sets2017

www.DDAsound-light.be

info@ddasound-light.be

Tel: 0475/954647

DDA Sound & Light BVBA

Tessenderlosesteenweg 44
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Verhuurlijst 2017 volledige sets
Omdat het niet eenvoudig is om een set te kiezen in het wirwar van aanbod hebben we enkele volledige sets
samengesteld. De onderdelen zijn op mekaar afgestemd en het toepassingsgebied wordt in eerlijke cijfers met een
woordje uitleg weergegeven.
Zoekt u een wat luxueuzere set voor een trouwfeest, galabal, bedrijfsevent? Kijk ook even op onze
Lijst “Luxe sets”
Deze sets zijn voorbeelden en kunnen naar wens worden aangepast of uitgebreid
(vb. Draaitafels, pioneer dj-sets, extra micro's, meer licht, lasers...)
prijzen excl 21% BTW

Set1:
2* Db Technologies Opera 405D speaker 400w + 2* speakerstatief
1* Rodec BX9 4kanaals mengtafel
1*Denon D4500 dubbele cdspeler
1* Microfoon Shure Sm58
1* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)

Omschrijving:
-Compacte professionele set met 800w rms vermogen
-Vervoerbaar in elke auto
-Mp3-speler of PC probleemloos aansluitbaar
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor feesten, recepties, speeches,... Meest populaire afhaalset! Geschikt voor max 100 personen op feestvolume

Prijs:
-Complete set inclusief bekabeling afgehaald

100,00 €

-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

145,00 €

-Optie dj set met usb stick ondersteuning (Rodec MX180MK3 + Denon D4500Mk2 OF Pioneer DJM350 + 2* CDJ350)

15,00 €

-Enkel geluidsset, afgehaald

80,00 €

-Enkel lichtset, afgehaald

22,50 €

Set2:
2* DDA F215 speakerkast dubbel 15/1.4inch 600w aes
1* ADJ V3001 versterker 2*750wrms @ 4ohm versterker
1* Rodec BX9 4kanaals mengtafel
1*Denon D4500 dubbele cdspeler
1* Microfoon Shure Sm58
1* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
1* lichteffect of stroboscoop of rookmachine
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Omschrijving:

prijzen excl 21% BTW

-Krachtige professionele set met 1500w rms vermogen
-Vervoerbaar in een monovolume of kleine bestelwagen
-Mp3-speler of PC probleemloos aansluitbaar
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor fuiven, feesten, recepties, speeches.... Geschikt voor max 150 personen op feestvolume.
-Prijs/kwaliteit zeer aantrekkelijke set: veel vermogen en goede baswaargave voor beperkt budget

Prijs:
-Complete set inclusief bekabeling, afgehaald

120,00 €

-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

165,00 €

-Optie dj set met usb stick ondersteuning (Rodec MX180MK3 + Denon D4500Mk2 OF Pioneer DJM350 + 2* CDJ350)
-Optie allround DJ hele avond

15,00 €
275,00 €

-Enkel geluidsset, afgehaald

90,00 €

-Enkel lichtset, afgehaald

35,00 €

Set3:
2* Ak-audio Mpro12 speaker 600w aes
2* DDA S115 sub 500w aes
1* ADJ V3001 2*750wrms @ 4ohm versterker
1* Rodec BX9 4kanaals mengtafel
1*Denon D4500 dubbele cdspeler
1* Shure Sm58 microfoon
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
1*lichteffect of strobo
1* rookmachine 700w

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 1500wrms vermogen
-Mp3-speler of PC probleemloos aansluitbaar
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Bruikbaar voor kleine fuiven, feesten, recepties, speeches,...
-Geschikt voor maximum 200 personen op feestvolume
-Meest populaire geplaatste set (bruiloften, verjaardagen, kleine fuiven,..)

Prijs:
-Complete set inclusief bekabeling, afgehaald

150,00 €

-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

195,00 €

-Optie dj set met usb stick ondersteuning (Rodec MX180MK3 + Denon D4500Mk2 OF Pioneer DJM350 + 2* CDJ350)

15,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Enkel geluidsset, afgehaald

100,00 €

-Enkel lichtset, afgehaald

65,00 €
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Set4:
2* QSC KW153 active fullrange speaker 1000w rms (15/6,5/1 inch)*
2* QSC KW181 active subwoofer 1000w rms (18 inch)*
1* Rodec BX9 4kanaals mengtafel
1*Denon D4500 dubbele cdspeler
1* Microfoon Shure Sm58
1* lichtbrugconstructie 7m
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
2*Futurelight DJ-scan 250w msd/2
1* rookmachine 1000w

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 4000w rms vermogen
-Leuke lichtshow met basisverlichting en intelligent licht
-Mp3-speler of PC probleemloos aansluitbaar
-Andere Dj set opties (draaitafels, Pioneer cdj2000nxs,...) ook leverbaar
-Mooie set voor grotere privefeesten, bruiloften, kleine fuiven,...
-Max aantal personen op fuifvolume: 400

Prijs:
-Complete set Inclusief bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

295,00 €

-Complete set inclusief, bekabeling, plaatsing en ophaling 15km inbegrepen maar met geluidsset van set 3

240,00 €

-Optie extra afwerking (+dj booth zwart, trussconstructie op baseplates ipv statieven, 2 uplighters in poten)

95,00 €

-Optie Pioneer DJM350 mixer + 2* Pioneer CDJ350 cd/usb speler

15,00 €

-Optie Pioneer DJM750 mixer + 2* CDJ1000mk3 cdspeler

50,00 €

-Optie Pioneer DJM900 mixer + 2* CDJ2000nxs cd/usb speler

100,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Enkel geluidsset, afgehaald

165,00 €

-Enkel lichtset, afgehaald

130,00 €

Set5A:
2* QSC KW153 active fullrange speaker 1000w rms (15/6,5/1 inch)*
4* QSC KW181 active subwoofer 1000w rms (18inch)*
1* Pioneer DJM750 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cd/usbspeler
1* Microfoon Shure Sm58

1* lichtbrugconstructie 9m + windup statieven
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
4*Futurelight DJ-scan 250w msd/2
1* Laserworld LS 400mw groen laser
1*rookmachine 1000w

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 6000wrms vermogen
-Mooie lichtshow met basislicht, intelligent licht en krachtige laser
-Mp3-speler of PC probleemloos aansluitbaar
-Andere Dj set opties (draaitafels, monitors,...) ook leverbaar
-Mooie set voor voor evenementen en fuiven
-Max aantal personen op fuifvolume: 600
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Prijs:
-Complete set Inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

450,00 €

-Complete set inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen maar met de geluidsset van set 4 (4kw)

400,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Optie Pioneer djm900 + cdj2000nxs dj set

60,00 €

Onderstaande foto's: sfeerfoto's set 5A

prijzen excl 21% BTW

Set5B:
geluid zie set 5A

1* lichtbrugconstructie 9m + windup statieven
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
4*Moving head Phantom 50 led (= output msd250/2)
1* Laserworld LS 400mw groen laser
1*stroboscoop 2000w dmx
1*rookmachine 1000w

Prijs:
-Complete set Inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

500,00 €

-Complete set inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen maar met de geluidsset van set 4 (4kw)

450,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Optie lichtoperator/technicus aanwezig hele avond**

175,00 €

-Optie Pioneer djm900 + cdj2000nxs dj set

60,00 €

Set 5C:
geluid zie set 5A
1* Carreconstructie 8*6*3,5m ipv lichtbrug 9m op statieven
2* Compact power lightset met 4 krachtige tri-led parren)
4* Decoratie-element spikestar 150cm OF 4* spiegelbol 50cm + motor
6*Moving head Phantom 50 led (= output msd250/2)
1*stroboscoop 2000w dmx
1*rookmachine 1000w

Omschrijving:
-De basisset van set5A wordt overgenomen
-Mooie lichtshow op een carréconstructie die de zaal goed vult
-Max aantal personen op fuifvolume: 900 (met 8000w rms eindset)
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Prijs:
-Complete set Inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

700,00 €

-Complete set inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen maar met de geluidsset van set 4 (4kw)

650,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Optie lichtoperator/technicus aanwezig hele avond **

175,00 €

-Optie Pioneer djm900 + cdj2000nxs dj set

60,00 €

-Optie extra geluid 8000w rms ipv 6000w rms

55,00 €

-Optie 1500mw rgb fullcolor laser op statief achter dj

60,00 €

Foto: links optionele fullcolour laser 1500mw rgb, rechts optionele QSC Wideline 8 array

Set 5D:
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prijzen excl 21% BTW

geluid zie set 5A
1* Carreconstructie met kwartcirkels als poten 9*7*4,5m
4* Compact power lightset met telkens 4 krachtige tri-led parren
8* Spaghettikoker 150cm met tri-led spot OF spiegelbol 50cm + motor
6*Moving head Phantom 50 led (= output msd250/2)
1*stroboscoop 2000w dmx
1*rookmachine 1000w

Omschrijving:
-De basisset van set5A wordt overgenomen
-Mooie lichtshow op een carréconstructie die de zaal goed vult
-Max aantal personen op fuifvolume: 1500 (met 15000w rms eindset)

Prijs:
-Complete set Inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen

850,00 €

-Optie allround DJ hele avond

275,00 €

-Optie lichtoperator/technicus aanwezig hele avond **

175,00 €

-Optie Pioneer djm900 + cdj2000nxs dj set

60,00 €

-Optie extra geluid 8000w rms ipv 6000w rms

55,00 €

-Optie extra geluid 15000w rms ipv 6000w rms

100,00 €

-Optie extra geluid QSC Wideline 8 array 8top,4bas

200,00 €

-Optie 1500mw rgb fullcolor laser op statief achter dj

60,00 €

Copyright DDA Sound & Light 2016

Pagina 5

sets2017

Set6A:

prijzen excl 21% BTW

4* QSC KW153 active fullrange speaker 1000w rms (15/6,5/1 inch)*
4* QSC KW181 active subwoofer 1000w rms (18inch)*
1* Pioneer DJM750 mengtafel
2* Pioneer CDJ350 cdspeler
1* Microfoon Shure Sm58
2* Dj monitor Db tech Opera 405d 400w rms

1* Trussconstructie 12m op 2 windup statieven 150kg/4,8m
6* Moving head Linio Beam 5R (Sharpy kopie)
4* Luxibel lx109 matrixpaneel 16*30watt COB RGBled
4* downrigger voor plaatsen armaturen op verschillende hoogtes
1* Antari HZ500 hazer (oilcracker)
1* Chamsys Magic Q compact pc wing + laptop

Omschrijving:
-Krachtige professionele set met 8000wrms vermogen
-Moderne krachtige beamshow aangevuld met krachtige matrixpanelen
-Andere Dj set opties (draaitafels,Pioneer,...) ook leverbaar
-State of the art podiumset voor events en fuiven
-Met de combinatie van beams en matrixpanelen zijn geen andere lampen
meer nodig om een mooie krachtige lichtshow te maken
-Max aantal personen op fuifvolume: 900-1500

Prijs:
-Complete set Inclusief plaatsing en ophaling 15km inbegrepen + lichtoperator hele avond
-Optie allround DJ hele avond

1.000,00 €
275,00 €

-Optie Pioneer djm900 + cdj2000nxs dj set

60,00 €

-Optie extra geluid DDA15000w rms ipv 8000w rms

100,00 €

-Optie extra geluid QSC Wideline 8 array 8top,4bas

200,00 €

-Optie 1500mw rgb fullcolor laser op statief achter dj

60,00 €

sfeerfoto's beam moving heads LET OP: uiteraard kunnen deze lampen alle kleuren en niet alleen wit
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Grotere sets of vindt u niet wat u zoekt?
Wij verzorgen evenementen tot zo'n 5000 personen.
Bovenstaande sets zijn slechts een kleine greep uit ons assortiment.
Voor grotere events is het interessanter om een set op maat uit te werken.
Vraag voor grotere of creatievere opstellingen zeker een offerte aan!
Wij werken voor grotere producties onder andere met:
-QSC Wideline 8 Line Array tot 12 kasten per kant
-Robe Colourspot 575At, Robe Robin 300 en 600 met Chamsys of Grand MA sturingen
-Stagemaker electrotakels, global truss groundsupports
-... alles wat nodig is om uw productie top te maken

Hieronder Sfeerbeelden van enkele van onze producties:
Foto 1 en 2: Galabal Industria Leuven
Foto 3: Openingsevent Mercedes AMG Hasselt
Foto 4: Putrock Underground stage
Foto 5 en 6: Openingsevent centraal magazijn Aveve Wilsele
Foto 7 en 8: Trezart Festival Zilvermeer Mol
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Onze mogelijkheden zijn niet beperkt tot het materiaal op de verhuurlijsten!
* De QSC KW-series geluidssets uit de PRO LINE worden voor fuiven en outdoor events
vervangen door de VALUE LINE series die gelijkwaardig of beter presteren (zelfde prijs)
Deze sets zijn beter bestand tegen water,bier en vuil en makkelijker onderhoudbaar
** Bediening hele avond is gebaseerd op een duurtijd van maximum 6 uur
DDA Sound & Light BVBA
0475/954647
info@ddasound-light.be
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