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Grundpaket 1:
•
•

1 st Fullrangehögtalare (med förstärkare) inklusive stativ
1 st standardmikrofon med stativ

Högtalaren har på baksidan en enklare
mixer; inbyggd MP3-spelare (SD eller
USB-sticka), ingång för yttre ljudkälla t ex
iPod/dator/CD-spelare. För dansmusik på
fest, tal/sång på bröllop o.s.v. Mycket
enkel anläggning att handha och förstå,
men låter ändå mycket och klarar en lokal
på 50-150 personer. Lättfattlig användarinstruktion på svenska ingår naturligtvis !

Grundpris: 400:Tillval, grundpaket 1:
Basarna (tillval) tillför inte mycket för tal, sång och lättare musik, men ökar trycket påtagligt
i modern dansmusik. Även med samtliga tillägg nedan (utom basarna) ryms anläggningen i
bagageutrymmet på en normal bil. Ingen ingående del (förutom basarna) väger över 15kg,
och kan därför hanteras av en person.
A.
B.
C.
D.

Extra standardmikrofon med stativ (max en extra, dvs två totalt)
Extra högtalare med stativ (för mer ljud och om lokalen är stor)
Två trådlösa mikrofoner (praktiskt om tal hålls vid borden/ute i lokalen)
2 st bashögtalare 15” (kräver kombibil och väger c:a 25kg/st)

+100:+200:+400:- *)
+500:- **)

*) Ersätter den trådbundna mikrofonen i grundpaketet. Ett extra stativ (alt. säck på fot att lägga dem i) ingår.
**) Bara i kombination med tillägg 1B, extra högtalare.

Exempel:
Två högtalare på stativ, två mikrofoner med stativ samt två
bashögtalare: 1.200:Grundpaket 1 (400:-) + 1A (100:-) + 1B (200:-) + 1D (500:-)

Grundpaket 2:
•
•
•

2 st professionella fullrangehögtalare med stativ (ElectroVoice)
Professionell kompaktmixer med 8-12 kanaler (Yamaha),
inbyggd digital ljudeffektenhet (eko) m.m.
2 st standardmikrofoner med stativ

Kan anslutas till ett antal yttre ljudkällor utöver de
medföljande mikrofonerna. Klarar lokal på 75-200
personer beroende på vilket ljudtryck man kräver.
Ingen MP3-spelare ingår, men valfri spelare,
mobiltelefon eller iPod kan enkelt anslutas.
Mer kontroller och rattar att hålla reda på och kablar
att koppla ihop än i Grundpaket 1, och kräver vissa
förkunskaper av användaren.

Grundpris: 1.500:-

Tillval, grundpaket 2:
Basarna (tillval) tillför inte mycket för tal, sång och lättare musik, men ökar trycket påtagligt
i modern dansmusik. Även med samtliga tillägg nedan (utom basarna) ryms anläggningen i
bagageutrymmet på en normal bil. Ingen ingående del (förutom basarna) väger över 15kg,
och kan därför hanteras av en person.
A.
B.
C.
D.

1 st extra standardmikrofon med stativ (max fyra extra, dvs sex totalt)
1 st professionell kör/instrumentmikrofon med stativ (max fyra st)
Två trådlösa mikrofoner (praktiskt om tal hålls vid borden/ute i lokalen)
2 st bashögtalare 15” (kräver kombibil och väger c:a 25kg/st)

+100:-/st
+150:-/st
+400:- *)
+500:-

*) Ersätter de båda trådbundna mikrofonerna i grundpaketet. Mikrofonsäck på lågt stativ att lägga mikrofonerna i
kan vid förfrågan ingå som komplement till de höga stativen.

Andra önskemål/behov ?
För övriga lösningar, önskemål om speciella anslutningskablar, fler högtalare, monitorer o.s.v.
- skicka en förfrågan !

Samtliga priser är inkl. moms och gäller vid avhämtning/lämning i Bankeryd (Jönköping) samt vid hyrestid c:a
ett dygn. Utrustningen får, om inte annat överenskommits, endast användas i torra lokaler och inomhus.
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