JÚN 2018

1699,-€
Zháňate novú konzolu PIONEER DJ XDJ-RX2? Nezháňajte, máme na sklade za najlepšiu cenu a navyše od
nás dostanete darčekovú poukážku na nasledujúci nákup v hodnote 169,90€ (-10%), ktorú môžete využiť
napríklad na nákup ľahučkého originálneho kufru ADAM HALL pre vaše zariadenie XDJ-RX2 v cene 229€.
Akcia platí aj pre ostatné zariadenia značky PIONEER DJ, neváhajte nás kontaktovať.

Pri odbere 1ks 299€/ks
Pri odbere 2ks 269€/ks
Pri odbere 4ks 239€/ks

Svetelná rampa osadená stobo efektom, laserom, 2x Derby
efektom, 2x PAR efektom, nožným Wifi ovládačom a diaľkovým
ovládačom. Ideálna pre mobilných DJ-ov, zabávačov a kapely.
V cene transportný obal. Dodávané bez stojanu.

Extra silný farebný 32W LED flower efekt. Prirodzené
RGBW farby s vysokou intenzitou. Skvelý efekt, ktorý s
viac ako 150 lúčmi rozžiari akýkoľvek priestor. Moderný
dizajn, ľahká hmotnosť, silné a ostré lúče.

Špičková LED rotačná hlava s 30W bielou LED. Silný
úzky biely lúč s 3° uhlom vyžarovania, zaručene oživí
váš podnik alebo diskotéku. Nezaváhajte.

Profesionálny UV LED panel s výkonom 18x3W. Vynikajúca
svietivosť, silný výkon a nízka spotreba. Vymeňte vaše
staré trubice za moderný UV LED bar, neoľutujete.

LD DAVE8XS

LD MAUI 5

INV SBL5000

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.

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.

Svetelná rampa s 4x30W COB RGB
LED reflektormi. Vysoká svietivosť s
novými COB LED, uhol svietenia
30°. V cene nožný ovládač, stojan
a transportný obal.

474€

446€

556€

LD SUB88A
Silný, dynamický aktívny 2 x 8"
bandpass subbas s výkonom 150W
RMS. Vynikajúce riešenie
predovšetkým v podnikoch, kaviarňach,
a predajniach. Posilní basy vašich
existujúcich reproduktorov.

262€

215€

488€

549€

429€

LD D1017 SET

DJ PRO1000MKIIS

Kompletný mikrofóny set pre bicie
obsahujúci 7 mikrofónov: 1x
dynamický mikrofón pre bubon, 4x
tom/snare dynamický mikrofón, 2x
kondenzátorový overhead mikrofón.
Dodávané v pevnom kufríku.

Profesionálne slúchadlá Stanton,
nielen pre DJ-a ale aj na domáce
použitie či do štúdia. Membrány o
priemere 50mm, odnímateľný 3m
kábel. Posledné kusy!

171€

154€

58€

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

41€

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€

!!! VEĽKÁ LETNÁ AKCIA NA LASERY !!!

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

Odporúčame

30€

CAMEO WOOKIE 400
Profesionálny RGB laser s
automatickým a DMX ovládaním s
výkonom 400mW. Možnosť
ovládania cez diaľkový ovládač
(súčasť balenia).

281€

-17%

234€

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

799€

-20%

640€

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%

255€

233€

-16%

196€

CAMEO LUKE 700

CAMEO LUKE 1000

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.

705€

-16%

593€

935€

-15%

795€

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%

800€

1999€

-20%

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

1600€

