DJ oprema
posamezno

v

kompletu

ali

Oprema primerna za mobilne DJ – je ali fiksno postavitev.
Kupite lahko v kompletu (10% popusta) ali posamezno s spodaj
navedenimi cenami brez menjav.
1. STANTON CD S-550 dvojnim DJ CD predvajalnikom, Brezhiben,
nekaj malega prask na ohišju, rabljen v vsem času morda največ
pol leta, večinoma doma, občasno na party, 120,00 EUR.
2. Profesionalni ojačvalec / končna stopnja Work Disco 250,
2×150 w, 8 ohm (RIAA 1khz), DIN (100 W RMS 8 ohm – FTC 20 kz –
20000 khz), 2x 250 W – 4 ohm) ventilator, 2x gain, zelo
kvalitetnega HI-END zvoka. Primeren za mobilne DJ – je, manjši
disco club ali gostinski lokal močnejše ozvočenje. 120,00 EUR.
3. Zelo zmogljivi, trpežni in kvalitetni skoraj nerabljeni
pasivni zvočniki Master Audio, full range (bass 15” inch,
visokotonska troblja 1” inch, lahko za monitor, mobilno ali
fiksno ozvočenje, črni, 500 w sinus, 1000 w trajna
obremenitev, 1500 w peak obremenitev. 550,00 EUR za par (na
razpolago 2 para – 4 zvočniki). prodaja se samo na par.
Naprodaj zaradi neuporabe.
4. Rack, (omarica za avdio komponente ali light show kontrole
48 cm), železna konstrukcija, 48 cm notranja mera, profi
dimenzija za privijačenje. 20,00 EUR.
5. Rack, (omarica za avdio komponente ali light show kontrole
48 cm), lesena konstrukcija, 48 cm notranja mera za
privijačenje (ali individualna dogradnja polic). 30,00 EUR
6. Naprodaj rabljena vrhunska ALLEN & HEAT, XONE:DX dj
kontrola in mixer, priznane znamke XONE. 4 kanali s preklopi
za CD, line, 2x phono, USB, rezervni mikrofon, boot, 2x
master, 1x snemanje, 1x dodaten aux, 1x glavni mikrofon,
efekti, napajalnik, program se sname iz interneta + geslo za
delovanje (ima dosedanji lastnik). Naprava deluje kot
kontroller za računalniški player software ali kot navaden

mikser, vendar mora biti v vsakem primeru priklopljen na
računalnik z vnešeno nakupno kodo in glasbenim programom sicer
zaradi varnosti oziroma politike proizvajalca ne deluje kot
samostojen mikser.
Vidne so manjše poškodbe / praskice ohišja (na slikah, zaradi
transporta in uporabe) in popravek play / stop / cue črk, ker
so se zdrsale od uporabe. Kontrola deluje. Nova je bila preko
1200 EUR, sedaj se prodaja za 300 EUR zaradi neuporabe, stara
je okoli 8 let. Kljub svojim letom je veliko boljše kvalitete
glede zvoka, efektov, možnosti nastavitev in zmogljivejša za
priklop ostalih komponent kot primerljive tovrstne naprave
znamke Pioneer, Denon ali Numark, da o raznih nizkocenovnih Mc
Cript, Conrad in podobnih sploh ne govorimo…
Poglejte ostale oglase. Na voljo tudi light show oprema
(komplet za mobilnega DJ – ja ali fiksno postavitev za disco
club ali gostinski lokal).
Pošljem tudi po povzetju po pošti slovenije (na vaše stroške
pošiljanja okoli 15 EUR za kos opreme. NIČESAR NE MENJAM!!!

