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Histórico da Peça
Inscrições

Projetor de Filme 16mm
Maquinaria e Tecnologia
Projetor de Filme 16mm IEC Compact
Audiovisual
-

Nº 0276

Metal; madeira.

Altura
Largura
Profundidade

31,5 cm
46,5 cm
29 cm

Diâmetro
Peso

Biblioteca Universitária
Transferência
Depósito
X
Legado

Bom

Regular

Compra
Doação

X

Ruim

3 cm

Coleta
Permuta

Restaurado

A tinta está descascada em várias partes.
Projetor de filme em formato trapezoidal de madeira pintada em tons
de cinza mesclados. A área central na parte da frente possui pequenas
aberturas e há a inscrição “FURB PF 01” em azul. Possui logomarca no
formato de três engrenagens em metal prateado com as letras “IEC” e a
palavra “COMPACT”. Na parte de cima há uma alça para carregar o
aparelho. Em cada lateral há um botão retangular arredondado de cor
prateada que possibilitam a abertura da tampa do aparelho. Na parte
interna há uma etiqueta retangular prateada indicando a forma correta
de colocação do filme para projeção, vários carreteis onde o filme será
encaixado, outra logomarca igual a da parte externa, uma etiqueta
branca de papel (¹) e uma amarela impressa no aparelho (²). Há uma
área com uma chave circular com regulagem de 0, 50 ou 60 Hz, chave de
ligação do “MOTOR” e da “LÂMPADA” e seletor circular de volume
identificado como “AMPLIFICADOR VOL. TON.” Na parte de trás há três
áreas recuadas de formato retangular com bordas arredondadas: A
primeira há uma etiqueta retangular nas cores prata e azul(³), a
logomarca com as legras “IEC” e outras inscrições em branco(4). Na
segunda área há quatro entradas para pinos, com identificação:
“MICROFONES TOCA-DISCO”, o segundo possui fusível acoplado e a
identificação “FUSÍVEL 2 AMP. AMPLIFICADOR”, nos próximos há a
identificação “TOMADAS ALTO-FALANTES”, em seguida há um parafuso
e então a saída pro cabo de energia com as inscrições “VERIFICAR
VOLTAGEM LÂMPADA”. Na terceira área dessa parte de trás há
aberturas para entrada e saída de ar.
(¹) SAMRELLO

BLUMENAU – SC
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DATA: 02/02/95
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1000W
INDÚSTRIA BRASILEIRA
PATENTE Nº63663
SÉRIE Nº 8133
Exposições
Bibliografia
Observações
Registro fotográfico

Data: 10/04/2013

Responsável

Fotógrafo: Vanessa Lischeski
Vanessa Lischeski

Câmera: Sony Cyber-shot DSCW560
04/04/2013

Registro fotográfico

