12.2014

KARAOKE-SETS
(zonder presentator)

Prijs per eenheid
In €

Info

KARA1 “PRO “

395,00 Karaoke "pro-set"
1x JB199 karaoke jukebox = géén DVD’s of platen meer!
2x DVD player
2x LCD 42” flatscreen TV + statieven
1x TV monitor 36cm
P.A. 2x350watt + mengpaneel 16kanalen + 2 draadloze micro’s
1x floormonitor
+-9000 titels in songbook (20.000 titels aan boord via menu)

HKARA “PRO” +

175,00 Home karaoke set + monitor TV + geluidsinstallatie (2x100watt)
1x JB199 karaoke jukebox = géén DVD’s of platen meer!
1x versterker + 2boxen
1x TV36cm
2x micro’s/ songboek + notablocs
+-1000 titels incl. kinder karaoke titels

HKARA “PRO” –

150,00 Home karaoke set, aan te sluiten op eigen TV en
geluidsinstallatie!
1x JB199 karaoke jukebox = géén DVD’s of platen meer!
2x micro’s/ songboek + notablocs
+-1000 titels incl. kinder karaoke titels

Presentator

50 ,00 Presentator/zanger prijs per uur (min. 4uur)
Prijzen “B.V.’s” op aanvraag.

EXTRA’s

Prijs per eenheid

Info

Gogo stands

12,50 € 2x gogo stands met randverlichting. Afwerking: rode tapis-plain.

Backdrop "stars"

195,00 zwarte "sterrenhemel" 9mx4m = zwarte moleton doek met ingenaaide
leds.DMX gestuurd .

TV 36 cm

12,50€ TV 36cm inflightcase

LCD TV 104

65,00 LCD TV 104 cm + statief

LED LCD TV 55”

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

LED LCD TV 55” ‘Barok’

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

A
Video/data projector
Inter actief
3500 Ansi -Ultra Wide lens

aansluiting 4x Hdmi + USB2

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/data projector 4000 Lumen

235,00 Sanyo PLC-XP51
XGA 4000 ANSI LUMEN
+ verwisselbare lenzen
Geleverd met standard midthrow lens

100,00 Longthrow lens (gebruik tot +- 14m)

Video/data projector 10000Lumen

650,00 Sony technologie WUXGA Video /data projector (VGA/Hdmi/Comp)
10.000 Ansi Lumen
+ verwisselbare lenzen (bajonet koppeling)
Geleverd met standard midthrow lens 1:1.6X, F=1.7~2.2,
150,00

f=22~35mm

Longthrow lens (gebruik tot +-25m)
4:3 verhouding
75,00 2,5 x 1,8m front- of doorkijk projectie
geschikt voor presentaties tot +-250 personen

Video-projectie schermen
‘Fastfold’

150,00 16:9 verhouding
4,42 x 2,48m front- of doorkijk projectie
geschikt voor grotere evenementen

TRANSPORT binnen prov.Antwerpen
TRANSPORT

50 € Heen/ terug binnen prov. Antwerpen
P.O.A. Buiten de prov.Antwerpen

Alle prijzen zijn ex BTW 21% -(of anders aangeduid)
Contante betaling bij afhaling/levering + waarborg
Levering- plaatsing en transport niet inbegrepen.

