
 
 
 
 
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOKO ENTZUNGELAKO EKIPAMENDUA 

 
 
Mikrofonoak eta agertokiko harguneak: 

 
- Hari gabeko mikrofonoen 4 hargailu, eta paparreko edo diademako bi mikrofono 

(Sennheiser 500 seriea) 
- Hari gabeko mikrofonoen 2 hargailu, paparreko edo diademako bi mikrofono eta 

eskuko bi mikrofono (Sennheiser 500 seriea) 
- Hari gabeko mikrofonoen 2 hargailu, eta eskuko bi mikrofono (Sennheiser 500 seriea) 
- Hari gabeko eskuko 5 mikrofono (Shure SM 58) 
- Hitzaldietarako zisne-erako 2 mikrofono luze, kantorean jartzeko 
- Hitzaldietarako zisne-erako 8 mikrofono labur, hankadunak, ohorezko mahaian jartzeko 
- 38 mikrofono-hartune (agertokian) 
- RGBS erako 7 bideo-hartune (agertokian) 
- 5 Speakon hartune (agertokian) 
- Hedabideetarako 1 audio-banagailu (LA audio DA82), eramangarria eta 2 

modulukoa; modulu bakoitza irteerako 8 kanalekoa 
- Hedabideetarako 2 audio-banagailu, finkoak eta 12 kanalekoa bakoitza (eskaileretan 

eta besaulkien azken lerroan) 
- Hedabideetarako 2 audio-banagailu, independenteak, 15 eta 20 hargunekoak, hurrenez 

hurren 
 
 
Audio-ekipamendua: 

 
- Kasete-pletina (TASCAM) 
- CD irakurgailua (TASCAM) 
- DATetarako pletina digitala (TASCAM) 
- Nahasketetarako 40 kanaleko kontsola-mahaia (40-8-2 Allen Heat) 
- Audio-seinale guztiak txertatzeko konexio-panela 

 
 
Bideo-ekipamendua: 

 
- Bideo-/Audio-eskalagailua (Kramer VP-725 NA) 
- Bideo-eskalagailua (Analog way pulse2) 
- Matrizea (Lightware MX-FR17) 
- 8.000 lumeneko proiektagailua (Christie DHD 800). Gehieneko bereizmena: 1080P 
- 6000 lumeneko proiektagailua (Christie L6). LCD da eta bateragarria da SXGA 

formatuarekin. Bereizmena: 1024 x 768 
- Blu-ray irakurgailua (Sony BDPS790) 
- DVD-irakurgailua (Pioneer) 
- DVD-irakurgailua eta -grabagailua (Pioneer) 
- Magnetoskopioa (BETACAM UVM1400) 
- Bideo-seinale guztiak txertatzeko konexio-panela 
- Bideoa editatzeko mahaia (Panasonic MX70) 
- Bideo-kamera (Sony), urrutiko aginteduna 
- 50”-ko pantaila (Panasonic TH-50PH9EK), hizlarientzako monitore gisa 
- Aurkezlearentzako bideoa (JVC, AV-p-700 E), elementu opakuak edo gardenkiak 

aurkezteko 
- 43”-ko pantaila (Philips) (aretoaren sarrera) 



 

Entzungelaren barruko pantaila integratuta dago jada eta proiekziorako gainazal zuriak 9 
x 6 m neurtzen du gutxi gorabehera. Proiekzioaren formatuaren arabera, maskinekin 
ixten da pantaila (proiekzioaren gehieneko tamaina, Entzungelako proiektagailua erabiliz 
gero: 6 x 4 m, gutxi gorabehera). 
Proiektagailua proiekzio-kabinan dago, pantailatik 20 bat metrora, eta haren optika 
egokia da proiekzio-tamainarako. F zoomeko objektiboa = 1,7-2,6 (L6 proiektagailua); F 
= 2,0-2,7 (DHD800 proiektagailua). Aurretik proiektatzen du. 
Ordenagailu eramangarria eta proiektagailua lotzen dituzten zuntz optikoko harguneak 
agertokiaren zorupeko konexio-kaxan daude, kantorearen azpian. Konexio-kaxa 
berean, korrontea dago. 

 
 
Zinema-ekipamendua: 

 
- 35 mm-ko zinema-proiektagailua (ENNERMAN) 
- 16/35 mm-ko zinema-proiektagailua (ENNERMAN) 
- Zinemako audio-sistema (DOLBY SURROUND) 
- Zinemako audio-potentziako sistema 

 
 
Argi-ekipamendua: 

 
- 8 robotizatu (Rush MH6 Wash), honela banatuta: 5 bi truss zenitaletan, eta 3 

aurreko pasabidean 
- Ebaketako 11 argi-proiektagailu (28/40) 
- Ebaketako 11 argi-proiektagailu (16/30) 
- Ebaketako 9 argi-proiektagailu (15/42) 
- Fresnel leiarreko 28 proiektagailu (CANTATA), 1.200 W-ekoak 
- Fresnelerako 8 pala (CANTATA), 1.200 W-ekoak 
- Argiztapena kontrolatzeko mahaia (COMPULITE, DLITE modeloa) 
- Argiztapena kontrolatzeko mahaia (AVOLITE TITAN QUARZ). 
- 32 dimmer kanal, agertokiaren aurrealdean zehar banatuta 
- 32 dimmer kanal, agertokiaren bi truss zenitaletan zehar banatuta 
- dimmer kanal, agertokiaren sorbaldetan zehar banatuta 

 
 
Agertokiko makinen eta ehun-gaien ekipamendua: 

 
- Biribilki erako 2 oihal-zati motorizatu, eszenografiak igotzeko 
- Hankez eta banbalinaz osatutako 1 sorta, agertoki ilunarekin erabiltzeko 
- Hankez eta banbalinaz osatutako 1 sorta, belus ilunez estaliak 
- Proiekzio-pantaila estaltzeko sistema 
- 9 x 6ko proiekzio-pantaila 
- Atze-oihala, belus beltzeko bi orrikoa 

 
 
Ekipamendu informatikoa: 

 
- 3 ordenagailu eramangarri 
- Ordenagailurako urrutiko agintea 
- Internetera konektatzeko harguneak (agertokian) 

 
 
Beste batzuk: 

- Koloretako monitore profesionala (JVC TM-140E) 
- Koloretako monitore profesionala (SONY) (kabinan) 
- Laser-erakuslea 
- Zurezko 3 euskarri, luma-kartoia edo antzeko jartzeko 



 

Itzulpen-zerbitzua: 
Aldibereko itzulpenerako, zerbitzu hori instalatu eta kontratatu behar da. Entzungelak kabina bat du. 
Guztira bi hizkuntza baino gehiago badaude, telebistako zirkuitu itxia instalatu behar da. 
Nahi izanez gero, Museoak itzulpen-zerbitzuan eta zeinu-hizkuntzan espezializatutako hornitzaile 
batekin harremanetan jartzeko aukera ematen du. 

 
Altzarien aurrealdeen neurriak, kartelak jartzeko: 

- Kantorearen aurrealdea: 1,22 x 0,83 m 
- Bi pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 1,5 x 0,76 m 
- Hiru pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 2,25 x 0,76 m 
- Lau, bost eta sei pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 4,5 x 0,76 m 
- Zazpi eta zortzi pertsonarentzako ohorezko mahaiaren aurrealdea: 6,00 x 0,76m 


