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Verhuurlijst 2023 Karaoke

Set 1: Thuisgebruik of om aan te sluiten op andere muziekinstallatie

prijzen excl 21% BTW

Apparatuur

2 x Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”

1 x Basisstation “Magic Sing Karaoke”

1 x Tablet met toegang tot online muziekbibliotheek OF 2 songbooks bij offline systeem

1 x HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer

1 x alle nodige batterijen

Omschrijving:

- Compleet Karaokepakket met keuze uit meer dan 200.000 nummers

- Aan te sluiten op eigen TV of op beamer (externe luidspreker aan te raden)

Prijs:

- Complete set afgehaald te Paal-Beringen (online systeem - WiFi nodig) 80,00 €

- Complete set afgehaald te Paal-Beringen (offline systeem) 80,00 €

- Optie externe actieve luidspreker QSC K12 1000w + statief en bekabeling 25,00 €
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Organiseer je een feestje en verwacht je aanwezig zangtalent? Opteer dan voor één van onze karaoke-sets.

Het Magic Sing karaokesysteem is zeer eenvoudig te bedienen en geeft je de keuze uit een enorm gamma aan bekende nummers.

Sinds dit jaar kunnen we je hierin 2 verschillende modules aanbieden: een online-systeem en een offline-systeem.

Kies je het online-systeem, dan kan je gebruik maken van een online muziekbibliotheek met maar liefst meer dan 200.000 nummers !!

Verbind dit systeem met je Wifi-netwerk. Daarna kan je m.b.v. de meegeleverde tablet uit de muziekbibliotheek het gewenste nummer 

kiezen.

Heb je geen Wifi-verbinding of kies je de nummers liever door middel van een meegeleverde kaft? Kies dan voor het offline-systeem 

en je kan nog steeds kiezen uit meer dan 3.000 Nederlands- en Engelstalige nummers. De complete lijst van het offline-systeem is 

ook terug te vinden op onze website!
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Set 2: Compleet pakket met 1 groot scherm

prijzen excl 21% BTW

Apparatuur

2 x Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”

1 x Basisstation “Magic Sing Karaoke”

1 x Tablet met toegang tot online muziekbibliotheek OF 2 songbooks bij offline systeem

1 x HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer

1 x alle nodige batterijen

2 x Luidspreker QSC K12 1000w + statief

1 x Mengtafel Dateq XTC2 4 kanaals

1 x Microfoon Shure SM58

1 x aansluitkabel laptop / mp3speler / ipad/ gsm

1 x Samsung 6000 series TV 50inch (127cm)  op zuil 

OF

1 x Projectiescherm 200*200cm + Beamer Optoma DLP 3600 ansi lumen

Omschrijving:

- Compleet Karaokepakket met toegang tot +200.000 nummers

-  Inclusief 1 TV + zuil  OF 1 projectiescherm + beamer zoals omschreven

- Professionele geluidsinstallatie tot 100 personen (uitbreidbaar)

- Mogelijkheid tot aansluiten mp3/laptop/gsm voor afspelen eigen muziek

- Ideale set tot 100 personen

Prijs:

- Complete set afgehaald te Paal-Beringen (online systeem - WiFi nodig) 230,00 €

- Complete set afgehaald te Paal-Beringen (offline-systeem) 230,00 €

- Complete set inclusief plaatsing en afbraak (15km inbegrepen) 350,00 €

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 audio

- extra QSC K12 1000w speaker voor de zangers zodat deze zichzelf beter horen 25,00 €

- 2 x extra baskast QSC KW181 60,00 €

Optie belichting

- 2 compact power lightsets (2 x set van 4 ledspots met basis sturing en statief) 45,00 €

Optie groter projectorscherm

- Fastfold scherm 306*229cm met front- of retroprojectie ipv scherm 200*200cm 45,00 €
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Set 3: Compleet pakket met 2 grote schermen

Apparatuur prijzen excl 21% BTW

2 x Draadloze microfoon “Magic Sing Karaoke”

1 x Basisstation “Magic Sing Karaoke”

1 x Tablet met toegang tot online muziekbibliotheek OF 2 songbooks bij offline systeem

2 x HDMI of composiet kabel voor aansluiting op TV of beamer

1 x alle nodige batterijen

2 x Luidspreker QSC K12 1000w + tussenpaal

2 x Baskast QSC KW181 1000w 

1 x Luidspreker QSC K12 1000w (als monitor)

1 x Mengtafel Dateq XTC2 4 kanaals

1 x Microfoon Shure SM58

1 x aansluitkabel laptop / mp3speler / ipad/ gsm

2 x Samsung 6000 series TV 50inch (127cm)  op zuil 

1 x 27inch preview scherm

1 x HDMI 8-voudige signaalverdeler

Omschrijving:

- Compleet Karaokepakket met toegang tot +200.000 nummers

- 2 TV's of 2 projectieschermen incl. beamer + 1 previewmonitor

- Professionele geluidsinstallatie tot 250 personen

- Mogelijkheid tot aansluiten mp3/laptop/gsm voor afspelen eigen muziek

- Ideale set tot 250 personen

Prijs:

- Complete set inclusief plaatsing en afbraak (15km inbegrepen) - online-systeem - WiFi nodig 590,00 €

- Complete set inclusief plaatsing en afbraak (15km inbegrepen) - offline-systeem 590,00 €

Opties

Optie belichting 45,00 €

- 2 compact power lightsets (2 x set van 4 ledspots met basis sturing en statief)

Optie TV-schermen vervangen door 2 x groot projectiescherm 100,00 €

- 2 Fastfold schermen 306*229cm met front- of retroprojectie + beamer Optima 3600 ans ilumen  i.p.v TV-schermen

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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