)
CD lejátszó
DVD lejátszó
BLURAY lejátszó

A színpad közepén elhelyezett padlócsapdába csatlakoztatható
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1
2

db
db
db
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mikrofoncsatorna (egyéb hang)
VGA bemenet a mennyezeti projektorhoz
HDMI extender bemenet a mennyezeti projektorhoz
kompozit video bemenet a mennyezeti projektorhoz
internet végpont

Fali csatlakozók
 2x6 db mikrofoncsatorna (egyéb hang)
 2x1 db mobil hangsugárzó
 2x2 db HDMI extender bemenet a
mennyezeti projektorhoz

Fénytechnika
 1-1 db 1kW-os reflektor a jobb és bal
oldali fali tartó konzolon
 3 db 2kW-os reflektor a nézőtér felett
elhelyezkedő világosítási hídon

Vezeték nélküli szinkrontolmács rendszer technikai lehetőségei
 200 db infravevő egység fejhallgatóval
 A 2 db tolmácsfülkében fülkénként 2 db tolmácspulttal
 A tolmácsolások hangrögzítése fülkénként egy dupla kazettás
magnódeckkel
 Tolmácsfülkénként 1 db 15”-os CRT színes monitor a dómkamera
képéhez

Rendezvény monitor rendszer
A terem kép és hanganyaga az első emeleti és a -1. szinti foyerban 1-1 db 40”os fali LCD TV-n nyomon követhető.
A Kongresszusi terem audiovizuális rendszere a Nagyelőadóval és az I. és II.
előadókkal összekapcsolható, így az ott zajló esemény ezen termekben is
hallható és látható.

