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  Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot leveringen en verhuur van goederen of diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, 

  gedeponeerd ten kantore van de KVK Rivierenland te Tiel onder nummer: 11028477. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos verzonden. 
 

 

/ M o b i e l e    l u i d s p r e k e r z u i l  

 
Hoge kwaliteit multifunctionele mobiele luidsprekerzuil 
Deze Onderwijstheater luidsprekerzuil onderscheidt zich door zijn  
multifunctionele inzet en zijn afmetingen. Dit alles is 1 luidsprekersysteem voorzien van   
een versterker, een mengtafel met geïntegreerde microfoon-, line-, gitaar-, een  
Ipodingang. Het plaatsen van het systeem gaat erg snel doordat de HI/MID luidsprekerzuil 
via een gasveer uit de module schuift. Hierdoor is de set erg compact en handelbaar.  
De speakerzuil heeft een vermogen van maar liefst 600 watt. Door de speciale  
openingshoek van de hoog- en middrivers (linesourcing effect) zal feedback van de  
microfoon nauwelijks voorkomen en zal het geluid ook op lange afstand duidelijk te  
horen zijn. Deze set leent zich uitstekend voor kleine bijeenkomsten zoals:  
diplomauitreikingen, sportdagen en intochten. Door de compactheid van de luidsprekerzuil 
past het ook in een klein muziek- of dramalokaal. 
 
Technische gegevens: 
- afmeting: 102cm hoog x 27cm breed x 34cm diep,  
- gewicht 29kg, 
- 600 Watt class D versterker, 
- 230V input,  
- interne limiter tegen overbelasting, 
- transporthoes. 
   
De set bestaat uit een 600 Watt luidsprekerzuil, transporthoes, aansluitkabels, 
dynamische microfoon, statief met opberghoes en 6m XLR kabel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze showroom en ontdek de ongekende mogelijkheden of maak een afspraak voor een proefplaatsing op uw locatie. 


