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Cabine pentru interpreti

Locul 

unde 

limitarile 

lingvistice 

dispar.

Cabinele pentru interpreti reprezinta locul in care barierele lingvistice

dispar, dar sunt si punctul de pornire al unei experiente de exceptie a

ascultatorului datorita izolarii fonice ireprosabile si a sunetului de calitate

superioara.

Principalul avantaj al cabinelor pentru interpreti il reprezinta izolarea

fonica ce permite interpretului sa auda cu claritate discursul vorbitorului,

dar, mult mai important, sa poata furniza ascultatorilor o traducere clara

si fara zgomote de fond sau interferente.

Interpretul care se afla in cabina de traduceri aude doar mesajul

vorbitorului, iar ascultatorii vor auzi doar mesajul interpretului prin

intermediul castilor.
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Cabine pentru interpreti GBC®

Cabinele pentru interpreti GBC® reprezinta cheia unei interpretari de succes, oferind izolare fonica de calitate si putand fi 

customizate in cel mai mic detaliu pentru integrare arhitecturala in locatia clientului. Astfel, putem personaliza marimea, 

culoarea, formatul si chiar anumite materiale sau accesorii. In plus, fiind fabricate in Romania si beneficiind de cei peste 18 

ani de experienta GBC, se integreaza perfect cu echipamentele de traducere si respecta bunele practici din Romania.

✓ Proiectate si executate in Romania

✓ Izolare fonica ireprosabila

✓ Panouri detasabile si customizabile in functie de cerinte

✓ Configurare modulara, usa sau panourile cu ferestre 

pot fi aranjate in orice varianta

✓ Functii optionale: ventilatie, pupitru, echipamente
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Cabina pentru interpreti AVS Silent Booth 1300

AVS Silent Booth 1300 este o cabina pentru interpreti

modulara, demontabila, proiectata si executata in Romania

de GBC, ce poate acomoda 2 sau mai multi interpreti,

oferindu-le un confort sporit.

✓ Izolata fonic

✓ Rama din aluminiu, vopsita in pulbere. Culori la alegere 

sau standard

✓ Montare usoara de catre doua persoane fara experienta

✓ Pupitru si mocheta incluse

✓ Aerisire cu ventilatie naturala inclusa

✓ Usa de acces cu deschidere la exterior

Accesorii:

✓ Cutie TEGO pentru transport

✓ Lampa LED pentru iluminare
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Cabine pentru interpreti Audipack

Confort pur si solutii ergonomice de interpretare simultana

Cabinele pentru interpreti Audipack intrunesc cele mai

inalte cerinte internationale de calitate. Sunt versatile, usor

de instalat si ofera utilizatorului un grad maxim de confort.

✓ Izolare fonica perfecta

✓ Configurare modulara

✓ Integrabile cu sisteme de ventilatie, inclusiv solutiile

HVAC din locatia clientului

✓ Sunt realizate din materiale de ultima generatie

✓ Suporta integrare perfecta cu toate echipamentele AV

oferite de GBC
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Cabina pentru interpreti Audipack Silent 9600

✓ Conforma cu standardul ISO 4043/2016

✓ Echipata cu pupitru si 2 canale de cablare

✓ Poate acomoda pana la 4 interpreti folosind seturile optionale de extindere

✓ Sistem de ventilatie inclus

Accesorii:

✓ Senzori de alarma la incendiu 

✓ Cutie de transport pe roti, cu incarcare frontala + ventilatie

✓ Set pentru extensia cabinei de la 2 la 3 interpreti + ventilatie + LED + 

pupitru

✓ Set pentru extensia cabinei de la 2 la 3 interpreti + ventilatie + pupitru 

✓ Ventilatie dubla B si B2, detasabila + sursa LED + control luminozitate

✓ Cutie de transport cu roti pentru 1 cabina + set de extinere + ventilatie

✓ Cutie de transport cu roti pentru 2 seturi de extinere + ventilatie

✓ Cutie de transport cu roti pentru 1 cabina

✓ Suport pentru facilitarea asamblarii

Audipack Silent 9600 este o cabina pentru interpreti modulara, usor de instalat, ce poate acomoda 2 interpreti in configurarea standard. 



GBC®| Cabine pentru interpreti GBC si Audipack | Drepturi de autor GBC 2002 – 2020. Toate drepturile sunt rezervate.

www.gbc.ro

7

Cabina pentru interpreti Audipack Silent Series 6300

Audipack Silent Series 6300 este o cabina pentru interpreti semi-mobila, ce poate acomoda 2 interpreti si este potrivita pentru

toate sistemele de conferinta.

✓ Conforma cu standardul ISO 4043/1998

✓ Sistem de ventilatie integrat

✓ Configurare standard cu 12 panouri demontabile

✓ Ferestre cu geamuri de siguranta

✓ Podea cu mocheta inclusa

✓ Canale pentru cablare preinstalate in podea

✓ Poate fi extinsa pentru a acomoda pana la 3 interpreti

✓ Pupitru cu picioare ajustabile inclus

✓ Usor de instalat si transportat

Accesorii:

✓ Set de extindere de la 2 la 3 interpreti, cu ventilatie inclusa

✓ Set cutie de transport
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Cabina pentru interpreti Audipack Silent 9300

O caracteristica unica a acestui model este intrarea cu usi duble ce ofera

un spatiu generos de acces chiar si persoanelor aflate in scaun cu rotile.

✓ Conforma cu standardul ISO 4043/1998

✓ Potrivita pentru toate sistemele de conferinta

✓ 4 ferestre mari, izolate fonic

✓ Poate acomoda 2 interpreti

✓ Pupitru si mocheta incluse

✓ Cablare ascunsa prin peretii laterali

✓ Instalare usoara, realizata de o singura persoana

Accesorii:

✓ Cutie de transport cu roti
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Cabina pentru interpreti Audipack Silent 9700

Audipack Silent 9700 este o cabina pentru interpreti modulara, complet mobila, potrivita pentru toate tipurile de sisteme de conferinta.

✓ Conforma cu standardul ISO 4043/2016

✓ 4 pereti cu ferestre cu geam securizat

✓ 2 canale pentru cablare

✓ Poate acomoda 2 interpreti

✓ Vetilatie si lumina LED incluse

Accesorii:

✓ Senzori alarma incendiu

✓ Cutie de transport 10/10/J+W

✓ Set pentru extensia cabinei de la 2 la 3 interpreti, cu 

ventialtie B inclusa + LED + pupitru

✓ Set pentru extensia cabinei de la 2 la 3 interpreti, cu 

ventialtie B inclusa + pupitru

✓ Cutie de trasport cu roti

✓ Suport pentru facilitarea asamblarii



GBC®| Cabine pentru interpreti GBC si Audipack | Drepturi de autor GBC 2002 – 2020. Toate drepturile sunt rezervate.

www.gbc.ro

10

GBC | Servicii disponibile

Concept Design: Transpunem nevoia ta intr-o solutie integrata perfect arhitectural si 100% potrivita 

aplicatiei tale

Proiectare: Proiectare de specialitate pana la cel mai mic detaliu, avizare MLPAT

Executie: Tehnicieni si ingineri AV specializati, certificati si pregatiti sa instaleze echipamentele si 

sa-ti depaseasca asteptarile

Integrare: Solutii avansate de automatizare, control si integrare audio video in mediul clientului.

Helpdesk.gbc.ro: Servicii profesioniste postvanzare care asigura calitatea solutiilor noastre - mentenanta 

preventiva si corectiva, tipuri de SLA disponibile dupa necesitatile clientului, service.

Unul dintre liderii pietei AV din Romania, GBC detine cele mai multe certificari internationale de la cei mai

importanti producatori din industrie. Suntem, de asemenea, membri AVIXA si membri cu drepturi depline PSNI -

retele globale care garanteaza calitatea si uniformitatea solutiilor si serviciilor noastre oriunde in lume.



info@gbc.ro

021.667.26.41

Strada Eugen Lovinescu nr. 14 
Bucuresti, Romania 011276


