Presentatiemateriaal
Ter ondersteuning van uw presentatie kunnen wij u tegen een kleine vergoeding professioneel presentatiemateriaal
aanbieden. Bij de reservering kunt u aangeven welk materiaal u wenst te gebruiken en wij zorgen er voor dat alles
klaar staat. In de Hortensia Zaal en Kastanje Zaal zijn standaard (zonder meerkosten) flatscreens met HDMI
aansluiting aanwezig. De standaard aansluiting voor een laptop is HDMI (beeld) en Mini-jack (geluid). Wij
beschikken over een ruim assortiment aan verloopstekkers. Toch verdiend het de aanbeveling om de
compatibiliteit vooraf te controleren.
Huize Koningsbosch wenst u een succesvolle presentatie.

Audio installatie in Grote Zaal (50 euro per dagdeel)
•

•
•
•
•
•
•
•

•

De huisinstallatie bestaat uit: 4x Devine Artis 15, 450 watt passieve
luidsprekers. In elke hoek één, op 2.50m hoogte hangend aan het
plafond
1x Proel 500W Subwoofer
2x American DJ versterkers (2x 150W). Eén kanaal voor elke luidspreker
1x Denon Professional DN-312X 12-kanaals line mixer
1x Behringer 2x 15 bands equalizer (vergrendeld)
1x Devine draadloze microfoon ontvanger met twee draadloze
handheldmicrofoons (geen headset)
1x DateQ SPL-2 limiter. Traploze reductie tot onder de 90 dB. Geen
penalty’s
1x XLR-Patchpaneel aan de voorzijde voor de aansluiting van 3 extra
microfoons en 2x XLR aansluiting (stereo) t.b.v. bijvoorbeeld DJ
apparatuur
Let op! Geluidsbeperkende-voorwaarden zijn van toepassing

Wireless Sennheiser / Shure headset (15 euro per dagdeel)
•
•
•
•
•
•

1x kofferset met:
Sennheiser zender/ontvanger
Shure Headset
USB-lader
USB powerbank
Evt ook voor
handmicrofoon te
gebruiken

Draadloze presenter (5 euro per dagdeel)
•
•
•

Met laser
Verbinding via meegeleverde USB stack
Windows en Mac

Flip-overs (5 euro per dagdeel)
•
•

Inclusief vellen
Inclusief stiften

Optoma Beamer + scherm (25 euro per dagdeel)
•

1x 3500 ANSI lumen beamer met een

•
•

vast scherm in de Grote Zaal
2000 ANSI lumen beamer
Beamerscherm (1.90 x 1.4m) op
standaard

Behringer Eurolive B205D speaker (15 euro per dagdeel)
•
•
•
•

•

T.b.v plaatselijke versterking (bijvoorbeeld voor een
speech buiten).
Klein en onopvallend.
Ruim voldoende volume.
Aansluitmogelijkheden voor 2 microfoons (o.a. de
Sennheiser / shure Wireless) én 1 ander stereo apparaat
zoals een tablet of telefoon.
Evt. te plaatsen op een standaard.

Behringer PMP Europower mengtafel (50 euro per dagdeel)
•
•
•
•
•

Voor het aansluiten van max. 10 microfoon en instrumenten
Met effecten zoals echo
Met ingebouwde versterker tbv 2 luidsprekerboxen
Of aan te sluiten op de audio installatie van de Grote Zaal
Let op! Geluidsbeperkende-voorwaarden zijn van
toepassing

Behringer passieve luidsprekerboxen (25 euro per dagdeel)
•
•
•
•
•

Te gebruiken als monitorspeakers
300W
2 stuks
Op standaard te plaatsen als PA speaker
Let op! Geluidsbeperkende-voorwaarden zijn
van toepassing

