
Csomag Méret Létszám Ár* Rövid leírás

Kicsi 20-100 fő 60 000 Ft-tól
2 db RCF top + 1 db RCF sub hangosítás,

4 db robotlámpa + 4 db led par lámpa

Közepes 100-200 fő 100 000 Ft-tól
2 db RCF top + 2 db RCF sub hangosítás,

1 db RCF monitor hangfallal,

6 db robotlámpa + 10 db led par lámpa, fénytechnikussal

Nagy 200-500 fő 160 000 Ft-tól
6 db RCF line-array + 4 db BEYMA sub hangosítás,

1 db RCF top + 1 db RCF sub monitor hangfallal,

12 db robotlámpa + 18 db led par lámpa, fénytechnikussal

Giga 500-1000 fő 200 000 Ft-tól

8-10 db RCF line-array + 6 BEYMA/RCF sub hangosítás,

2 db RCF top + 2 db RCF sub monitor hangfallal,

2 db RCF front fill hangfallal,

12 db robotlámpa + 18 db led par lámpa, fénytechnikussal

Kicsi 20-100 fő 80 000 Ft-tól

2 db RCF top + 1 db RCF sub hangosítás,

YAMAHA digitális zenekari keveréssel,

RCF monitor hangfalakkal,

4 db robotlámpa + 4 db led par lámpa, derítéssel

Közepes 100-200 fő 140 000 Ft-tól

2 db RCF top + 2 db RCF sub hangosítás,

YAMAHA digitális zenekari keveréssel,

RCF monitor hangfalakkal,

6 db robotlámpa + 10 led par lámpa, derítéssel, fénytechnikussal

Nagy 200-500 fő 200 000 Ft-tól

6 db RCF line-array + 4 db BEYMA sub hangosítás,

YAMAHA digitális zenekari keveréssel,

RCF monitor (+sub) hangfalakkal,

12 db robotlámpa + 18 db led par lámpa, derítéssel, fénytechnikussal

Giga 500-1000 fő 220 000 Ft-tól

8-10 db RCF line-array + 6 BEYMA/RCF sub hangosítás,

YAMAHA digitális zenekari keveréssel,

RCF monitor (+sub) hangfalakkal, 2 db RCF front fill hangfallal,

12 db robotlámpa + 18 db led par lámpa, derítéssel, fénytechnikussal

Kicsi 20-100 fő 40 000 Ft-tól

2 db RCF top hangosítás,

1 db vezeték nélküli mikrofonnal,

1 db projektor vászonnal,

4 db súroló led par lámpa

Közepes 100-200 fő 80 000 Ft-tól

4 db RCF top hangosítás,

2 db vezeték nélküli mikrofonnal,

1 db projektor vászonnal,

8 db súroló led par lámpa

Nagy 200-500 fő 140 000 Ft-tól

4 db RCF top + 4 db BEYMA sub hangosítás,

4 db vezeték nélküli mikrofonnal,

2 db projektor vászonnal,

12 db súroló led par lámpa

* az ár 0%-os ÁFÁ-val értendő!

** a DJ szolgáltatás nem része a csomagnak!

DJ Party 
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csomag

Amennyiben extra eszközt (hangtechnika, dekor és színpad világítás, mobil színpad, színpadfedés), vagy szolgáltatást (DJ, karaoke, technikus, 

visual vagy lézer show) szeretne igénybe venni, keressen meg további egyedi ajánlatunkért!

2020-tól új RCF hangtechnikával!

Csomag ajánlatok 2020

+36 30 979 4840
www.karavansound.hu
info@karavansound.hu


