Small Lights
Toepassingen
•
•

Alle events waarvoor een vleugje atmosferische belichting nodig is, b.v. om een spreker of een
voorwerp te belichten
Kleine fuifjes en feestjes

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing 8 professionele, energie-zuinige, plug-and-play LED-spotlichten, die
in de elektrische installatie van eender welk kantoor of huis kunnen worden geschakeld, en die hetzij op
de grond, hetzij in een hangende positie kunnen worden gemonteerd.
Deze lichten :
• nemen de kleur aan die u wenst
• hebben een auto-ritmische mode, wat betekent dat ze kunnen worden geconfigureerd om op
het ritme van de muziek mee te flitsen.

In optie, twee bijkomende plug-and-play effectlichten en een rookmachine om de dansvloer wat op te
vrolijken.
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Small Lights
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
2
Showtec compact lightset (each includes 4 LED spots, 1 controller and 1 stand)
1
Light cable set
1
Demo en enkele woorden uitleg
Optie 1 : Effectlichten en rookmachine
1
Effect Light Martin Mania EF3
www.martin.com/productnews/productnews.asp?id=239&Words=martin+ef3

1

Effect Light Martin Mania EF4
www.martin.com/productnews/productnews.asp?id=343&Words=martin+ef4

1

Fog machine Martin Magnum

Optionele diensten
De op- en de afbouw van de voorgestelde oplossing zijn uiterst gemakkelijk, en het
transport vereist een beperkt volume. Daarom nodigen we u uit zelf te installeren, af te
bouwen en te vervoeren. Moest u echter toch wensen dat Make-A-Show instaat voor deze
diensten, dan doen we dat heel graag. In dat geval is de volgende optie van toepassing.
1
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
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
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