Small Sound
Toepassingen
•
•
•
•
•

Welkomgroet, mondelinge presentatie, informele speech
Cocktails en recepties
Opleidingen, trainings
Publiek van 100 personen
Max. één spreker tegelijk

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing een micro en een luidspreker.

Er bestaan verschillende opties :
• een draadloze micro (I.p.v. een micro met draad)

•

een mp3-speler met een muziekbestand van meer dar 100GB (> 1000 uur muziek)

•

een tweede luidspreker
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Small Sound
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
1
Loudspeaker self-powered JBL EON 515 450W with stand
www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=265&MId=3

1

Wired microphone AKG D5
www.akg.com/site/products/powerslave,id,980,pid,980,nodeid,2,_language,EN.html

1
1
1

Microphone stand with telescopic boom arm K&M210/9
Cable set
Demo en enkele woorden uitleg

Optie 1 : Vervanging van micro met draad door draadloos model
-1
Wired microphone AKG D5
www.akg.com/site/products/powerslave,id,980,pid,980,nodeid,2,_language,EN.html

1
1

Wireless handheld microphone Sennheiser EW135G3
Pair of AA batteries

Optie 2 : MP3-speler
1
MP3 player with song library of > 100GB
Optie 3 : Tweede luidspreker
1
Loudspeaker self-powered JBL EON 515 450W with stand
www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=265&MId=3

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.
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
1
(***) 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
- SABAM-tarief niet inbegrepen. Meer informatie op www.sabam.be.
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