Medium Sound
Toepassingen
•
•
•
•

Kleine en middelgrote events met mondelinge presentaties, live debatten, talk-shows
Concerten
Privé-feestjes en fuiven
Trouwfeesten

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing twee 300W luidsprekers van de hoogste kwaliteit, een mengtafel van
8+2 kanalen, twee draadloze handmicrofoonfoons alsook de op- en afbouwdiensten en transport.

Er bestaan verschillende opties :
• een mp3-speler met een muziekbestand van meer dar 100GB (> 1000 uur muziek)

•

één of meerdere extra-paren luidsprekers (elk paar is goed voor +/- 100 man in uw publiek)

•

een paar 550W subwoofers, eveneens van de hoogste kwaliteit (wordt sterk aangeraden voor
muzikale toepassingen)

•

bijkomende micro's
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Medium Sound
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
2
Loudspeaker self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand
www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/

1

Mixer Soundcraft MFX8+2, 8 channels + 2 stereo, digital effect processor
www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=149

2
2
2
1
1

Wireless microphone Sennheiser EW135G3
Pair of AA batteries
Microphone stand with telescopic boom arm K&M210/9
Cable set
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Optie 1 : MP3-speler
1
MP3 player with song library of > 100GB
Optie 2 : Extra paar (paren) luidsprekers
1
Pair of loudspeakers self-powered Meyer Sound UPJ-1P 300W with stand
www.meyersound.com/products/ultraseries/upj-1p/

Optie 3 : Extra paar subwoofers
1
Pair of subwoofers self-powered Meyer Sound USW-1P 550W
www.meyersound.com/products/ultraseries/usw-1p/

Optie 4 : Extra micro's
1
Wireless microphone Sennheiser EW100 series (handheld, headset or lavalier)
1
Graphic equalizer single channel 31-band DBX2031 (only for lavalier)
Optionele diensten
We hebben speciaal voor u een heel gebruiksvriendelijke mengtafel gekozen. We zullen
u ook een woordje uitleg over het systeem geven wanneer we het komen opzetten.
Moest u het echter verkiezen om een geluidstechnieker in te huren voor uw event, dan
zullen we u er graag één voorstellen. In dat geval is de volgende optie van toepassing.
1
Geluidstechnieker (prijs per uur ter plaatse)
Nota's
- Dit aanbod is onderhevig aan de beschikbaarheid van het materiaal.
- Om te bestellen : Schriftelijke bevestiging & betaling van het volledig bedrag op
rekeningnummer IBAN BE18363057077365 (ING). Lees de gedetailleerde
bevestiginsprocedure op www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
- SABAM-tarief niet inbegrepen. Meer informatie op www.sabam.be.
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