
THE EXPIRIENCE

PA
TE

N
T 

EN
 T

R
À

M
IT



Experiència immersiva per a gaudir de 
l’art en tot el seu esplendor.

*P
ro

to
tip

o 
su

je
to

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es



EXPERIÈNCIA 360º

UNA NOVA 
EXPERIÈNCIA A 
LA VISITA
Innovació al servei dels museus, monuments i espais 
culturals i d’interès a Europa. Des de Vocces Lab. Treballem 
amb un equip format per un gran nombre de professionals. 
 
Som desenvolupadors de software i hardware d’aquest producte. 
Igualment realitzem tota la producció audiovisual, que fa de la 
VR o el 360º una experiència única i de gran potencial vivencial. 
L’art, l’arquitectura, l’historia s’uneixen en una realitat virtual de 
primer nivell internacional. 

La fabricació  d’una experiència VR no és senzillament produir 
tot, és posar amabilitat, detall i oferir un producte que impacti 
per la seva bellesa, panoràmiques, angles i realisme immersiu. 
És fer Vocces360º, una experiència que els usuaris no oblidin 
fàcilment.

Viure en primera persona una visita única.



Una estació dissenyada exclusivament 
per a gaudir de l’experiència i adaptada 

per a capacitats diferents*
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EXPERIÈNCIA 360º

IMPLANTACIÓ DE L’ESPAI 
VR A L’INTERIOR DEL 

MONUMENT

DISSENY 
I FABRICACIÓ 

PRÒPIA

ESTACIÓ IMMERSIVA
Creem una estació de fabricació pròpia pensada per 
a gaudir de l’experiència de realitat virtual
i amb la major seguretat del visitant.

1. Passa el teu QR digitaL
o ticket per al lector

2. Gaudeix
                  de l’experiència*



L’estació de Vocces 360º està pensada 
per a gaudir de l’experiència virtual 
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ESTACIÓ IMMERSIVA

FITXA TÈCNICA
Característiques de l’estació

• Estació ergonòmica.
• Material: Fusta ignifuga.
• Gir de 360.
• Sense cables externs.
• Cable auto enrotllable de càrrega.
• Autonomia sense cable: 20 dies
• Pes: 45 kg.
• Dimensions: 44x54x68 cm
• Multi llenguatge

Característiques tècniques

• Pantalla integrada de 9 polzades.
• Anivelladors de potes.
• Bateria 72Ah-100Ah.
• Més de 20 dies sense carregar.
• Sistema d’avís antirobatori amb buzzer de 85dB.
• Sistema de seguretat de càrrega.
• Càrrega intel·ligent (només carrega quan està per sota del 

25% de capacitat).
• Sistema de control de ventilació.
• Nivell de bateria que es mostra per una tira de leds.
• Suport remot amb les ulleres.
• Comunicació sense fil.



L’estació de Vocces 360º es pot 
personalitzar a gust del client 
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ESTACIÓ IMMERSIVA

Pantalla integrada
9 polzades

Frontal personalitzable

PERSONALITZABLE

TOTALMENT 
AUTOMATITZAT

Dintre de l’estació hi han diferents zones de 
personalització. La part superior o el frontal son
zones disponibles per a fer més personal i corporativa 
l’estació per a l’actiu turístic.

L’usuari selecciona a la pantalla l’idioma en què voleu 
fer la visita. Posteriorment es col·loquen les ulleres i 
comença de manera automàtica l’experiència.



Unes ulleres amb una qualitat 
d’imatge espectacular
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ULLERES DE 
REALITAT 
VIRUTAL

ULLERES 360º

SO ENVOLTANT 3D RESOLUCIÓ EN ALTA 
DEFINICIÓ

Característiques tècniques ulleres realitat virtual

• Oculus Quest2, 64 GB, Video 360º.
• Resolució: 1920 x 1832 per ull.
• Freqüència de refresc: 72 Hz.
• Processador: Snapdragon XR2.
• So: 3D



El nostre sistema d’enregistrament 
amb drone és únic i exclusiu per a 

enregistrar plànols 360



ENREGISTRAMENTS A 
L’INTERIOR I 
L’ EXTERIOR

SENSACIÓ 
ÚNICA DE VOL

PLÀNOLS AMB 
DRONE

EXPERIÈNCIA 360º

Incloem plànols 3d amb drone, tant a l’interior com 
a l’exterior, per que l’experiència immersiva sigui 
espectacular per als visitants.



Multi llenguatge desenvolupat per 
experts i historiadors de l’art per a 

aconseguir viure en
primera persona una visita única.

Fotograma video 360 a Benaoján, Málaga.



CREACIÓ DE 
CONTINGUTS

EXPERIÈNCIA 360º

Vocces, en la seva constant aposta per a la creació i millora 
de continguts innovadors, disposa d’un departament específic 
de realitat virtual (VR). Es tracta d’una tecnologia que forma part 
de milions de persones a nivell global i que aporta experiències 
immersives úniques properes a
la realitat.

Un dels productes estrella que actualment s’està desenvolupant 
a l’àrea VR és el vídeo de realitat virtual en 360 graus amb vol 
de drone, un espectacle que no deixa indiferent a ninguna de 
les persones que tenen l’ocasió de gaudir-lo a través d’unes 
ulleres de realitat
virtual.

Monuments, ciutats complertes, paratges naturals son alguns 
dels escenaris a on es fan els rodatges. Cada vídeo VR és únic, 
es treballa en diferents fases per a aconseguir que l’escena del 
lloc quedi reflectida de forma artística i respectuosa. També 
es compon una peça musical pròpia i exclusiva per a cada 
vídeo 360 amb un guió realitzat per experts que es locuta i 
acompanya a través d’una veu en off en tot tipus d’imatges 
estàtiques, dinàmiques i aèries.

L’equip humà del àrea VR està format per director, productor, 
guionista, fotògraf, dissenyador gràfic, il·lustrador, pilot de drone, 
compositor musical, locutor i tècnics de gravació i postproducció 
360.



Som fabricants, contem amb un 
equip d’enginyers especialitzats 

en hardware per a oferir el
millor servei i innovació del 

sector



DEPARTAMENT RMA

SERVEI 
TÈCNIC 
GARANTITZAT
Contem amb un gran grup de professionals format 
per enginyers i tècnics capacitats per a resoldre totes 
les incidències. Donem resposta en menys de 24 hores 
i estem disponibles els 365 dies de l’any per als nostres 
clients.

Portem més de 15 anys donant servei tècnic 24 
hores a tots els nostres clients a

qualsevol lloc, des de Espanya a Itàlia



Més informació a www.vocces.com

“Posis en contacte amb nosaltres i l’atendrem encantats 
per a donar solucions a les seves

Escaneja per a 
més informació

Seu Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Seu Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

Atención comercial*
Sra. Nina Ramos
(+34) 610 18 73 38

nramos@vocces.com


