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Svetelná rampa osadená strobo efektom, laserom, 2x Derby
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PARLED
efektom,
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ovládačom30W,
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lúčom
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ovládačom.
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DJ-ov,
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pohyby,
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rozmery.bez
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za 2ks.
V cene
transportný
obal. Dodávané
stojanu.

Špičkové LED bary s výkonovými 16x1W RGBW LED.
Uhol vyžarovania 30°, zaručene oživí váš podnik alebo
diskotéku. K akciovému setu Vám pribalíme CAMEO
Control 6 v cene 54€ zadarmo.

Kompaktná SPOT LED rotačná hlava so 60W LED.
Ovládacie režimy: DMX 4 alebo 5 kanálov, Master / Slave,
Sound Active , uhol lúča 13°, motorizované zaostrovanie,
gobo 6 + kruh, 7 farieb, prizma. Spotreba 60W

Kompaktná SPOT LED rotačná hlava s 35W LED. DMX 8
alebo12 kanálov, Auto, Master / Slave, Sound Active , uhol
lúča 12°, manuálne zaostrovanie, Pan / Tilt: 540 ° / 230 °.
Gobo 7 + kruh, gobo shaking, 7 farieb + kruh,

LD DAVE 8XSW
Kompaktný 2.1 multimediálny systém
350W RMS, určený pre bary,
kaviarne a veľmi silné domáce párty.
Osadený 8" subwooferom s
výkonom 150W RMS a 2x100W
satelitmi so 4" stredom a 1" driverom.

474€

445,56€

Pioneer DJ XDJ-RR

LD MAUI 5

LD DAVE12G3

MAUI 5 je kompaktný, aktívny systém
"all-in-one".s výkonom 200W RMS.
Dynamický a vyvážený zvuk spolu so
4 kanálovým mixpultom a Bluetooth
poráža každú konkurenciu.

LD DAVE12G3 je aktívny
systém 540W s DSP
procesorom. Systém obsahuje
jeden basový box, osadený 12"
basom s výkonom 300W a
dvoma satelitmi, osadenými 6,5"
stredom a 1" tweetrom o výkone
2x120W.

554€

487,52€

855€

DENON MCX8000

Pioneer DJ DDJ-SR2

Nová verzia 2 kanalovej konzoly
XDJ-RR je ďalšia z profesionálnych
konzol pre Rekordbox DJ.
Kompaktný dvojkanálový DJ
systém ponúka dizajn, základné
vlastnosti a ovládacie prvky
profesionálneho DJ mixpultu
NXS2.

Denon MCX8000 predstavuje
novú konzolu, ktorá je schopná
podporovať technológiu Serato DJ
a Denon DJ Engine naraz.
Konzolu je možné využívať
samostatne, čo znamená, že nie
je potrebné použiť počítač.

Nová verzia 2 kanalovej konzoly
s podporou Serato DJ. Konzola
je na prvý pohľad veľmi
podobná, ako jej starší
predchodca, avšak výraznou
zmenou sú farebné pady.

1034,10€

1349€

1149€

629,10€

699€
Toto je akciový katalóg - kompletnú ponuku nájdete na www.1111.sk * Všetky ceny
už s DPH, tovar skladom!

VENTUS S40

VENTUS XXL + DO

Nová generácia rotačných hláv
so 40W RGB LED. Vynikajúca
svietivosť, jednoduché ovládanie,
rýchle a jemné pohyby, jasné farby
a hlavne efektné LED kruhy po
obvode celej hlavy. Uhol lúča 4,7°.

449€

549€

VENTUS L + DO
Svetelný efekt novej generácie,
ktorý v sebe spája až 3 efekty.
Silný derby efekt 4x3W RGBW,
strobo 16x1W a 150mW červenozelený laser.

129€

99€

Svetelný efekt novej generácie,
ktorý v sebe spája až 4 efekty.
Silný flower 6x3W RGBWA+UV,
wash efekt 8x4W RGB+UV,
strobo 12x1W a 150mW laser.

219€

169€

VENTUS XL + DO
Svetelný efekt novej generácie,
ktorý v sebe spája až 3 efekty.
Silný beam flower 25x1W
RGBW, strobo 12x1W a 150mW
červeno-zelený laser.

154€

199€

VENTUS M + DO

VENTUS XS

Svetelný efekt novej generácie,
ktorý v sebe spája až 3 efekty.
Silný dvojitý flower efekt 2x33
5mm RGBW LED, strobo 12x1W
a 150mW červeno-zelený laser.

Svetelný efekt novej generácie,
ktorý v sebe spája dva efekty.
Silný flower efekt 2x27 5mm
RGBW LED, strobo 12x1W
a 150mW červeno-zelený laser.

129€

99€

79€

Toto je akciový katalóg - kompletnú ponuku nájdete na www.1111.sk * Všetky ceny už s DPH, tovar skladom!

59€

NICOLS PIMP
Dekoračný zeleno-červený laser
130mW .Reagujúci aj na hudbu,
vhodný na osvetlenie stien,
rôznych plôch, pozadia,
parketu...

Odporúčame

30€

NICOLS TWIN2 GB

CAMEO WOOKIE 150G

Veľmi silný dvojfarebný
zeleno/modrý laser s výkonom
60mW zelenej a 480mW v
modrej farbe. Viac ako 300
ohurujúcich efektov.

Profesionálny zelený laser s
automatickým a DMX ovládaním
s výkonom 150mW. Možnosť
ovládania cez diaľkový ovládač
(súčasť balenia).

299€

-15%

254,15€

233€ -16%

195,72€

CAMEO WOOKIE 200R

CAMEO LUKE 700

CAMEO LUKE 1000

Profesionálny červený laser s
automatickým a DMX ovládaním s
výkonom 200mW. Možnosť
ovládania cez diaľkový ovládač
(súčasť balenia).

Profesionálny plnofarebný
700mW laser s rýchlymi
skenermi 30.000pps, hudobným,
automatickým, DMX a ILDA
ovládaním.

Profesionálny plnofarebný
1000mW laser s rýchlymi
skenermi 30.000pps, hudobným,
automatickým, DMX a ILDA
ovládaním.

97,11€

117€

NICOLS ULTIMATE 3D
Dekoračný 3D RGBW laser s
výkonom 1100mW. Široký
priestorový efekt. Vhodný do
veľkých barov, diskoték a klubov.

799€

-20%

639,20€

705€

-16%

592,20€

935€

-15%

794,75€

NICOLS X-RAY 1200

NICOLS CENTOR

Veľmi silný 1200mW RGB
plnofarebný laser. 256 efektov
/ 128 animácii. Možné ovládanie
počítačom cez ILDA rozhranie.
V cene prepravný kufor!

Vynikajúci centrálny laserový
efekt s celkovým výkonom
1400mW. Osem zelených
laserov doplnených o červený
a modrý priestorový laser.
V cene prepravný kufor!

999€

-20%

799,20€

1999€

-20% 1599,20€

Toto je akciový katalóg - kompletnú ponuku nájdete na www.1111.sk * Všetky ceny už s DPH, tovar skladom!

