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Technische fiches uitleendienst Harelbeke 
 

 

Audio Materiaal  

 

 Kleine installatie         (1 stuk) 

 

Bestaat uit : 

  1 flightcase met cd speler mengpaneel en nodige aansluitingen 

  2 zwarte aansluitkabels van 10 m 

  2 mackie boxen 450 W srm 450 (zelfversterkende boxen) 

  2 statieven 

 

Mogelijke aansluitingen : 

 

  Externe MP3 speler  via cinch cinch – jack kabeltje 

  Externe computer via cinch cinch – jack kabel of usb-kabel 

  Max 2 micro’s via XLR-kabel 

 

 

 

Disobar           (1 stuk) 
 

Bestaat uit : 

  1 flightcase met rodec cd-speler en rodec mengpaneel en nodige aansluitingen 

  2 zwarte aansluitkabels van 10 m 

  2 mackie boxen (type SA 1521z)  

  2 zwarte statieven met draaihendel 

 

Mogelijke aansluitingen : 

 

         Externe MP3 speler  via cinch cinch – jack kabeltje 

  Externe computer via cinch cinch – jack kabel of usb kabel 

  Max 1 micro via XLR- /jack- kabel 

  2 draaitafels via cinch –cinch kabeltjes 

  Aansluiten van mackie zelfversterkende baskasten (exclusief bij discobar) 

 

 

 

Zelfversterkende baskasten (type SWA 1801z)    (4 stuks) 

 

Vermogen van 800 W rms  
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Mini PA zanginstallatie       (1 stuk) 

  

Bestaat uit : 

  1 flightcase met 16 kanaals (8 mono-kanalen & 4 stereokanalen) mengpaneel 

  2 mackie boxen (type SR 1530z) 

  2 mackie srm 250 als monitor 

  4 zwarte aansluitkabels 

  4 sm 58 shure zangmicro’s 

  4 DAP microstatieven 

  XLR- kabels 

  Powercomkabels 

 

 

Mogelijke aansluitingen : 

 

  Max 10 micro ‘s 

  CD MP 3 speler via cinch –cinch kabels 

  Mini disc speler voor afspelen en opnemen 

  2 mackie baskasten (exclusief bij Mini PA zanginstallatie) 

 

 

 

Autogeluidsinstallatie        (1 stuk) 

 

Bestaat uit : 

  2 hoorns 40 W 

  1 versterker 

  1 micro 

 

 

Mogelijke aansluitingen : 

   

  Max 2 micro’s 

  1 CD of MP3 speler 

 

 

 

Buitengeluidsinstallatie       (1 stuk) 

 

Bestaat uit:  

  6 microaansluitingen  

  Beschikt over radio-ontvangst 

  Versterken 260W 

  3 hoorns 

  Luidsprekerkabels  
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Multi-Purpose microfoon (merk: Shure, type: SV100)   (10 stuks) 
 

Bestaat uit:  

Microfoon 

XLR-kabel 

Microstatief  

 

 

Nady draadloze micro (merk: Sennheiser, in flightcase)   (1 stuk) 

 

Bestaat uit:  

Draadloze micro 

XLR-kabel 

Micro-ontvanger 

Stroomkabel voor ontvanger 

 

 

PA Microkit  (in flightcase)       (1 stuk) 

 

Bestaat uit: 

BETA 57A  (3 stuks) 

PG 56   (3 stuks) 

PG 52 (1 stuk) 

BETA 52A (1 stuk)  

 

 

Soundmixer (merk: BST)        (2 stuks) 

 

Bestaat uit: 

Draadloze micro (ofwel set met 1 micro, ofwel set met 2 micro’s) 

Soundmixer (met beschermhoes) 

 

Mogelijke aansluitingen: 

 

Externe microfoon 

Computer 

Mp3-speler 

USB-stick 

Cassettedeck (ingebouwd in soundmixer) 

cd-speler (ingebouwd in soundmixer) 

 

 

Magafoon (merk: Monacor)       (2 stuks) 

 

NIET  INBEGEREPEN: 8 C-batterijen  

 

 

Walkie Talkies (zendbereik van 3 km)      (4 stuks) 
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Visueel Materiaal  
 

Dvd-speler Samsung (in flightcase)      (1 stuk) 

 

Bestaat uit: 

 

Draadloze afstandsbediening 

Samsung dvd-speler 

Cinch – cinch kabel  

Stroomkabel  

(ook mogelijke aansluiting met een Scart-kabel) 

 

 

 

HDMI dvd-speler (in flightcase)      (1 stuk) 

 

Bestaat uit: 

 

Draadloze afstandsbediening  

Panasonic HDMI – speler 

Cinch – cinch kabel 

Stroomkabel 

 

 

 

Beamer  (merk: NEC, in flightcase)      (2 stuks) 
 

Bestaat uit: 

 

Beamer 

Europowerkabel  

Cinch – cinch kabel 

Draadloze afstandsbediening 

VGA- kabel 
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Verlichting  
 

Black light (merk: DTS)        (4 stuks) 

 

Bestaat uit: 

 

Lamp (40W, 1.5m) 

Europowerkabel 

 

 

 

Stroboscoop (Golden Strobe, merk: Geni Electronics)   (1 stuk) 

 

Bestaat uit: 

 

Jack kabel 

Strobo afstandsbediening 

Stroomkabel  

 

 

 

Laserlamp (merk: JBsystems, in flightcase)     (2 stuks) 

 

Bestaat uit:  

 

Draadloos besturingsbakje 

Laserlamp 

Europowerkabel  
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Kookgerei 

 

Kookpotten (inox)         (10 stuks) 

 

Bestaat uit:  

 

5 kookpotten van 30 liter 

2 kookpotten van 50 liter 

3 kookpotten van 100 liter (één ervan met kraantje) 

 

 

 

Percolator (capaciteit van ongeveer 60 tassen)      (1 stuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerlei 
 

Rookmachine (1500 W)        (1 stuk) 

 

Bestaat uit: 

 

Stroomkabel 

Draadbediening  

 

 

 

Gasbranders        (3 stuks) 

 

Ontspanner voorzien voor externe draad  


