Videokonferensutrustning
Fremlab AB erbjuder teknisk utrustning och tjänster för alla tillfällen och är er kompletta leverantör inom scen- och
eventteknik. Nedan följer ett antal videokonferenspaket som alla bygger på att kund har egen dator med Teams,
Zoom eller liknande, samt att det finns bild och ljud i lokalen.
Alla priser är exkl. moms och eventuella leveranskostnader (som ligger sist i dokumentet).
Hittar ni inte vad ni söker eller har andra frågor?
Hör av er till Fremlab på 042-16 36 40.

SENNHEISER TEAMCONNECT WIRELESS, 4 st.
Fyra batteridrivna, ekocancellerande konferensmikrofoner/-högtalare med multipla anslutningsmöjligheter, snabb
riggtid, hög ljudkvalitet och prisvinnande design. Används för upp till 32 deltagare beroende på placering. Kan
användas i upp till åtta timmar utan laddning.
Pris: 1200 kr

LOGITECH MEETUP
Allt-i-ett-konferenskamera med ett ultrabrett objektiv för
små rum. Ekocancellerande konferensmikrofon/-högtalare
med integrerad kamera som kan styras via enkel
fjärrkontroll. Rekommenderas för små rum eller ett
deltagarantal på 1-4 personer.
Pris: 1 400 kr

LOGITECH RALLY
Komplett videokonferenspaket med ekocancellerande
konferensmikrofon, separat högtalare och kamera som
är styrbar via en enkel fjärrkontroll.
Rekommenderas för ett konferensrum med 2-8
personer.
Pris: 1 800 kr

CRESTRON MERCURY
Kombinerad ekocancellerande högtalare och mikrofon med display för t.ex. skärmdelning eller telefonuppringning,
inklusive webkamera på stativ. I paketet medföljer två trådade mikrofonförlängningar för att kunna täcka ge en god
ljudupptagning till en större del av rummet.
Rekommenderas för konferensrum med 2-20 deltagare.
Pris: 2 000 kr

VIDEOMIXERPAKET BAS
Ett videokonferenspaket med videomixer för att skifta mellan två kameror och kunds presentationsdator (med t.ex.
Powerpoint). Efter installation och instruktion sköter kund själv videomixern. Tekniker finns som tillval.
Ingår:
2x Canon XF100 HD-videokamera på stativ
1x Bildmixer med USB ut
1x Crestron Mercury CCS-UC-1-AV högtalare/mik
Pris: 5 000 kr
Tillval:
Tekniker (1-4h) + 4 500 kr
(ink. leveranskostnader)

LEVERANS-, MONTERINGS-, NEDMONTERING- OCH BUDKOSTNADER
Leverans/montering 1h Helsingborg
Leverans/montering 1h Landskrona/Mölle
Leverans/montering 1h Malmö/Båstad/Hässleholm

1200 kr
1500 kr
1800 kr

Nedmontering/hämtning Helsingborg
Nedmontering/hämtning Landskrona/Mölle
Nedmontering/hämtning Malmö/Båstad/Hässleholm

980 kr
1200 kr
1500 kr

Budleverans/-hämtning Helsingborg
Budleverans/-hämtning Landskrona/Mölle
Budleverans/-hämtning Malmö/Båstad/Hässleholm

350 kr
350 kr
350 kr

