Hangosítás csomagok (szettek)
Áraink minden esetben az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Csomag árak*:

(Ön könnyedén, magas fokú hangtechnikai képzettség nélkül is kiválaszthatja a rendezvényéhez
legmegfelelőbb ajánlatot)

Alap hangosítás:

Ajánljuk kisebb méretű termek, 20 - 50 fős előadások,
esküvők hangosítására, valamint kis házibulikra, kerti partyra.

•
•
•

200-500 Watt (2 db hangfal, állványon)
1 db keverőpult
2 db vezetékes, vagy vezeték nélküli mikrofon.
24.000 Ft

Normál hangosítás:
•
•
•
•

Ajánljuk nagyobb méretű termek, 50 - 120 fős előadások hangosítására, átlagos
méretű esküvőre, valamint nagy házibulikra, kisebb discokba.

500-1000 Watt (2 nagyteljesítményű, vagy 2 nagy + 1 mélysugárzó, 4 közepes hangfal)
A teremhez, és a rendezvény típusához igazított szettet adunk!
1 db keverőpult
2 db vezetékes, vagy vezeték nélküli mikrofon.
38.000 Ft

Nagy hangosítás:
•
•
•
•
•

Ajánljuk félplayback koncertek, 150 fős előadások hangosítására, discokba.

2000 Watt (több utas hangfalrendszer)
A teremhez, és a rendezvény típusához igazított szettet adunk!
1 db keverőpult
maximum 2 db vezetékes mikrofon
2 db vezeték nélküli mikrofon.
66.000 Ft

Zenekari hangosítás:
•
•
•
•
•

Ajánljuk koncertekre, kültéri és beltéri rendezvényekre 400 főig.

4000 Watt (több utas hangfalrendszer)
2 db monitor hangfal (zenészeknek)
1 db zenekari digitális keverőpult tabletről vezérelhető
+ Soksávos felvételi opció
Stúdió minőségű vezetékes mikrofonok a hangszerekre, illetve az énekhez.
Effektek (compressor, zengető, limiter)
132.000 Ft

* A csomag árak a szállítást és a technikus költséget nem tartalmazzák!
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Fénytechnika csomagok (szettek)
Csomag árak:

(Ön könnyedén, magas fokú fénytechnikai képzettség nélkül is kiválaszthatja a rendezvényéhez
legmegfelelőbb ajánlatot)

Minimal fény szett: Házibuli / Esküvő / Céges buli:
•
•
•

1 db Disco középfény, Mushroom 600 Watt (körbe táncoló vonalakat vetít)
2 db Disco fény, LED Corallo (színes, ütemre forog/villog)
1 db fényállvány + szükséges kábelek
13.000 Ft

Normál fény szett: Házibuli / Esküvő / Céges buli:
•
•
•
•

.

1 db Disco középfény, Mushroom 600 Watt (körbe táncoló vonalakat vetít)
1 db Disco fény, LED Corallo (színes, ütemre forog/villog)
2 db LED Wash forgófejes robotlámpa (automata hangvezérlés üzemmódban)
1 db fényállvány + szükséges kábelek
25.000 Ft

Nagy fény szett: Esküvő / Céges buli
•
•
•
•
•

.

4 db LED Wash forgófejes robotlámpa (vezérelt vagy automata módban)
4-8 db LED PAR 64 színpadi állítható színű reflektor
1 db DMX Fényvezérlő LED lámpák színkeveréséhez, robotlámpák mozgatásához
1 db Disco középfény, Mushroom 600 Watt (körbe táncoló vonalakat vetít)
3 db fényállvány + szükséges kábelek
57.000 Ft
Fény és hangtechnikai szettek kiegészíthetők a következő oldalon található
eszközökkel, például füstgép, mikrofon…

Személyzet:
•
•
•

28.000 Ft/fő
5.000 Ft/óra
36.000 Ft/fő

Technikus 8 óra időtartamig
Technikus 8 órán felül
hangmérnök koncertre

Egyéb szolgáltatások, információk:
•

•
•

Szállítás
o Kisebb hangosításokhoz alapdíj
o Nagy hangosításokhoz alapdíja (teherautó)
Helyszíni összeszerelés díja
Áraink a mindenkori ÁFÁ-t tartalmazzák
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Hangosítás kiegészítők:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vezeték nélküli kézi mikrofon
Vezeték nélküli fej-mikrofon, vagy mikroport
CD lejátszó
Laptop (zene, videó, vagy prezentáció bejátszásához)
Hanganyag rögzítése sztereó sávra (WAV / MP3 / Audio CD)
Hanganyag soksávos rögzítése (pl.: koncertek sávonkénti
felvétele, így később a felvett hanganyag megkeverhető,
kiadható.)
Monitor hangfal színpadra
Zenekari mikrofonok (stúdió minőségű mikrofonpark)
Vezeték nélküli zene átjátszó 20-100m távolságra

5.000 Ft
6.000 Ft
3.000 Ft
8.000 Ft
10.000 Ft

40.000 Ft
6.000 Ft
3.000 Ft
5.000 Ft

Fénytechnika kiegészítők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED PAR 64 színpadi állítható színű reflektor
LED Wash forgófejes robotlámpa (RGBW állírható színű)
Fényvezérlő LED lámpák színkeveréséhez, robotlámpák mozgatásához
Vezeték nélküli DMX átjátszó (flnyvezérléshez)
300 Wattos PAR 56 színpadi lámpa + színfólia
Digitális fényvezérlő (Dimmer) PAR lámpákhoz (Stairville DC-405S)
Disco középfény, Mushroom 600 Watt (körbe táncoló vonalakat vetít)
Disco fény, LED Corallo (színes, ütemre forog/villog)
Stroboszkóp (500 Watt)
Stroboszkóp vezérlő (ütemvezérlés, manuális, és automata)
Tükörgömb 20 cm + színes megvilágítás
T alakú fényállvány (4 lámpának, maximum 3 méter magas)
Füstgép (700W) 1 liter füstfolyadékkal (egy estére elég)

1.500 Ft
7.000 Ft
5.000 Ft
2.500 Ft
1.500 Ft
4.000 Ft
6.000 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft
2.000 Ft
3.000 Ft
2.000 Ft
5.000 Ft

Hangszer, és hangszer kiegészítő:
•
•
•

Gitár alapok (100W fej + láda), Marshall / Peavey
Dobfelszerelés (Basix fusion size)
Elektromos gitár (Fender stratocaster, Epiphone Les paul)
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Nortyx Pro Kft.

Hang és fénytechnika
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Kérem, tekintse meg árlistánkat rendezvénytechnika biztosítására. Ha a listában nem találja meg az
Önnek legmegfelelőbb csomagot, akkor kérem, hogy keressen bennünket e-mailben vagy
telefonon.
Bemutatkozás:
Cégünk 2001-óta, biztosít fény és hangtechnikát, az ország egész területén rendezvényeihez,
eskücőkre, diszkókba, élő koncertekhez, céges vagy főiskolai rendezvényekre, és komolyabb
házibulikba. Technikai személyzetünk magasan képzett, és tapasztaltan oldja meg a leg
lehetetlenebb helyzeteket is. Technikai berendezéseinknél elsődleges szempont a megbízható
működés, és a kifogástalan hangzás.
Fő profilunk az esküvők, céges bulik, élő koncertek, sportesemények, bálok, és diszkók hangosítása.
A helyszín lehet egyaránt szabad, vagy zárt tér, művelődési ház, vagy akár étterem.
Cégadatok:
•
•
•
•

Nortyx Pro Kft.
K&H: 10403136-50515556-49571008
Adószám: 14859670-1-13
Cím: 2030 Érd, Lőcsei utca 61.

Az Ön kapcsolattartója:
•
•
•

Tóth Péter
peter@nortyx.hu
+36-30-587-1922
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