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Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

Móvel Pro�ssional para Estúdio
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 *Imagem meramente ilustrativa, as cores apresentadas acima são aproximadas. Para �delidade de  cores solicite uma amostra. 

Em sintonia com os estúdios mais completos.

Criado para estúdios com programas que possuem até 04 pessoas NO AR, os móveis MOA 1 e MOA 2 permitem mais 
dinamismo e interação, com conforto e espaço para colocar notebooks, tablets e outros dispositivos além dos equipamentos 
como híbridas, processador e etc.

MOA 1 é um móvel de grande porte, possui robustez e design aliados ao bom gosto. Aprovado por clientes de todo o Brasil 
devido ao seu visual atraente, enriquece seu estúdio tornando o dia a dia mais agradável, pro�ssional e organizado. Há uma 
mesa acoplada para entrevistados ou outros participantes do programa, além do locutor principal.

Possui superfície retrátil para acomodação dos teclados e mouses, também 21 unidades rack distribuídas em 03 comparti-
mentos na parte inferior e superior do móvel e gaveteiro amplo na parte central.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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Móvel Pro�ssional para Estúdio

• 01 gaveteiro com 4 gavetas amplas;
• 01 compartimento duplo para acomodar equipamentos 
rack 19’’ com 10 UR ao total;
• 01 compartimento principal para equipamentos rack 19’’ 
com 11 UR;
• Mesa redonda acoplada. Capacidade para acomodar até 4 
convidados confortavelmente;
• Espaço para condensar o estúdio de locução e operação 
em apenas um ambiente;
• Construído em MDF;
• Diâmetro da mesa redonda: 1,10m;
• Espaço de 90 cm de largura x 70 cm de profundidade para 
mesa de áudio;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Preparada com tubulações internas para cabeamento e 
instalação de equipamentos;
• Há 03 compartimentos com trilhos para fixação dos 
equipamentos, rack 19’’;
• Compartimentos para acomodação de duas CPU;
• Aberturas que facilitam a manutenção de equipamentos;
• Painel cego: Caso você não utilize todos os espaços dispo-
níveis para equipamentos rack 19’’ utilize este acessório 
para preencher espaços vazios entre equipamentos (venda 
a parte);
• Porca gaiola e parafusos de fixação dos equipamentos 
(vendidos separadamente)
• Peso aproximado: 350 Kg sem embalagem.

Os móveis para estúdio Biquad, são compostos por módulos que se complementam facilitando o processo de montagem.

A linha foi desenvolvida em MDF de alta resistência que garante sua durabilidade e robustez, visando melhores condições 
ergonômicas para que o operador/locutor �que confortável, e tenha ao alcance de suas mãos de maneira ágil o controle de 
todos os equipamentos, computadores e periféricos. Além da praticidade, os móveis Biquad contemplam o ambiente com 
bom gosto, mantém organizado o estúdio acomodando perfeitamente os equipamentos, deixando o ambiente de trabalho 
mais harmonioso e pro�ssional. 

Toda linha de móveis foi projetada para ser a melhor solução do mercado, o acesso para manutenção dos equipamentos é 
fácil, realizado através de tampões destacáveis na parte traseira do móvel, eles possuem entradas de ar que permitem uma 
ventilação adequada, garantindo o bom funcionamento dos equipamentos eletrônicos.

Toda linha lhe permite a escolha do acabamento em duas categorias, Padrão ou Premium, oferecendo as melhores opções 
na customização do seu mobiliário.

Você deseja um móvel exclusivo para seu estúdio? Solicite um projeto diferenciado, que atenda mais entrevistados ou 
locutores, acomode mais equipamentos em seus compartimentos padrão rack ou com acabamentos especiais.

Painel cego

Caso você não utilize todos os espaços disponíveis em seu móvel para acomodar os equipamentos padrão rack utilize este 
acessório para preencher espaços vazios entre equipamentos. Disponívels nas versões 1 UR, 2 UR, 3 UR e 4 UR.

Porca gaiola e parafusos

Utilizados para �xação dos equipamentos no rack.


