
 

 

 

 

zonder plaatsing, zonder bediening                                                                   12/2014 

Artikel 
Prijs per 
eenheid 

In € 

Info 

Casablanca  60,00 Digitaal video recorder+ montage toestel met effecten en titel generator/ Digitaal en 
Svhs in-out/ dagprijs 

DVD –USB-SD 

PLAYER

 

20,00 Newhank DUS-1  

DVD player + usb + sd card 

LED LCD TV 55” 

 

125,00 LED LCD SCHERM 55" (140cm) slim line . Aansluiting 4x Hdmi + USB2 
 

Afmetingen:  
139,5 x 87,2 (dikke kader) 
125,5 x 72,5 (dunne kader) 3D LED TV 

LED LCD TV 55” ‘Barok’ 

 

135,00 LED LCD SCHERM 55" (140cm) slim line + klassieke ‘schilderij’ kader. 

LED SCREEN urc* 

 

 
 

90,00 
60,00 
45,00 

 
400,00 

URC led screen  
H 64mm B 64mm 

P10 
P16 
P20 

 
URC System pack (Imagepro sturing) 
Zonder plaatsing of bediening! 

LED SCREEN GLUX* 

 

275,00 
 
 

 
150,00 

 

525,00 

GL led screen 
H100cm B 50cm 
 

 
GL sturing 
 

Media server ‘Atmosphere’ 

LCD TV 42” 65,00 Plasmascherm 104cm / 3000:1/ 170° inkijk/ Picture in Picture/ ingebouwde TV tuner/ 

zwarte afwerking 
 
+ Pro TV statief= +10,00€ 

+ speaker 25watt = +5,00€ 

Presentatie set 1 
Boardroom/ kleine verduisterde zaal 

255,00 1x Video/data projector 2500 Ansilumen +1x Video projectiescherm 2,5 x 1,8m + 

geluidsinstallatie 2x350 watt + draadloze micro + spreekgestoelte 
(+laptop = +40,00€) 
 
!!! Plaats voor projector moet worden voorzien +-6 à 9m voor of achter projectiedoek. 

Anders moet een truss-structuur worden gezet waaraan projector wordt opgehangen. 
P.O.A. !!! 



Presentatie set 2 
Medium grote feestzaal/ gedimde 
randbelichting 

425,00 
 

 
815,00 

1x Video/data projector 4000 Ansilumen +1x Video projectiescherm 4 x 3m  + 
geluidsinstallatie 2x350 watt+ floormonitor + draadloze micro +spreekgestoelte 

 
Idem maar met 2x projectors en 2x scherm 4x3m 
 

!!! Plaats voor projector moet worden voorzien +-7 à 12m voor of achter 
projectiedoek. Anders moet een truss-structuur worden gezet waaraan projector 
wordt opgehangen. 

P.O.A. !!!   LET OP! Hoogte zaal moet minimum 4m50 zijn. 
Presentatie set 3 
Grote feestzaal & concertzalen/ 
gebruik bij volle randbelichting 
mogelijk. 

995,00 1x Video/data projector 10.000 Ansilumen WUXGA  +1x Video projectiescherm 4,40 
x 2,50m + geluidsinstallatie 4x450 watt+ floormonitor + draadloze micro 
+spreekgestoelte 

 
!!! Plaats voor projector moet worden voorzien +-6 à 24m voor of achter 
projectiedoek. Anders moet een truss-structuur worden gezet waaraan projector 

wordt opgehangen. 
P.O.A. !!! 

Presentatie set 4 P.O.A. Panoramische projectie met 3, 5 of meerdere projectoren. 
Vb foto= 12m x4mH (3 projectoren) 

 

Video cameraman 
*

500,00 filmt avondfeest (eerste 4 uur) met 3CCD /Dv camera. 
75,00/overuur 

Video conferencing 
Remote Camera-set * 

 

 
 

650,00 Video regietafel met op afstand bediende camera’s voor  VIDEO CONFERENCING 
viewen van optredens/ presentaties/ vertonen van het publiek tijdens fuiven e.d.. 

Ideaal om niet storend evenementen te filmen. 
Prijs = zonder bediening en zonder streaming via internet: of satelietwagen 

P.O.A.  

 
2x camera Panasonic AW-HS50E with AW-RP50 remote -pan/tilt/zoom/focus -

controle. 
Included: Roland V-4ex  4 kanaals video mengpaneel 
 

Video REGIE Roland  

V-4EX 

 

100,00 4 kanaals video mengpaneel 

4Hdmi + 4composite +1 VGA ingang (downscalers ingebouwd) 
Zowel Hdmi als VGA out 

Video montage 37,50 digitale videomontage per montage uur 

Video /data projector 2500 

ANSI LUMEN 
PLC-XW075 SANYO 

50,00 PLC-XW075 SANYO 

Video/data projector 2500 AnsiLumen  XGA-kwaliteit  1024x768 



Video/data projector 4000 
Lumen 

140,00 
 

 
100,00 

Sanyo PLC-XP51 
XGA 4000 ANSI LUMEN (zonder lens) 

 
+ verwisselbare lenzen 
midthrow lens 

Longthrow lens (gebruik tot +- 14m) 

Video/data projector 
10.000 Lumen 

 

650,00 
 
 

 
 

150,00 

150,00 

Lumilux L10. 
Sony technologie WUXGA (1920 x 1200) Video /data projector (VGA/Hdmi/Comp) 
10.000 Ansi Lumen (10.000:1contrast ratio bij Hdmi gebruik!) 

Lens shift horizontaal en vertikaal+ auto-flip (voelt of hij ‘hangt’ of ‘staat’) 
Geleverd met hang/staan beugel. 
+ verwisselbare lenzen (bajonet koppeling) 

 midthrow lens 1:1.6 

Longthrow lens (gebruik tot +-25m) 

Video/data projector 

Inter actief 
3500 Ansi -Ultra Wide lens 

95,00 Lumilux UW3500 

Sony technologie UXGA 3500 Ansi Lumen 
Ultra wide lens (vaste breedhoek lens zonder zoom) vult scherm van 2m50 op 
afstand van 1,5m! 

Interactief gebruik mogelijk via USB aansluiting op computer met aanwijs sticks. 
 

Video-projectie schermen  

‘Fastfold’ 

 

75,00 
 
 

150,00 
 
 

 
 

4:3 verhouding  

2,5 x 1,8m front- of doorkijk projectie 
geschikt voor presentaties tot +-250 personen 
 

16:9 verhouding 
4,42 x 2,48m front- of doorkijk projectie 
geschikt voor grotere evenementen 

 
 

Video-projectie scherm  
4x3m 

 
6x4,5m      * 

 
110,00 

 
 
 

150,00 
 
 

 
 
 

 
 

195,00 

4:3 verhouding  
scherm 4x3m “front of rear projectie” geschikt voor grotere evenementen.  

Hangscherm zonder statief 
 
 

“Front projectie” =bevestigd op T statief (truss) van 4m50 H 
 
idem: “rear projectie” = bevestiging in “goal” truss 4,5m x 4,5m H 

 
 
 

 
 
Scherm 6x4,5m front projectie. Hangscherm zonder statief 

    
Alle vermelde prijzen zijn ex BTW 21%, contante betaling bij afhaling in ons magazijn. 
Prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging veranderen. 
www.qualitymusic.be 
info@qualitymusic.be 


