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Verhuurlijst 2017 Karaoke
Wij hebben gekozen voor het Magic sing Karaokesystyeem.
Dit is een zeer eenvoudig te bedienen systeem.
Je zoekt gewoon het gewenste nummer op in de meegeleverde songbook. Vervolgens typ je op de microfoon de
bijhorende code van het nummer in en je bent vertrokken!
De liedjesteksten met ondersteunende sfeerfoto's verschijnen op het scherm.
Wij leveren dit systeem standaard met maar liefst 3162 bekende Engels- en Nederlandstalige nummers.
Je kan de lijst met nummers ook even downloaden op onze site.
Verwacht je Franstalige, Italiaanse, Spaanse, Duitse, Turkse,… gasten?
Geen probleem! Optioneel kan dit systeem uitgebreid worden met extra songs (tegen meerprijs)

Set1: thuisgebruik of om aan te sluiten op andere muziekinstallatie
prijzen excl 21% BTW

Apparatuur
2* Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”
1* Basisstation “Magic Sing Karaoke”
2* Songbook met 3162 nummers
1* uitgebreide muziekcollectie met 3162 nummers op chipkaarten in het toestel
1* HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer
1* alle nodige batterijen

Omschrijving:
-Compleet Karaokepakket met 3162 Engelse en Nederlandse nummers
-Aan te sluiten op eigen TV of op beamer (externe luidspreker aan te raden)
-Uitbreidingspakket anderstalige songs op verzoek te krijgen (meerprijs)

Prijs:
-Complete set afgehaald te Paal-Beringen

80,00 €

-Optie externe actieve luidspreker QSC K12 1000w + statief en bekabeling

25,00 €
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Set2:compleet pakket met 1 groot scherm
Apparatuur
2* Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”
1* Basisstation “Magic Sing Karaoke”
2* Songbook met 3162 nummers
1* uitgebreide muziekcollectie met 3162 nummers op chipkaarten in het toestel
1* HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer
1* alle nodige batterijen
2* Luidspreker QSC K12 1000w + statief
1* Mengtafel Dateq XTC2 4 kanaals
1* Microfoon Shure SM58
1* aansluitkabel laptop / mp3speler / ipad/ gsm
1* Samsung 6000 series TV 50inch (127cm) op zuil
OF
1* Projectiescherm 200*200cm + Beamer Optoma DLP3600ansilumen

Omschrijving:
-Compleet Karaokepakket met 3162 Engelse en Nederlandse nummers
-Uitbreidingspakket anderstalige songs op verzoek te krijgen (meerprijs)
-1 tv + zuil OF 1 projectiescherm + beamer naar keuze
-professionele geluidsinstallatie tot 100 personen
-mp3 speler / laptop /ipad /gsm probleemloos aansluitbaar om gewone muziek te spelen
-ideale set tot 100 personen

Prijs:
-Complete set afgehaald te Paal-Beringen

220,00 €

-Complete set inclusief plaatsing en afbraak (15km inbegrepen)

260,00 €

Opties
Optie previewscherm:

40,00 €

- extra 27inch scherm voor de zangers zodat deze niet op het grote scherm moeten meekijken
-HDMI signaalverdeler + extra bekabeling
Optie extra speaker voor podium

25,00 €

- extra QSC K12 1000w speaker voor de zangers zodat deze zichzelf beter horen
Optie belichting

45,00 €

- 2 compact power lightsets (2* set van 4 ledspots met basis sturing en statief)
Optie groter projectorscherm

45,00 €

- Fastfold scherm 306*229cm met front- of retroprojectie ipv scherm 200*200cm
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Set3:compleet pakket met 2 grote schermen
Apparatuur
2* Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”
1* Basisstation “Magic Sing Karaoke”
2* Songbook met 3162 nummers
1* uitgebreide muziekcollectie met 3162 nummers op chipkaarten in het toestel
1* HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer
1* alle nodige batterijen
2* Luidspreker QSC K12 1000w + tussenpaal
2* Baskast QSC KW181 1000w
1* Luidspreker QSC K12 1000w (als monitor)
1* Mengtafel Dateq XTC2 4 kanaals
1* Microfoon Shure SM58
1* aansluitkabel laptop / mp3speler / ipad/ gsm
2* Samsung 6000 series TV 50inch (127cm) op zuil
1* 27inch preview scherm
1* HDMI 8voudige signaalverdeler

Omschrijving:
-Compleet Karaokepakket met 3162 Engelse en Nederlandse nummers
-Uitbreidingspakket anderstalige songs op verzoek te krijgen (meerprijs)
-2 tv's of 2 projectieschermen + 1 previewmonitor
-professionele geluidsinstallatie tot 250 personen
-mp3 speler / laptop /ipad /gsm probleemloos aansluitbaar om gewone muziek te spelen
-ideale set tot 250 personen

Prijs:
-Complete set inclusief plaatsing en afbraak (15km inbegrepen)

450,00 €

Opties
Optie belichting

45,00 €

- 2 compact power lightsets (2* set van 4 ledspots met basis sturing en statief)
Optie tv-schermen vervangen door 2* groot projectischerm

80,00 €

- 2 Fastfold schermen 306*229cm met front- of retroprojectie + beamer Optoma 3600ansilumen ipv tvschermen

optioneel fastfold scherm

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden.
Onze karaokesets kunnen verder uitgebreid worden met licht, geluid en podium!
Aarzel niet om contact op te nemen voor andere combinaties.
Wij werken graag een offerte op maat uit voor u.
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