RENDEZVÉNYKIHANGOSÍTÁS
BTB–1504-K

Két év garancia!

Német minőség

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK
MAXI CSOMAG (MR-001)

Ár: 938.900 Ft

Professzionális megoldás azon iskolák számára, amelyeknek fontos a minőség és a kompaktság. Könnyen hordozható, így mind aulai, mind szabadtéri rendezvényeket meg
lehet vele valósítani. Nincs szükség több eszköz beszerzésére, hiszen a csomag mindent tartalmaz, ami egy kisebb
koncert vagy ünnepség hangosításához szükséges lehet.
A lejátszó egység CD-t és SD-kártyát is fogad.
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OPTIMUM CSOMAG (MR-002)
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Ár: 597.000 Ft

Nagy teljesítményű, ugyanakkor kompakt rendszer, azon
felhasználóknak, akik kedvező áron szeretnének megoldást számos problémára, ami a hangtechnikában felmerülhet. Nagy a helyiség, de kicsi a hangerő? Nem gond,
ez az összeállítás biztosítja a megfelelő teljesítményt és az
egyszerű kezelhetőséget. Sokat kell az eszközöket szállítani? Semmi probléma, a TRITON-600 a beépített kerekeinek köszönhetően könnyen szállítható.

(A hangfalállvány nem
tartozék.)

USB

FM RADIO

A csomag tartalma:

2 db C-RAY/8, 1 db MMX-82UFX, 2 db TXS-606HT és 1 db TXS-626,
1 dbCD-112TRS, összekötő kábelek nélkül

A csomag tartalma:
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1 db TRITON-600, 1 db TXS-812SET (2 db mikrofon),
1 db MMX-44UFX, 1 db CD-156, összekötő kábelek nélkül

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK
MINI CSOMAG (MR-003)

Ár: 293.000 Ft
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Nem rendelkeznek médialejátszóval? Ugyanakkor hangfalra is
szükségük lenne? Itt a megoldás! A beépített MP3-lejátszóval és
bluetooth vevővel rendelkező hangfalaknak köszönhetően könnyebbé tesszük életüket. Nem kell számos eszközt beszerezni, hiszen ezt
megkaphatják egy termékben. Ráadásul a csomag számos olyan
extrát is tartalmaz, mely nélkülözhetetlen egy iskolából.
A csomag tartalma:

2 db PAK-15DMP, 1 db MMX-22UFX, 1 db PAST-125SET (2 db állvány),
1 db TXS-812SET (2 db mikrofon), összekötő kábelek nélkül
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ISKOLARÁDIÓ

START CSOMAG (MI-001)

Ár: 439.000 Ft

Ha a hagyományos rendszerekre esküszik, akkor ez a választás kiváló az Ön számára. Sok iskolában működik információs
és egyben szórakoztató célból iskolarádió. Ezzel a termékcsomaggal nem csupán az aktuális híreket tudják megosztani,
hanem akár zene és más tartalmak bejátszására is alkalmas.
A rendszer tartalmazza a hangszórókat is, így akár egy meglévő eszköz kiegészítéseként is lehet használni.

TIMER CSOMAG (MI-002)

Ár: 789.200 Ft

Szeretné automatizálni a kicsöngetési rendet és még iskola
rádiót is használnának? Akkor itt a megoldás! Az időzítő modulnak köszönhetően ez egy készülékkel megoldható, nem
mellesleg elfogadható áron. A csomag tartalmazza a hangszórókat is, így ezt akár egy meglévő rendszer kibővítésére is
lehet használni.
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A csomag tartalma:

A csomag tartalma:

1 db PA-900, 10 pár EUL-26/SW,
1 db PDM-302, 1 db CD-112TRS

1 db PA-1120, 1 db PA-1120RC, 1db PA-1120DMT,
1 db CD-112TRS, 10 pár EUL-26/SW

INTERAKTÍV TÁBLÁKHOZ

MKA-50BSET/SW (1 pár)

Ár: 74.100 Ft

49 cm

26 cm

39 cm

Az alábbi eszközöket mindazok számára ajánljuk, akik rendelkeznek interaktív táblával, de ahhoz nincs
hangforrásuk, vagy annak kicsi a teljesítménye.

PAK-8DMP (1 pár)

Ár: 94.300 Ft

PAK-10DMP (1 pár)

Ár: 114.000 Ft

Beépített bluetooth-vevővel rendelkező
aktív hangfalpár. Csupán kösse rá laptopját, telefonját és máris hallható az
eszközön a kiválasztott tartalom. Fehér
színben is elérhető.

Nagy teljesítményű aktív hangfal, beépített bluetooth-vevővel és MP3-lejátszóval.
Nagy a terem és kevés a hang? Itt a megoldás az előadások színvonalasabbá és
egyszerűbbé tételére.

Még nagyobb teljesítményű aktív hang
fal, beépített bluetooth-vevővel és MP3lejátszóval. Nagyobb előadókba, termekbe ajánljuk, ahol fontos a jó hangminőség.

(Szélesség x magasság x mélység: 16 x 26 x 16 cm.)

(Szélesség x magasság x mélység: 24 x 39 x 20 cm.)

(Szélesség x magasság x mélység: 32 x 49 x 25 cm.)

KIEGÉSZÍTŐK
Mikrofonszivacs: használatával a mikrofon szélzaja kiküszöbölhető,
így kültéren is érthető és élvezetes a szónoklás vagy az éneklés.

Mikrofonállvány:
egy mikrofon elengedhetetlen
kelléke.

MS-50/SW
WS-5

WS-30

WS-60

Ár: 5.000 Ft

Ár: 950 Ft

Ár: 1.600 Ft

Kábelek: Kiváló minőségű csatlakozás az eszközök között.

Ár: 12.500 Ft

Mikrofonkengyelek

MH-202
Ár: 1.700 Ft

MH-152
Ár: 1.800 Ft

Az összekötő kábeleket, konzolokat és egyéb kiegészítőket a csomagok nem tartalmazzák, azokat külön kell megvásárolni!
Az árak bruttó árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák! • Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! • A képek illusztrációk!

INDUKCIÓ HALLÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA
Az indukciós készülékek nagyban megkönnyítik a hallássérültek mindennapjait. Miért van erre szükség? Zajos környezetben, vagy
azokban a szituációkban, ahol a hallókészüléket viselő nagy távolságban van a beszélő személytől és hallásvesztése miatt nem
érthető a hallókészülék mikrofonján keresztül érkező hang, a kommunikációs akadálymentesítő eszközök megoldják a problémát.
Osztálytermekben, üvegfallal elválasztott pénztáraknál, ügyfélszolgálatokon, előadótermekben, színházakban és minden olyan
helyen, ahol a beszédértést valamilyen körülmény akadályozhatja, az induktivitás elvén működő indukciós hurok minden esetben
megoldást jelent.

(Az indukciós hurkot külön
kell kiépíteni.)

LA-40

Ár: 36.200 Ft

40 m -t lefedő, fixen telepített indukciós erősítő, előadótermekbe, recepcióra, iskolaterembe.
2

MOBIL INDUKCIÓS SZETT (MM-001)

LA-200

Ár: 96.500 Ft

200 m -t lefedő, fixen telepített indukciós erősítő, előadótermekbe, tornaterembe, illetve nagyobb helyiségekbe, ahol akadály
mentesítés szükséges.
2

Ár: 122.700 Ft

Azon felhasználók számára, akiknek nincs igénye a fixen telepített indukciós erősítőre, de biztosítaniuk kell a hallássérültek akadálymentesítését. Tárlatvezetéshez,
idegenvezetéshez, előadásokra.

SPORT
AKTÍV CSOMAG (MA-001)

Ár: 249.000 Ft

A következő szettet mindazoknak ajánljuk, akik nem csupán tökéletes alakra, hanem tökéletes felszerelésre is vágynak. Mivel
testmozgás közben nehézkes a beszéd, így ezzel a rendszerrel megoldjuk ezt a problémát. Az izzadság ellen védett fejmikrofon nem csupán kényelmet ad a felhasználója számára,
hanem biztonságot is, mivel nem kell félnie attól, hogy az eszköz tönkremegy edzés közben. A két beépített MP3-lejátszóval
rendelkező hangfal pedig nagyszerűen megadja az alapzenét
az edzéshez.
A fejpántba beépített adó!

s,
Fitnes

EQUUS CSOMAG (MA-002)

Ár: 637.000 Ft

A termék összeállítás az oktatás diszkrét kommunikációjában
nyújt hatékony segítséget. Valószínűleg már Önnel is megtörtént, amikor kiabálnia kellett ahhoz, hogy a diákjai számára
megfelelően érthető órát tartson. Ez a szett segít Önnek, mivel
az adó- és vevőegységeken keresztül a kommunikáció sokkal
100 m
érthetőbb, tökéletesebb.
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A csomag tartalma:

A csomag tartalma:

2 db PAK-15DMP, 1 db JTS UT-16HW/1
1 db JTS US-8001D/1

1 db ATS-12C koffer, 1 db ATS-10TM,
11 db ATS-10R (vevőkészülék)

SPINNING CSOMAG (MA-003)

Ár: 285.500 Ft

Kemény sporthoz ütős hangcucc dukál. Az izzadságálló mikrofonnak köszönhetően nem kell tartani a használat közbeni
meghibásodástól. Továbbá nem kell kiabálni edzés közben a
háttérzene miatt, mert a hangfalak biztosítják azt a teljesítményt, amellyel gördülékenyen megy az edzés.
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MOBAUDIO CSOMAG (MA-004)

Ár: 122.700 Ft

Hallókészüléket viselő ügyfele van? Hallókészülékét nem tudja
hatékonyan használni az edzések alatt? Semmi probléma! Ennek a szettnek a használatával a hallássérültek is gond nélkül
tudják élvezni az edzéseket, mivel segít a hallókészülékbe érkező
hangok hatékonyabb feldolgozásában és érthetőbbé tételében.

A csomag tartalma:

A csomag tartalma:

2 db PAK-15DMP, 1 db HSE-200WP/BL,
1 db TXS-606, 1 db TXS-606HSE

1 db ATS-10PS töltő, 1 db ATS-10TM, 1 db ATS-10R,
1 db NL-90 nyakba akasztható indukciós hurok

KIEGÉSZÍTŐK
Hangfalállvány:
PAST-125SET
(2 db hangfalállvány
hordtáskával)
Ár: 24.500 Ft

Falra szerelhető
hangfaltartó:
PAST-80/SW
Ár: 11.000 Ft

SZÁLLODÁK
KONFERENCIA CSOMAG (MH-001)

Ár: 1.768.000 Ft

Szállodai konferenciatermekbe ajánljuk, tökéletes rendszer egy
kiváló konferenciabeszélgetéshez. Az aktív pulpitus nagyszerű
eszköze egy előadás komfortosabb és hatékonyabb megtartásának. Vezeték nélküli mikrofonjának és beépített lámpájának
köszönhetően élmény előadást tartani.
Vezeték nélküli
mikrofon

MEETING CSOMAG (MH-002)

Ár: 1.592.000 Ft

Elsősorban hivatali intézmények konferenciái számára ideálisak a fenti csomagban szereplő termékek. Önkormányzati
megbeszélésekhez, a hangfallal ellátott pulpitusnak köszönhetően sajtótájékozatókhoz és konferenciatermekbe is ajánljuk.
Hangfelvevő csatlakoztatható!

Hangfelvevő csatlakoztatható!

25 db

mikr
ofon

ikrofon
25 db m
A csomag tartalma:

A csomag tartalma:

1 db ETS-840TXS, 1 db CS-50CU,
1 db CS-50CH, 25 db CS-50DU

1 db SPEECH-200, 1 db CS-1CU
1 db CS-1CH, 25 db CS-1DU

SPEAKER CSOMAG (MH-003)

Ár: 366.500 Ft

Kedvező árú és mobilis eszközök, egyszerű céges rendezvényekhez, üdülőközpontok számára. Ahol fontos, hogy szabadon
tudjon mozogni az előadó, ugyanakkor tökéletes minőségben
hallja az előadást a hallgatóság. A fejmikrofonoknak köszönhetően az előadás szabadsága adott, a hangfalak pedig gondoskodnak a kiváló minőségről!

SKYPE CSOMAG (MH-004)
Csupán egy számítógép-mikrofon bemenetéhez kell csatlakoztatni és nincs más dolga, mint használni. Egyszerű, de mégis hatékony megoldás egy körasztalos videokonferenciához.
A hagyományos mikrofonoknál érzékenyebbek. Az eszközökhöz fantomtáp szükséges.

ECM-304BD

CM-601

ECM-302B

Ár: 15.500 Ft

Ár: 36.000 Ft

Ár: 34.500 Ft

KIEGÉSZÍTŐK

A csomag tartalma:

2 db PAK-15DMP, 1 db PAST-164SET,
1 db TXS-626, 2 db TXS-606HSE, 2db HSE-152A/SK

Részletes információkért és
referenciákért látogasson el a
www.interaktiveszkozok.hu
weboldalra.
Ajánlatkérés:

Az Ön Stiefel-partnere

Fantomtáp: A folyamatos
és kifogástalan működéshez
szükséges.

USB XLR kábel: Számítógéphez vagy notebookhoz
való csatlakoztatáshoz.

EMA-3

USB-500XLR

Ár: 18.800 Ft

Ár: 10.100 Ft

STIEFEL EUROCART KFT.
H-1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.
H-1615 Budapest, Pf.209
Tel.: (1) 415-2010

Fax: (1) 414-7080

E-mail: iskola@stiefel.hu
www.interaktiveszkozok.hu

