AD Systems showroom opruiming onbeschadigd zonder doos:
- OP = OP worden alleen per paar verkocht

AD Systems iFlex 12.1: van € 849,— voor € 595,—/stuk
-

400W RMS 2-Weg 70 Hz - 18 kHz
75° x 50°
8 Ohm
afmetingen (b x h x d) 380 x 622 x 350 mm
gewicht 19 kg
Nog 2 stuks heeft geen handgrepen en statiefbus installatie serie

AD Systems iFlex 15B: van € 769,— voor € 525,—/stuk
-

500W RMS subwoofer 43 Hz - 1000 Hz
15” lange slag speaker
8 Ohm
afmetingen (b x h x d) 450 x 500 x 600 mm
gewicht 22 kg
Nog 2 stuks heeft geen handgrepen en statiefbus installatie serie

AD VARI-Q touring bass 18”: van € 1389,— voor € 995/stuk
-

1000W RMS subwoofer 29 Hz - 250 Hz
18” lange slag speaker
8 Ohm
afmetingen (b x h x d) 600 x 740 x 600 mm
gewicht 43 kg

Nog 2 stuks leverbaar

AD Micro 8 hifi speaker 100W:
van € 220,— voor € 175,—/stuk
-

100W RMS/8 ohm 55-20.000 Hz
2 weg Hifi speaker uitermate geschikt voor luidere achtergrondmuziek
afmetingen (b x h x d) 420 x 260 x 300 mm
gewicht 8 kg Nog 4 stuks LET OP er zitten ophang ogen ingedraaid

D3221 DAP Soundmate 2 complete PA set:
van € 2.325,— voor € 1.250,—
-

1800W RMS 38-16.000 Hz
complete PA set inclusief wielen uitermate geschikt voor drive-in show
2x 600W actieve subwoofer & 2x 300W actieve top speaker
Let op wordt alleen per complete set verkocht

D3215 DAP Soundmate Easy complete set:
van € 675,— voor € 375,—
-

400W RMS 40-20.000 Hz
complete set incl. tassen en trolley uitermate geschikt voor presentatie
wordt geleverd inclusief statieven
Let op wordt alleen per complete set verkocht

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
Meer informatie kunt u vinden op www.rfsystems.nl

