Geluid
Goed geluid is onmisbaar op een evenement.
Onbewust is dit één van de bepalende factoren.
Hierbij kan het gaan om sfeergevende achtergrondmuziek, een presentatieset met een goede
spraakverstaanbaarheid, of een zwaar PA-systeem
voor DJ of live-band met voldoende headroom.
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Microfoons
Er komt uiteraard nog veel meer bij kijken voordat
het geluid uit de speakers klinkt.
Met een uitgebreid assortiment aan (draadloze)
microfoons zijn we veelzijdig in het uitversterken van
zang, livebands, orkesten, koren, presentaties,
cabaret en theater.

Speakers
Met een grote sortering passieve en actieve speakers
kunnen we voor elke toepassing een geschikte set
samenstellen. Factoren die hierin meespelen zijn de
toepassing, het aantal personen en de locatie.
We werken voornamelijk met speakers, versterkers en
processoren van het merk ElectroVoice. Dit merk wordt
breed geaccepteerd en door onze jarenlange ervaring
ermee zijn we in staat voor elke situatie een goed
klinkende oplossing te bieden.
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Mengtafels
De beschikbaarheid over een brede collectie
aan geluidstafels biedt ons de mogelijkheid om voor de
meeste toepassingen een gepaste oplossing te bieden.
Door gebruik te maken van Roland digitale mixers met
CAT5-bekabeling naar de Stageboxen kunnen we op
een snelle en flexibele manier de verbinding tussen
podium en regie uitvoeren.
Voor andere toepassingen hebben we analoge tafels
van ondermeer Midas, inclusief bijbehorende FOH-rekken
met effect- en randapparatuur.
DJ-sets
Voor DJ’s hebben we de nieuwste Pioneer DJ-gear
beschikbaar, eventueel met monitor of DJ-booth.
En als uitbreiding met een geluidsysteem en verlichting
naar een complete set voor bruiloft of partij.

Specials
Ter aanvulling op eerdergenoemde geluidsapparatuur
beschikken we ook over de volgende materialen:
- Processoren waarmee een 3D-geluidsweergave
kan worden gemaakt;
- Hoornluidsprekers 100volt voor buitentoepassing,
inclusief versterkers, waaronder werkend op 12volt;
- ASL intercomsets (bedraad);
- Kenwood portofoonsets + accessoires.
Meer informatie of aanvragen?
Voor meer informatie over geluid
kunt u contact met ons opnemen.
Met onze uitgebreide ervaring op de
theater-, beurs- en eventmarkt willen
we graag met u meedenken.
Naast geluid beschikken we over een
uitgebreid assortiment van techniek
en aankleding, waarmee we ook uw
evenement tot een geslaagde beleving
voor uw gasten weten te brengen.
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