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ACTIEVE FULL-RANGE SPEAKERS

Artikelnummer: 004 Mackie SRM 450 400W speaker actief Prijs

€ 25,00

incl. BTW

€ 21,01

excl. BTW

Artikelnummer: 001 Mackie SA 1521 500W speaker actief Prijs

€ 40,00

incl. BTW

€ 33,61

excl. BTW

Artikelnummer: 002 RCF ART 525A 750W speaker actief Prijs

€ 40,00

incl. BTW

€ 33,61

excl. BTW

Artikelnummer: 003 RCF TT 25A 1500W speaker actief Prijs

€ 50,00

incl. BTW

€ 42,02

excl. BTW

ACTIEVE SUBWOOFERS

Artikelnummer: 010 Mackie SWA 1801 1000W subwoofer actief Prijs

€ 40,00

incl. BTW

€ 33,61

excl. BTW

Artikelnummer: 011 RCF TTS 18A 1000W subwoofer actief Prijs

€ 50,00

incl. BTW

€ 42,02

excl. BTW

Actieve 18" subwoofer met een vermogen van 1000W. In 

combinatie met de Mackie SA 1521 een perfect system voor de 

grotere evenementen.

Actieve 18" subwoofer met een vermogen van 1000W. In 

combinatie met de RCF TT 25A een perfect system voor de 

grotere evenementen.

Deze compacte fullrange luidspreker heeft een 300 watt 

versterker met 12 inch woofer en een 100 watt versterker voor 

de hoorn. Dankzij de ingebouwde crossover en een servo 

feedback-controlled woofer klinkt hij zeer gebalanceerd. Verder 

equaliser instellingen voor klankcorrectie en een lichtgewicht 

cabinet  voor maximaal transport comfort. 

Solide en krachtige full-range speaker met een continue 

vermogen van 500W en een zeer aangenaam geluid. Breed 

inzetbaar voor feesten en evenementen. 

Breed inzetbare luidspreker met een aanzienlijk vermogen van 

maar liefst 750W. Dankzij ondermeer de digitale versterkers en 

de kunststof behuizing is deze speaker met slechts 18kg een 

super lichtgewicht, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 

het geluid dat je van een professionele speaker mag 

verwachten.

Compacte 2-weg full-range actieve speaker met ingebouwde 

digitale bi-amp versterker met een gezamelijk vermogen van 

maar liefst 1500W! Ideaal voor evenementen en live geluid. 

Deze speaker weegt slechts 26kg en is daarmee ideaal voor 

'on the road' gebruik.
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PASSIEVE FULL-RANGE SPEAKERS

Artikelnummer: 020 AD-Systems MA-7 200W speaker passief Prijs

€ 15,00

incl. BTW

€ 12,61

excl. BTW

Artikelnummer: 021 Craaft EL 15.2 300W speaker passief Prijs

€ 15,00

incl. BTW

€ 12,61

excl. BTW

VERSTERKERS

Artikelnummer: 030 Solton SPA 550 550W versterker Prijs

€ 15,00

incl. BTW

€ 12,61

excl. BTW

Artikelnummer: 031 Inkel MA-620 600W versterker Prijs

€ 15,00

incl. BTW

€ 12,61

excl. BTW

Versterker met een vermogen van 2x275W (stereo) of 1x550W 

(bridged) continue. Input d.m.v. jack of XLR. Output d.m.v. 

speakon. Opmerking: deze versterkers kunnen alleen per set 

van 2 stuks worden gehuurd.

Versterker met een vermogen van 2x300W (stereo) of 1x600W 

(bridged) continue. Input d.m.v. jack of XLR. Output d.m.v. 

speakon.

Zeer kleine maar krachtige full-range speaker met een 

vermogen van 200W. Is ideaal als u bijvoorbeeld boxen nodig 

heeft voor een speech, maar niet van die grote kasten 'in beeld 

wilt hebben'.  Speakers kunnen ook als monitors gebruikt 

worden voor live optredens.

2-weg luispreker met een vermogen van 300W van het duitse 

merk Craaft (Solton). Deze speaker heeft een aangenaam 

warm geluid. Ideaal voor de kleinere feesten en prima 

combinatie met de Inkel versterker.
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MENGPANELEN

Artikelnummer: 052 Ecler MAC 90v Prijs

€ 25,00

incl. BTW

€ 21,01

excl. BTW

Artikelnummer: 044 Inkel MX-1100 Prijs

€ 17,50

incl. BTW

€ 14,71

excl. BTW

Artikelnummer: 046 Denon DN-X500 Prijs

€ 17,50

incl. BTW

€ 14,71

excl. BTW

Artikelnummer: 056 Midas Venice 160 Prijs

€ 60,00

incl. BTW

€ 50,42

excl. BTW

Artikelnummer: 053 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

4 kanaals + 2x microfoon mixer die van het mixen een heel 

andere belevenis maakt. Analoge matrix mixer met 8 line en 2 

phono ingangen die vrij kunnen worden toegewezen aan één 

van de vier kanalen. Vier 60 mm VCA kanaalfaders met 

volumecontrole, onafhankelijke PFL kanaalmeters, crossfader 

en 2 aparte microfoon kanalen.

Zeer compact mengpaneel, uitermate geschikt voor mobiel 

gebruik. Beschikt over 2 stereo en 2 mono kanalen. Ideaal voor 

bijvoorbeeld korte toespraken / speeches (denk bijvoorbeeld 

aan het openen van een gebouw of het huldigen van een 

medewerker).

Professionel live mixer voor artiesten en bands met 8 mono en 

4 stereo kanalen. It provides the perfect feature set for live acts 

who need to mix their own FOH and monitor sound from on-

stage. High quality mic preamps and a stable, responsive EQ 

section.The simple but intuitive outputs make the overall 

configuration of the console extremely quick and easy to use.

Behringer Eurorack UB802

De perfecte mixer wanneer u vraagt om maximale 

geluidskwaliteit, bedieningsgemak en zekerheid. Mixer is 

voorzien van 60mm high-end line faders en de bekende VCA-

crossfader. Mixer ingangen: 4x high line, 5x low line en 4x 

microfoon.

Mengpaneel dat zowel door een DJ als door een band gebruikt 

kan worden. Beschikt over 10 kanalen (6x mono en 2x stereo), 

stereo output, monitor output en main output. Wordt alleen 

verhuurd in combinatie met Numark CD-speler.
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HD-SPELERS   /   CD-SPELERS   /   MP3-SPELERS   /   DVD-SPELERS   /   MINIDISC

Artikelnummer: 040 Denon DN-HS5500 Prijs

€ 25,00

incl. BTW

€ 21,01

excl. BTW

Artikelnummer: 043 Denon DN-HD2500 Prijs

€ 22,50

incl. BTW

€ 18,91

excl. BTW

Artikelnummer: 042 Denon DN-D4500 Prijs

€ 17,50

incl. BTW

€ 14,71

excl. BTW

Artikelnummer: 041 Numark CDN35 Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Artikelnummer: 055 Sony CD/DVD speler Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 054 Sony Minidisc Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Deze dubbele CD / MP3 speler stelt je in staat om je totale 

creativiteit aan te spreken, ongeacht het audioformaat. Hij biedt 

Key Adjust en automatische BPM counter, ook voor MP3. 

Weergave van MP3, compleet met naadloze loop functies, 

pitch control, frame en quick search, CUE stutter, instelbaar 

brake effect en noem het allemaal maar op. 

Dubbele anti-shock CD-speler. Leuke basis CD-speler met net 

wat extra's, waaronder 2 naadloze loops, BPM counter, 3 hot 

starts en fader start (CD-R compatible). Wordt alleen verhuurd 

in combinatie met Inkel mengpaneel.

Eenvoudige CD/DVD speler met alle standaard functies. 

Uitermate geschikt indien bijvoorbeeld alleen 

achtergrondmuziek verzorgt hoeft te worden.

Eenvoudige minidisc speler van Sony. Kan tevens 

gecomprimeerde minidiscs afspelen (LP2 / LP4).

Werelds eerste table-top digitale audio, USB en Midi controller. 

Vanaf nu geen cd's meer nodig; sluit u eigen harde schijf aan 

en met deze HD speler heeft u binnen een fractie van een 

seconde ieder nummer draaiklaar staan (capaciteit max. 

50.000 nummers). Verder beschikt deze HD-speler over alle 

funtionaliteiten van een profesionele CD-speler.

Stabiele en compacte DJ HD-speler die meegaat met de eisen 

die de hedendaagse DJ stelt. Beschikt over een ingebouwde 

harde schijf, CD playback control, playlist mogelijkheden, 

speciale effecten, scratch, etc. Deze speler maakt 

muziekcollecties van alle bestaande opslag media zoals iPod’s, 

hard-disks en USB flash drives toegankelijk.

Prijslijst januari 2009 4



MICROFOONS & HOOFDTELEFOONS

Artikelnummer: 048 Shure SLX 24/58 Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 049 Shure SLX 14/85 Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 045 Shure draadloze microfoon Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Artikelnummer: 047 Shure SM-58 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 057 Dynamische microfoon Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 051 Denon DN-HP1000 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 050 Sennheiser HD 25-1 II Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Draadloze microfoon die, mede dankzij de dubbele antenne, 

garant staat voor een prima signaal overdacht. Geschikt voor 

zowel zang als spraak.

Gewoon de meest gebruikte zangmicrofoon aller tijden. 

Gemakkelijke frequentiekarakteristiek die het in alle situaties en 

met alle installaties goed doet, uitermate geschikt voor 

leadvocalen. Het supercardoide element geeft het meest 

volume zonder last van feedback te hebben. De pneumatische 

ophanging zorgt voor weinig handling noise.

Uiterst professionele uitstraling, degelijke behuizing, stevige en 

strak dragende oorschelpen, ultra hoge volumes mogelijk en 

een uitmuntende geluidskwaliteit (ook bij hoge volumes). De 

oorschelpen zijn draaibaar (boven - beneden en ook links - 

rechts met een uniek groot bereik!). Incl. lang snoer met 3.5mm 

en 6.8 mm.

Kwalitatief hoogwaardige hoofdtelefoon. Deze hoofdtelefoon 

kan een erg hoog geluid voortbrengen en beschikt over een erg 

robuuste constructie. Gebruik hem voor studio monitoring of 

het testen van audio equipement. Ook voor DJ-en is deze 

hoofdtelefoon zeer geschikt, middels de roteerbare capsule kan 

er goed geluisterd worden met een oor. 

Eenvoudige dynamische microfoon, uitermate geschikt voor als 

je wel een microfoon nodig hebt om mededelingen e.d. te doen, 

maar waarbij de betere kwaliteit voor bijvoorbeeld zang niet 

nodig is.

Professionele draadloze dynamische zangmicrofoon (Shure 

Beta 58) met de onweerstaanbare geluidskwaliteit van de Beta 

58 microfoonkop. Dit gecombineerd met de Shure SLX 4 

ontvanger maakt een perfect duo.

Combinatie van de Shure SLX 4 ontvanger, de Shure SLX 1 

beltpack en de Shure 185 lavelier (dasspeld) microfoon. 

Uitstekende set voor het houden van bijvoorbeeld speeches en 

presentaties. Deze set kan tevens gebruikt worden als 

draadloze set voor instrumenten (bijvoorbeeld gitaren)
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LICHT EFFECTEN   & TOEBEHOREN

Artikelnummer: 070 Scan Martin Wizard Extreme Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 071 Scan JB-Systems iRock 7S Prijs

€ 17,50

incl. BTW

€ 14,71

excl. BTW

Artikelnummer: 072 Stroboscoop Geni 1500W Prijs

€ 10,00

incl. BTW

€ 8,40

excl. BTW

Artikelnummer: 073 Scan Geni Spyro 250 Prijs

€ 10,00

incl. BTW

€ 8,40

excl. BTW

Artikelnummer: 074 JB-Systems twin-scan laser Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 075 LED Aircones Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Artikelnummer: 079 Showtec Speedy 4x 300W Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Deze scan heeft een uiterst felle lamp en beschikt over een 

kleurenwiel met 7 kleuren, een gobowiel met 13 gobo's en een 

roterende barrel. Hiermee projecteerd hij minimaal 80 

lichtstralen de zaal in. Vanwege zijn show en power prima te 

gebruiken als stand-alone effect.

Zeer professionele scanner met 7 DMX kanalen en optiek van 

zeer hoge kwaliteit. Beschikt over 7 roterende gobo's en 9 

kleuren + wit. De micro stappen motoren zorgen voor vloeiende 

bewegingen. Scans zijn zeer makkelijk bestuurbaar d.m.v. de 

iLead controller, maar ook stand-alone te gebruiken.

Krachtige DMX gestuurde stroboscoop met een vermogen van 

1500W. Geeft een gigantisch opzwepend effcet. Zowel de 

intensiteit van de flits alsmede de snelheid zijn apart instelbaar.

De Geni 250 laat traditionele "moonflowers" achter zich. De 

Spyro maakt indrukwekkende draaiende en spinnende 

kleureneffecten en is zeer doeltreffend als ze in opstelling met 

meerdere Spyro's zijn geconfigureerd maar zijn op zich ook al 

indrukwekkend genoeg! Zeer geschikt voor de kleinere feesten.

Creëer een indrukwekkende lasershow met deze twin-scan 

laser. De dubbele straal die uit dit apparaat komt maakt maakt 

de show extra levendig. Er kunnen verschillende figuren en 

tunnenls geprojecteerd worden naar wens. Wij adviseren u 

deze laser in combinatie met een rookmachine te huren voor 

het beste resultaat.

Decoratieve verlichting die bestaat uit een lucht gevulde zuil die 

van binnen uit wordt verlicht d.m.v. led verlichting. Hierdoor kan 

de zuil alle mogelijke kleuren aannemen. De hoogte van de 

zuilen bedraagt 2,75M en hebben een doorsnede van ±55cm. 

Kleuren kunnen worden ingesteld met een DMX controller, 

maar de zuilen kunnen ook stand-alone worden ingezet.

Zeer gebruiksvriendelijke lichtbalk met 4 parcan spots van ieder 

300W (incl. kleurfilters, statief en infrarood afstandsbediening). 

Deze set is zeer snel op te zetten en met behulp van de 

afstandsbediening kun je zelf aangeven hoe je de lampen wilt 

gebruiken; light to sound, speed control, 17 different chases, 

stand-by and full-on.
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Artikelnummer: 080 Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Artikelnummer: 081 Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 078 Antari Z-1000 rookmachine Prijs

€ 10,00

incl. BTW

€ 8,40

excl. BTW

Artikelnummer: 077 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 082 Prijs

€ 10,00

incl. BTW

€ 8,40

excl. BTW

Artikelnummer: 076 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 083 Besturing Laser LC-1 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Eenvoudige lichtcomputer voor het aansturen van alle 

lichteffecten die werken met DMX. Computer wordt geleverd 

inclusief een 4-dimmer pack, eveneens DMX gestuurd, 

waarmee u bijvoorbeeld ook lichteffecten of feestverlichting 

kunt besturen die zelf niet over DMX sturing beschikken.

De Showtec Lightdesk Pro136 (met 136 DMX adressen) is in 

feite een 8 kanaals dimtafel en een scanmaster in één 

apparaat. Voordeel: je hoeft maar één DMX lijn te trekken en je 

hoeft maar één tafel te bedienen. De Parcan sectie en fixture 

sectie zijn twee gescheiden units, en kunnen ook apart 

geprogrammeerd worden.

Showtec DMX-bar 4x 1000W

Dé standaard als we praten over parcan-sets! Deze set bestaat 

uit 4 parcan spots van ieder 300W (incl. kleurfilters en statief). 

Deze set is zeer snel op te zetten en kan aangestuurd worden 

d.m.v. een dmx licht controller, maar beschikt ook over 

ingebouwde programma's voor stand-alone gebruik; light to 

sound, speed control, 17 different chases, stand-by en dimmer.

Dé standaard als we praten over parcan-sets! Deze set bestaat 

uit 4 parcan spots van ieder 575W (effectief rendement van 

1000W) incl. kleurfilters en statief. Deze set  kan aangestuurd 

worden d.m.v. een dmx licht controller, maar beschikt ook over 

ingebouwde programma's voor stand-alone gebruik; light to 

sound, speed control, 17 different chases en dimmer.

Rookmachine om de lichteffecten extra goed te laten uitkomen. 

Wordt geleverd inclusief voldoende vloeistof voor de hele 

avond en een gebruiksvriendelijke afstandsbediening.

Zeer gebruiksvriendelijke dmx controller voor de iRock scans 

(en alle overige iSolutions producten) van JB-systems. Heeft 2 

aparte DMX outputs en tevens 2 CA8 controllers voor stand-

alone gebruik. Door middel van de joystick kunnen de scanners 

uiterst nauwkeurig worden aangestuurd. Maximaal 24 

licheffecten kunnen d.m.v. 1 controller worden aangestuurd.

Aansturing voor de JB-Systems twin-scan laser. Hiermee kun 

je zelf bepalen hoe je de lasers wilt gebruiken; automatisch op 

de muziek, vaste patronen op de muziek, patronen volledig 

manueel instelbaar of black-out.

Showtec DMX-bar 4x 300W

Lichtcomputer Showtec light desk pro 136

iLead light controller JB-Systems

Lichtcomputer JB DMX 192A & 4-kanaals switchpack
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STATIEVEN & TRUSSEN

Artikelnummer: 103 Lichtbrug Eurotruss 6M Prijs

€ 40,00

incl. BTW

€ 33,61

excl. BTW

Artikelnummer: 104 Prijs

€ 12,50

incl. BTW

€ 10,50

excl. BTW

Artikelnummer: 105 Prijs

€ 6,00

incl. BTW

€ 5,04

excl. BTW

Artikelnummer: 106 Prijs

€ 6,00

incl. BTW

€ 5,04

excl. BTW

Artikelnummer: 114 Eurotruss FD32 2M (ladder) Prijs

€ 4,00

incl. BTW

€ 3,36

excl. BTW

Artikelnummer: 102 Licht statief (incl. T-Bar) Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 100 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Zeer solide statief dat zeer breed inzetbaar is, vooral in 

combinatie met lange stukken truss zeer betrouwbaar. Hoogte: 

1,75 M (minimaal) en 4,10 M (maximaal). Hendel met 

automatische rem, drie poten (waarvan 1 verstelbaar), gewicht 

24 kg, maximaal hefgewicht van 80 kg (TuV gekeurd).

Een van de populairste trussen die wereldwijd gebruikt worden 

voor drive-in shows, voorstellingen, lichtproducties en 

discotheken vanwege de zware krachten en grote 

overspanningen (tot 16 meter!) die deze truss aan kan (TuV 

gekeurd). Verder maakt deze truss gebruik van het snelkoppel 

systeem met pen en spigot.

Een van de populairste trussen die wereldwijd gebruikt worden 

voor drive-in shows, voorstellingen, lichtproducties en 

discotheken vanwege de zware krachten en grote 

overspanningen (tot 16 meter!) die deze truss aan kan (TuV 

gekeurd). Verder maakt deze truss gebruik van het snelkoppel 

systeem met pen en spigot.

Een van de populairste trussen die wereldwijd gebruikt worden 

voor drive-in shows, voorstellingen, lichtproducties en 

discotheken vanwege de zware krachten en grote 

overspanningen die deze truss aan kan (TuV gekeurd). Verder 

maakt deze truss gebruik van het snelkoppel systeem met pen 

en spigot.

Eurotruss FD33 2M (triangle)

Truss-brug belastbaar tot 160 kg en een maximale hoogte van 

4.10 meter. Deze set bestaat uit 2x wind-up statief, 3x 2M 

triangle truss (inclusief koppelingen en T-stukken). De 

complete installatie is TuV gekeurd. Een ideale set voor een 

drive-in show of band die snel, eenvoudig, veilig en netjes zijn 

licht wilt ophangen.

K&M 213 wind-up speaker statief

Wind-up statief ES-160 (80kg)

Eurotruss FD33 2,5M (triangle)

Stalen lichtstatief, betsaande uit drie secties. Totale hoogte 

maximaal 3 meter. Wordt geleverd inclusief T-Bar om de 

lichtapparatuur aan op te hangen. Maximaal toegstane 

belasting is 40 kg.

Zeer solide speaker statief van K&M. Is geschikt (gekeurd) voor 

speakers van maximaal 50 kg, die op zeer soepele wijze op 

iedere hoogte kunnen worden gedraaid. Minimale hoogte 

138cm, maximale hoogte 218cm.
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Artikelnummer: 101 Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 117 Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 118 Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 119 Prijs

€ 2,00

incl. BTW

€ 1,68

excl. BTW

Artikelnummer: 120 Prijs

€ 3,00

incl. BTW

€ 2,52

excl. BTW

Artikelnummer: 108 Microfoon statief Prijs

€ 2,00

incl. BTW

€ 1,68

excl. BTW

Rockstand RS-28120B wind-up tussen statief (staal)

K&M 21336 tussen statief (staal)

Stalen speaker statief. Hoogte instelbaar d.m.v. klemschroef en 

borgpen (127 - 193 cm). Goedgekeurd voor belasting tot 

maximaal 50 kg. Door lage 4-poot en 'single-pole' een 

onopvallend statief dat weinig ruimte in beslag neemt.

Zeer solide speaker tussen-statief van K&M. Is geschikt 

(gekeurd) voor speakers van maximaal 50 kg. Dit statief wordt 

geplaatst tussen de subwoofer en top-speaker en is geschikt 

voor met name de lichtere top-kasten. Hoogte varieert van 95-

148cm. Aansluiting onder- en bovenzijde rond 36mm.

Solide statief voor microons met instelbare hoogte tot ± 2 

meter. Statief wordt geleverd inclusief bijpassende klem voor 

de microfoon.

K&M 21436 speaker statief (aluminium)

K&M speaker statief (staal)

Zeer solide speaker tussen-statief van Rockstand. Is geschikt 

(gekeurd) voor speakers van maximaal 50 kg, die op zeer 

soepele wijze op hoogte kunnen worden gedraaid (91-150cm). 

Dit statief wordt geplaatst tussen de subwoofer en top-speaker; 

aansluiting onder- en  bovenzijde rond 36mm.

K&M 21339 wind-up tussen statief (staal)

Zeer solide speaker tussen-statief van K&M. Is geschikt 

(gekeurd) voor speakers van maximaal 50 kg, die op zeer 

soepele wijze op hoogte kunnen worden gedraaid (94-152cm). 

Dit statief wordt geplaatst tussen de subwoofer en top-speaker; 

aansluiting onderzijde schroef M20, aansluiting bovenzijde rond 

36mm.

Aluminium speaker statief. Hoogte instelbaar d.m.v. 

klemschroef en borgpen (127 - 193 cm). Goedgekeurd voor 

belasting tot maximaal 50 kg. Gewicht van statief: 2,45 kg.
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BEKABELING

Artikelnummer: 115 Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 116 Krachtstroom kabel Prijs

€ 0,30

incl. BTW

€ 0,25

excl. BTW

Artikelnummer: 121 Prijs

€ 0,15

incl. BTW

€ 0,13

excl. BTW

Artikelnummer: 126 Prijs

€ 0,15

incl. BTW

€ 0,13

excl. BTW

Artikelnummer: 122 Verlengkabels 220V Prijs

€ 0,15

incl. BTW

€ 0,13

excl. BTW

Artikelnummer: 123 Verdeeldozen 220V Prijs

€ 1,50

incl. BTW

€ 1,26

excl. BTW

Artikelnummer: 110 Kabelhaspel 220V (25M) Prijs

€ 3,50

incl. BTW

€ 2,94

excl. BTW

Kabel voor het aansluiten van actieve speakers, microfoons of 

(dmx gestuurde) licht-effecten. Kabels zijn geballanceerd en 

voorzien van Neutrik XLR male/female connectors. 

Verkrijgbaar in de lengtes 2 - 3 - 4 - 5 - 7,5 - 10 - 15 & 20 

meter. Prijs is per meter.

Rubberen verlengkabels (3x1,5mm) voor 220V. Kabels zijn 

verkrijgbaar in de lengtes 10 - 12 - 15 meter. Prijs is per meter.

Verdeeldoos met 4 geaarde stopcontacten, aan/uit schakelaar 

en 3M kabel.

Speaker kabel

Kabel voor het aansluiten van passieve speakers. Rubberen 

kabel, verkrijgbaar in de lengte van 20 meter, met 2x een 

neutrik speakon plug. Prijs is per meter.

Input 1x 16 A, output 6x 220V (3 aparte groepen) met controle 

lamp voor iedere fase. Wordt geleverd inclusief verloopstuk van 

32 A -> 16 A.

Krachtstroom kabel 16A (5x2,5mm). Verkrijgbaar in de lengets 

3 - 10 - 20 meter. Prijs is per meter.

Krachtstroom verdeler KME NV3/6

Microfoon / Line / DMX kabel

Kabelhaspel met 25 meter 3x1,5mm rubberen kabel, 4 geaarde 

stopcontacten en beveiliging tegen overbelasting.
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OVERIGE MATERIALEN

Artikelnummer: 113 Podium tafel (2x1M) Prijs

€ 15,00

incl. BTW

€ 12,61

excl. BTW

Artikelnummer: 109 Backdrop gordijn Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 107 K&M 18950 apparatuur tafel Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 111 Keyboard standaard Prijs

€ 2,50

incl. BTW

€ 2,10

excl. BTW

Artikelnummer: 112 Sta-tafel (85cm) Prijs

€ 5,00

incl. BTW

€ 4,20

excl. BTW

Artikelnummer: 125 Prijs

€ 20,00

incl. BTW

€ 16,81

excl. BTW

Artikelnummer: 124 Prijs

€ 45,00

incl. BTW

€ 37,82

excl. BTW

Keyboard standaard, instelbaar op diverse hoogtes / breedtes. 

Ideaal om bijvoorbeeld lichtere apparatuur op te plaatsen of 

een cd-koffer. Wordt eventueel geleverd inclusief bovenblad. 

Stevige, brand vertragende, zwarte backdrop gordijn (6x3 M). 

Wordt geleverd als complete set, bestaande uit doek, statieven, 

ophang haken en 6 meter ladder truss.

Solide tafel van K&M om apparatuur op te plaatsen. Instelbare 

hoogte van 65-89cm en 4 verstelbare poten. Maximale 

draagkracht 80kg. Wordt geleverd inclusief bovenblad 

(50x100cm) en bijpassende zwarte rok. Gewicht bedraagt 

10kg.

Solide sta-tafel, doorsnede bovenblad 85 cm, hoogte 110 cm.

Krachtige heater voor het snel verwarmen van grotere ruimtes. 

Luchtdoorvoer 500 m3/uur. Mag alleen gebruikt worden in goed 

geventileerde ruimtes en is niet geschikt voor 'in huis gebruik'. 

Heater werkt op butaan / propaan gas (prijs is exclusief gasfles 

/ gasvulling), maar dit kan eventueel ook via ons geleverd 

worden.

Heater Einhell HGG300 30 kW

Honda 20i EU aggregaat (2kVA)

Fluisterstille aggregaat met een maximum vermogen van 2,0 

kVA (230V) en een maximale stroomsterkte van 9,7A. Beschikt 

tevens over een gelijkstroom uitgang 12V / 8A laadstroom. 

Geluidsniveau op 7M 53-59 dB (A), gewicht 21 kg, bedrijfsduur 

per takvulling van 4,1L maximaal 10,5 uur (economy). 

Weektarief bedraagt € 125,- incl. BTW.

Podium tafels, verkrijgbaar op diverse hoogtes (40-60-80 cm) 

en met een afmeting van 2x1M. Bovenzijde is voorzien van 

speciale anti-sliplaag. Meerdere tafels kunnen aan elkaar 

vastgekoppeld worden waardoor een zeer stabiel podium 

ontstaat. Draagkracht is 750 kg per M.
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COMPLETE DJ-SETS

Artikelnummer: 901 Prijs

€ 95,00

incl. BTW

€ 79,83

• Statieven & bekabeling excl. BTW

Artikelnummer: 902 Prijs

€ 125,00

incl. BTW

€ 105,04

• Statieven & bekabeling excl. BTW

Artikelnummer: 903 Prijs

€ 195,00

incl. BTW

• Numark CDN35 dubbele cd-speler

• Dynamische microfoon & hoofdtelefoon € 163,87

• K&M apparatuur tafel excl. BTW

• Statieven & bekabeling

Artikelnummer: 904 Prijs

€ 275,00

incl. BTW

€ 231,09

excl. BTW

Artikelnummer: 905 Prijs

€ 350,00

incl. BTW

€ 294,12

• Martin Wizard, 2x scan iRock, 8x multi-par (inclusief besturing) excl. BTW

• K&M apparatuur tafel

Deze set is perfect voor middel grote feesten en bestaat uit:

• 2x RCF ART 525A full-range speakers (2x 750W)

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

• Numark CDN35 dubbele cd-speler

• Dynamische microfoon & hoofdtelefoon

• K&M apparatuur tafel

Deze set is perfect voor de grotere feesten en bestaat uit:

DJ-set groot (3500W)

Deze set is perfect voor de grotere feesten en bestaat uit:

• RCF TT speaker set met een vermogen van 5000W

DJ-set luxe (5000W)

• 2x Mackie SWA 1801 subwoofer (2x 1000W)

• 2x RCF ART 525A full-range speakers (2x 750W)

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

• Ecler mengpaneel

• Denon dubbele CD-speler en dubbele HD-speler

• Shure SLX 24/58 draadloze microfoons (2x) & hoofdtelefoon

• Tafel, statieven & bekabeling

• Eurotruss lichtbrug 6M

• Tafel, statieven & bekabeling

Deze set is perfect voor de grotere feesten en bestaat uit:

• RCF TT speaker set met een vermogen van 5000W

• Ecler mengpaneel

DJ-set luxe inclusief licht (5000W)

Deze set is perfect voor kleinere feesten en bestaat uit:

DJ-set middel (1500W)

DJ-set klein (800W)

• 2x Mackie SRM 450 full-range speakers (2x 400W)

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

• Numark CDN35 dubbele cd-speler

• Dynamische microfoon & hoofdtelefoon

• Denon dubbele CD-speler en dubbele HD-speler

• Shure SLX 24/58 draadloze microfoons (2x) & hoofdtelefoon
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KORTING STAFFELS

STAFFEL

Week-end tarief Loopt van vrijdag 17.00u - maandag 09.00u 1,75

Werkweek tarief Loopt van maandag 09.00 - vrijdag 17.00u 2,50

Maand tarief Looptijd 31 opeenvolgende dagen 7,50

OVERIGE TARIEVEN & VOORWAARDEN

TRANSPORT

Vervoer, opbouwen en afbreken (binnen de regio 043) € 25,00

Buiten de regio 043 meerprijs per km € 0,30

BORGSOM

De borgsom bedraagt 3x de huurprijs, rekening houdende met:

• minimale borgsom bedraag € 50,-

• maximale borgsom bedraag € 500,-

BETALING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De kosten voor de gehuurde artikelen, alsmede de borgsom, dienen contant voldaan te worden op 

moment van afhalen (danwel afleveren) van het gehuurde.

Een kopie van de algemene huurvoorwaarden van Asound kunt u terugvinden op onze website 

www.asound.nl of kunt u per e-mail of post toegestuurd krijgen d.m.v. een e-mail te sturen naar: 

info@asound, met als onderwerp 'aanvraag algemene huurvoorwaarden'.
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Prijslijst drive-in show
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Geluidsets

De basis installatie bestaat uit:

o 10 kanaals mengpaneel (Ecler) 

o 2 professionele drive-in cd-spelers (Denon)

o 2 professionele muziek computers (Denon)

o draadloze microfoons (zowel handhelds als dasspeld) (Shure) 

o minidisk (op aanvraag)

Geluidset 1 (1kW):

Geluidset 2 (5kW):

Geluidset 2 is tevens de set die standaard wordt gebruikt bij de Bruiloft Combi Basis en de Bruiloft Combi Luxe.

Geluidset 3 (8kW):

Overige sets:
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Het is ook mogelijk de geluidsinstallatie geheel af te stemmen op uw specifieke wensen of om een nog krachtigere geluidset 

te leveren (feesten >1000 personen). Neem hiervoor contact op met Asound drive-in show om af te stemmen wat wij voor u 

kunnen betekenen.

Asound drive-in show beschikt over professionele en up-to-date geluidsinstallaties die precies afgestemd kunnen worden op 

uw wensen, het type feest en de locatie. Er zijn 3 standaard sets samengesteld waarmee een grote reeks van feesten perfect 

verzorgd kan worden van muziek.

Voor feesten in zalen tot ongeveer 75 personen, als sprekersinstallatie of indien m.n. bedoeld als achtergrond muziek bij 

grotere feesten is de kleine set een uitstekende keuze. Deze kleine set bestaat uit de basis installatie, aangevuld met 2 

Mackie actieve full-range speakers met ieder een continue vermogen van 500W (peak 130dB). Heeft u een feest dat 

bijvoorbeeld in meerdere zalen plaatsvindt, kan er eventueel een extra set aan full-range boxen geleverd worden.

Deze set bestaat uit de basis installatie, aangevuld met een professionele RCF PA installatie die behoort tot de top in zijn 

segment. Deze PA-set bestaat uit 2 krachtige basspeakers van ieder 1000W continue vermogen (RCF TT S18A), aangevuld 

met 2 zeer krachtige en zeer zuivere top-kasten van ieder 1500W continue vermogen voor de midden en hoge tonen (RCF TT 

25A). Deze combinatie kan met gemak ruimtes tot zeker 400 personen op een zeer goede, natuurlijke en aangename wijze 

voorzien van muziek. Ook bij de set geldt uiteraard dat deze eventueel aangevuld kan worden met een set additionele full-

range boxen indien een feest plaatsvindt in meerdere ruimtes.

Onze meest krachtige standaard geluidsset bestaat uit de basis installatie plus geluidset 2 plus een additionele PA-set van 

Mackie.  Deze set heeft in totaal een continue vermogen van maar liefst 8000W en bestaat uit 4 basspeakers (4kW) en 4 top-

kasten (4kW). Voor feesten van 400-1000 personen adviseren wij u deze set, maar deze set is bijvoorbeeld ook uitermate 

geschikt voor diverse outdoor evenementen, waarbij goede kwaliteit en een flink vermogen vereist zijn.



Lichtsets

Lichtset A: o dmx lichtcomputer

o 4x PAR 56 spots incl. kleurfilters (4x300W)

o 1x Scan Martin Extreme Wizard

o statieven

Lichtset B: o dmx lichtcomputer

 o 3-kleuren lichtkrant

 o 8x multi PAR spots incl. kleurfilters (8x1000W)

 o 1x scan Martin Extreme Wizard

 o 2x scan JB Systems iRock

 o 6 meter truss lichtbrug

Lichtset C: o dmx lichtcomputer

 o 3-kleuren lichtkrant

 o 8x multi PAR spots incl. kleurfilters (8x1000W)

 o 1x scan Martin Extreme Wizard

 o 2x scan JB Systems iRock

 o 2x dubbele lasershow

 o 2x LED aircones

 o 1x rookmachine

 o 6-8 meter truss lichtbrug

Lichtset D: o dmx lichtcomputer

 o 3-kleuren lichtkrant

 o 8x PAR 56 spots incl. kleurfilters (4x300W

 o 8x multi PAR spots incl. kleurfilters (8x1000W)

 o 1x scan Martin Extreme Wizard

 o 4x scan JB Systems iRock

 o 2x scan Geni

 o 2x dubbele lasershow

 o 2x LED aircones

 o 1x 2000 Watt instelbare stroboscoop

 o 1x rookmachine

 o 8-12 meter truss lichtbrug

Lichtset bruiloft combi basis: o dmx lichtcomputer

 o 3-kleuren lichtkrant

 o 8x multi PAR spots incl. kleurfilters (8x1000W)

 o 1x scan Martin Extreme Wizard

 o 2x scan JB Systems iRock

 o 2x LED aircones

 o 6 meter truss lichtbrug

Lichtset bruiloft combi luxe: o dmx lichtcomputer

 o 3-kleuren lichtkrant

 o 8x multi PAR spots incl. kleurfilters (8x1000W)

 o 1x scan Martin Extreme Wizard

 o 4x scan JB Systems iRock

 o 2x LED aircones

 o 1x 2000 Watt instelbare stroboscoop

 o 1x rookmachine

 o 6-8 meter truss lichtbrug

Overige:
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Tevens kunnen wij een backdrop curtain (zwart gordijn) van 6x3 meter leveren 

als achtergrond, dat het geheel een extra chique uitstraling geeft.





PA-SUPPORT SETS

Artikelnummer: 951 Prijs

€ 119,00

incl. BTW

€ 100,00

excl. BTW

Artikelnummer: 952 Prijs

€ 190,40

incl. BTW

• Shure SLX 14/85 draadloze microfoon € 160,00

• Minidisc & CD & USB/HD speler excl. BTW

• Statieven & bekabeling

Artikelnummer: 953 Prijs

€ 267,75

incl. BTW

• Shure SLX 14/85 draadloze microfoon € 225,00

• Minidisc & CD & USB/HD speler excl. BTW

• Statieven & bekabeling

AANVULINGEN OP PA-SUPPORT SETS

Artikelnummer: 961 Prijs

€ 47,60

incl. BTW

€ 40,00

excl. BTW

Artikelnummer: 056 Prijs

€ 41,65

incl. BTW

€ 35,00

excl. BTW

Artikelnummer: 048 Prijs

€ 17,85

incl. BTW

€ 15,00

excl. BTW
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PA-set klein (1500W)

Deze set is perfect voor kleinere feesten en bestaat uit:

• 2x RCF ART 525A full-range speakers (2x 750W)

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

Professionele draadloze dynamische zangmicrofoon (Shure 

Beta 58) met de onweerstaanbare geluidskwaliteit van de Beta 

58 microfoonkop. Dit gecombineerd met de Shure SLX 4 

ontvanger maakt een perfect duo.

Shure SLX 24/58

• Shure SLX 14/85 draadloze microfoon

• Statieven & bekabeling

Deze set is perfect voor middel grote feesten en bestaat uit:

• 2x RCF ART 525A full-range speakers (2x 750W)

• 2x Mackie SWA 1801 subwoofers (2x 1000W)

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

Deze set is perfect voor de grotere feesten en bestaat uit:

PA-set groot (6500W)

• Minidisc & CD & USB/HD speler

• Inkel MX-1100 10-kanaals mengpaneel

Monitor set bestaande uit 2x Mackie SRM 450 actieve full-

range speaker

Professionel live mixer voor artiesten en bands met 8 mono en 

4 stereo kanalen. It provides the perfect feature set for live acts 

who need to mix their own FOH and monitor sound from on-

stage. High quality mic preamps and a stable, responsive EQ 

section.The simple but intuitive outputs make the overall 

configuration of the console extremely quick and easy to use.

Monitor set (800W)

• 2x RCF TT 25A full-range speakers (2x 1500W)

• 2x RCF TTS 18A subwoofers (2x 1000W)

• 2x RCF ART 525A monitor speakers (2x 750W)

Midas Venice 160 mengpaneel (i.p.v. Inkel MX1100)

PA-set middel (3500W)



Asound

Web: www.asound.nl

Mail: info@asound.nl

Tel: +31 654 671081


