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19"-os flightcase rack / Light rack sorozat
RO-R2UE-L300

Light rack, 2 U/300 mm

0 Ft

0,00 €

2 U magas, 300 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R2UE-L400

Light rack, 2 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

2 U magas, 400 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R2UE-L500

Light rack, 2 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

2 U magas, 500 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R3UE-L300

Light rack, 3 U/300 mm

0 Ft

0,00 €

3 U magas, 300 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R3UE-L400

Light rack, 3 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

3 U magas, 400 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R3UE-L500

Light rack, 3 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

3 U magas, 500 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R4UE-L300

Light rack, 4 U/300 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 300 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R4UE-L400

Light rack, 4 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 400 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R4UE-L500

Light rack, 4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 500 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R5UE-L400

Light rack, 5 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

5 U magas, 400 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R5UE-L500

Light rack, 5 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

5 U magas, 500 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R6UE-L400

Light rack, 6 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 400 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R6UE-L500

Light rack, 6 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 500 mm mély, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült, könnyített kivitelű
test, eleje-hátulja levehető, 2 fül, 4 pillangózár

19"-os flightcase rack / R rack sorozat
RO-R12U

R rack 12 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

12 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
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levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék
RO-R14U

R rack 14 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

14 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék
RO-R16U

R rack 16 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

16 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék
RO-R18U

R rack 18 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

18 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék
RO-R20U

R rack 20 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

20 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék

19"-os flightcase rack / RE rack sorozat
RO-R8UE-400

RE rack, 8 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

8 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R8UE-500

RE rack, 8 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

8 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R10UE-400

RE rack, 10 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

10 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R10UE-500

RE rack, 10 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

10 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R2UE-400

RE rack, 2 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

2 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R2UE-500

RE rack, 2 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

2 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R4UE-400

RE rack, 4 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R4UE-500

RE rack, 4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R6UE-400

RE rack, 6 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár
RO-R6UE-500

RE rack, 6 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, eleje-hátulja
levehető, 2 fül, 4 pillangózár

2 / 11

Árlista 2022.09.13
A feltüntetett egységárak az ÁFA-t tartalmazzák (bruttó árak) és csak tájékoztató jellegűek.
A tévedés és a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk!
Prices include the VAT and informative. We reserve the right of mistake and change without prior notice.

19"-os kombi rack / C kombi rack sorozat
RO-C10U-400

C keverős rack, 10 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

10 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C10U-500

C keverős rack, 10 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

10 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C12U-400

C keverős rack, 12 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

12 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C12U-500

C keverős rack, 12 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

12 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C12UE

CE sorozatú DJ rack,

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

2+3+5+6U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből
RO-C4U-400

C keverős rack, 4 U/400 mm

4 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C4U-500

C keverős rack, 4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C6U-400

C keverős rack, 6 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C6U-500

C keverős rack, 6 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

6 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C8U-400

C keverős rack, 8 U/400 mm

0 Ft

0,00 €

8 U magas, 400 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.
RO-C8U-500

C keverős rack, 8 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

8 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető keret
a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 2 fül, 4 pillangózár, a magasság magába
foglalja a keverő vastagságát is.

19"-os kombi rack / CR kombi rack sorozat
RO-CR12U

CR keverős rack, 12 U+4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

12+4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék, a hasznos
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magasságon kívül +4 U hely a keverő számára.
RO-CR18U

CR keverős rack, 18 U+4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

18+4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék, a hasznos
magasságon kívül +4 U hely a keverő számára.
RO-CR20U

CR keverős rack, 20 U+4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

20+4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék, a hasznos
magasságon kívül +4 U hely a keverő számára.
RO-CR16UDJR

DJ rack 16 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

16 + 4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, az ajtók asztalként használhatók, 4 fül, 8
pillangózár, 2+2 kerék
RO-CR12UDJR

DJ rack 12 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

12 + 4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, az ajtók asztalként használhatók, 4 fül, 8
pillangózár, 2+2 kerék
RO-CR14U

CR keverős rack, 14 U+4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

14+4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék, a hasznos
magasságon kívül +4 U hely a keverő számára.
RO-CR16U

CR keverős rack, 16 U+4 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

16+4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, 4 fül, 8 pillangózár, 2+2 kerék, a hasznos
magasságon kívül +4 U hely a keverő számára.

19"-os kombi rack / DJ kombi rack
RO-CR16UDJ-R

DJ rack 16 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

16 + 4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, az ajtók asztalként használhatók, 4 fül, 8
pillangózár, 2+2 kerék
RO-C12UE-

CE sorozatú DJ rack,

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

2+3+5+6U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből
RO-CR12UDJ-R

DJ rack 12 U/500 mm

12 + 4 U magas, 500 mm mély, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, dönthető
keret a keverőnek, eleje-hátulja-teteje levehető, az ajtók asztalként használhatók, 4 fül, 8
pillangózár, 2+2 kerék

19"-os rack elemek / Rack fiók
RO-RD1UA

rackfiók 1 U/350 mm

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 1 U magas, 350 mm mély, fekete, kulccsal zárható
RO-RD2UA

rackfiók 2 U/350 mm
vasból készült, 2 U magas, 350 mm mély, fekete, kulccsal zárható

RO-RD3UA

rackfiók 3 U/350 mm
vasból készült, 3 U magas, 350 mm mély, fekete, kulccsal zárható

RO-RD4UA

rackfiók 4 U/350 mm
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vasból készült, 4 U magas, 350 mm mély, fekete, kulccsal zárható
RO-RD6UA

rackfiók 6 U/350 mm

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 6 U magas, 350 mm mély, fekete, kulccsal zárható

19"-os rack elemek / Rack tálca
RO-RF1UKM

rackpolc 1 U/350 mm
vasból készült, 1 U magas, 350 mm mély, teljesen kihúzható, fekete

RO-RF1UB

rackpolc 1 U/400 mm

vasból készült, 1 U magas, 400 mm mély, a dupla racksín belső rögzítőihez szerelhető,
fekete
RO-RF1UKW

rackpolc 1 U/350 mm

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

fából készült, 1U magas, 350 mm mély, teljesen kihúzható, fekete

19"-os stúdió rack / Rack állvány, -keret
RO-GL12U

rack keret plexiajtó
12U magas, fekete az RO-M12U rack kerethez

RO-GL16U

rack keret plexiajtó
16U magas, fekete az RO-M16U rack kerethez

RO-GL20U

rack keret plexiajtó
20U magas, fekete az RO-M20U rack kerethez

RO-GL24U

rack keret plexiajtó
24U magas, fekete az RO-M24U rack kerethez

RO-M12U

rack keret 12 U/500 mm

vasból készült, 12 U magas,500 mm mély, fekete, elöl-hátul sínnel ellátott,
RO-M16U

rack keret 16 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 16 U magas,500 mm mély, fekete, elöl-hátul sínnel ellátott,
RO-M20U

rack keret 20 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 20 U magas,500 mm mély, fekete, elöl-hátul sínnel ellátott,
RO-M24U

rack keret 24 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 24 U magas,500 mm mély, fekete, elöl-hátul sínnel ellátott,
RO-ML12U

rack keret fémajtó

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

12U magas, fekete az RO-M12U rack kerethez
RO-ML16U

rack keret fémajtó
16U magas, fekete az RO-M16U rack kerethez

RO-ML20U

rack keret fémajtó
20U magas, fekete az RO-M20U rack kerethez

RO-ML24U

rack keret fémajtó
24U magas, fekete az RO-M24U rack kerethez

19"-os stúdió rack / Rack szekrény
RO-P12U

rack szekrény 12 U/500 mm
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vasból készült, 12 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P16U

rack szekrény 16 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 16 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P20U

rack szekrény 20 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 20 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P24U

rack szekrény 24 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 24 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P30U

rack szekrény 30 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 30 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P36U

rack szekrény 36 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 36 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel
RO-P40U

rack szekrény 40 U/500 mm

0 Ft

0,00 €

vasból készült, 40 U magas, 600 mm mély, elöl plexi, körben acél ajtóval, ventilátor
egységgel, polccal, készüléktámaszok, elöl-hátul dupla sínek, kerekekkel

Állvány / Hangfal állvány
RO-SL001

hangfaltartó, fali

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

40 kg teherbírás, minden irányban állítható, fekete
RO-SL006

hangfaltartó, fali
40 kg teherbírás, minden irányban állítható, dönthető, fekete

Készülék láda / DJ pult, -tok
RO-D001-

CD táska

90 db CD szállítására alkalmas, levehető tető, fekete, kék, szürke, piros, sárga színben
RO-TB1

munkaasztal

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

2 db 1610x610 mm méretű összecsukható asztal, élkerékkel

Készülék láda / Keverő, -fénypult hordláda
RO-DJ008

keverő rack

19"/6U-180 mm mély, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből, dönthető racksínnel
RO-LCC01

keverő, -fénypult rack

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

19"/4U-120 mm mély, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből
RO-MX004

keverő rack, 12 U/200 mm

12 U magas, 200 mm mély, 483 mm széles, 7 mm vastag rétegelt falemezből készült
könnyített kivitelű test, a beépített rack sín több fokozatban dönthető, teteje levehető, 1
fül, 1 pillangózár
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Készülék láda / Mikrofon táska, -hordláda
RO-M008

mikrofonos táska

0 Ft

0,00 €

8 db mikrofon szállítására alkalmas, fekete, kék, szürke, piros, sárga színben
RO-M040

mikrofonos táska,

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

40 db mikrofon szállítására alkalmas, élketékkel szerelt
RO-MC550

mikrofonállvány konténer
12 db mikrofonállvány szállítására, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből

RO-M016

mikrofonos táska,
16 db mikrofon szállítására alkalmas

RO-M024

mikrofonos táska,
24 db mikrofon szállítására alkalmas

Készülék láda / Univerzális táska, -hordláda
RO-BC1

készülék/alkatrész táska
extra erős, 520x400x170 mm, keményszivacs béléssel, fekete

RO-BK4

készülék/alkatrész/laptop táska
4 darabból álló készlet, keményszivacs béléssel, fekete

RO-M040E

alkatrészes, kábeles táska,
780x380x330 mm, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből

RO-BK4A

készülék/alkatrész/laptop táska
430x220x90 mm belméretű, 8 fészkes mikrofonszivaccsal, fekete

RO-BK4B

készülék/alkatrész/laptop táska
455x270x110 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-BK4C

készülék/alkatrész/laptop táska
475x325x140 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-BK4D

készülék/alkatrész/laptop táska
495x380x180 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-RL001

készülék/alkatrész táska

húzófüles, extra erős, 780x415x400 mm, keményszivacs béléssel, fekete
RO-T002

alkatrészes táska, színes

0 Ft

0,00 €

395x115x305 mm, keményszivacs béléssel, fekete, kék, szürke, piros, sárga színben
RO-T002E

készülék/laptop táska

0 Ft

0,00 €

2 U/300 méretű készülékek, illetve laptop szállítására alkalmas, belméretei: 450x115x305
mm, keményszivacs béléssel, fekete

Stage kábel - Stage Box / Stage Box
RO-SB080K10

stage box –

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

8 (8/0) csatornás, 10 m kábellel
RO-SB080K15

stage box –
8 (8/0) csatornás, 15 m kábellel

RO-SB084K10

stage box –
12 (8/4) csatornás, 10 m kábellel
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RO-SB084K15

stage box –

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

12 (8/4) csatornás, 15 m kábellel
RO-SB084K20

stage box –
12 (8/4) csatornás, 20 m kábellel

RO-SB124K15

stage box –
16 (12/4) csatornás, 15 m kábellel

RO-SB124K30

stage box –
16 (12/4) csatornás, 30 m kábellel

RO-SB164K15

stage box –
20 (16/4) csatornás, 15 m kábellel

RO-SB164K30

stage box –
20 (16/4) csatornás, 30 m kábellel

RO-SB244K30

stage box –
28 (24/4) csatornás, 30 m kábellel

RO-SB284K30

stage box –
32 (28/4) csatornás, 30 m kábellel

RO-SB324K30

stage box –
36 (32/4) csatornás, 30 m kábellel

RO-SB328K30

stage box –
40 (32/8) csatornás, 30 m kábellel

Stage kábel - Stage Box / Stage dob
RO-SB164K30D

stage box –
16 (12/4) csatornás, 30 m kábellel, dobra szerelve

RO-SB204K30D

stage box –
24 (20/4) csatornás, 30 m kábellel, dobra szerelve

RO-SB244K30D

stage box –
28 (24/4) csatornás, 30 m kábellel, dobra szerelve

RO-SB284K30D

stage box –
32 (28/4) csatornás, 30 m kábellel, dobra szerelve

RO-SB328K30D

stage box –
40 (32/8) csatornás, 30 m kábellel, dobra szerelve

Tartozék láda / CD táska
RO-D001

CD táska

90 db CD szállítására alkalmas, levehető tető, fekete, kék, szürke, piros, sárga színben

Tartozék láda / Fiókos rack
RO-DR001

fiókos rack

0 Ft

0,00 €

1 db 7 U és 3 db 3 U magas, 500 mm mély fiókkal, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből
készült test, eleje nyitható, 4 fül, 4 pillangózár, 2+2 kerék
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RO-DR002

fiókos rack

0 Ft

0,00 €

1 db 7 U és 3 db 3 U magas, 500 mm mély bélelt fiókkal, 9.5 mm vastag rétegelt
falemezből készült test, eleje nyitható, 4 fül, 4 pillangózár, 2+2 kerék
RO-DR004

fiókos rack

0 Ft

0,00 €

1 db 7 U és 3 db 3 U magas, 500 mm mély bélelt fiókkal, a nyitható ajtóban további 5
bélelt rekesszel, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből készült test, 4 fül, 4 pillangózár, 2+2
kerék
RO-DR010

fiókos konténer, munkaasztallal

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

bélelt fiókokal, 9.5 mm vastag rétegelt falemezből
RO-TB1--

munkaasztal
2 db 1610x610 mm méretű összecsukható asztal, élkerékkel

Tartozék láda / Kábeles konténer, -táska
RO-C004

kábeles konténer, 1/6

kicsi, 1/6 m3 térfogatú, 570x520x570 mm méretű, 4 fül, 2 pillangózár, 2+2 kerék, tetőn 4
keréktálca
RO-C006

kábeles konténer, 1/4

0 Ft

0,00 €

közepes, 1/4 m3 térfogatú, 850x520x570 mm méretű, 4 fül, 2 pillangózár, 2+2 kerék,
tetőn 4 keréktálca
RO-C001

kábeles konténer, 1/3

0 Ft

0,00 €

nagy, 1/3 m3 térfogatú, 1120x520x570 mm méretű, 4 fül, 2 pillangózár, 2+2 kerék, tetőn 4
keréktálca
RO-M040E--

alkatrészes, kábeles táska,

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

780x380x330 mm, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből
RO-RL001--

készülék/alkatrész táska

húzófüles, extra erős, 780x415x400 mm, keményszivacs béléssel, fekete

Tartozék láda / Mikrofonállvány konténer
RO-MC550-

mikrofonállvány konténer

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

12 db mikrofonállvány szállítására, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből

Tartozék láda / Univerzális munkaasztal
RO-TB1-

munkaasztal
2 db 1610x610 mm méretű összecsukható asztal, élkerékkel

Tartozék láda / Univerzális táska, -hordláda
RO-BC1-

készülék/alkatrész táska
extra erős, 520x400x170 mm, keményszivacs béléssel, fekete

RO-BK4-

készülék/alkatrész/laptop táska
4 darabból álló készlet, keményszivacs béléssel, fekete

RO-M040E-

alkatrészes, kábeles táska,
780x380x330 mm, 9,5 mm vastag rétegelt falemezből
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RO-BK4A-

készülék/alkatrész/laptop táska

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

430x220x90 mm belméretű, 8 fészkes mikrofonszivaccsal, fekete
RO-BK4B-

készülék/alkatrész/laptop táska
455x270x110 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-BK4C-

készülék/alkatrész/laptop táska
475x325x140 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-BK4D-

készülék/alkatrész/laptop táska
495x380x180 mm belméretű, keményszivacs bélelt, fekete

RO-RL001-

készülék/alkatrész táska

húzófüles, extra erős, 780x415x400 mm, keményszivacs béléssel, fekete
RO-T002-

alkatrészes táska, színes

0 Ft

0,00 €

395x115x305 mm, keményszivacs béléssel, fekete, kék, szürke, piros, sárga színben
RO-T002E-

készülék/laptop táska

0 Ft

0,00 €

2 U/300 méretű készülékek, illetve laptop szállítására alkalmas, belméretei: 450x115x305
mm, keményszivacs béléssel, fekete

Ütés-, por és vízálló táska / Hangszertok
RO-UC1001-

univerzális táska -

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

ütés-, por és vízálló, 405x96x(27+46) mm belméret, IP65
RO-UC2001

cintányér tok ütés-, por és vízálló, 560x560x(50+80) mm belméret, IP67

RO-UC2001A

cintányér tok ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 560x560x(50+80) mm belméret, IP67

RO-UC3001

gitártok -

ütés-, por és vízálló, kemény formatok, 36/39/41"-os klasszikus gitárokhoz,
1056x430x(48+115) mm belméret, IP67
RO-UC4001-

univerzális táska -

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

ütés-, por és vízálló, 583x275x(65+105) mm belméret, IP67
RO-UC4002-

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1080x390x(50+100) mm belméret, IP67

RO-UC4003-

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1120x450x(50+130) mm belméret, IP67

Ütés-, por és vízálló táska / Univerzális táska
RO-UC1002

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 333x200x(59+38) mm belméret, IP65

RO-UC6001A

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 520x288x(50+135) mm belméret, IP67

RO-UC6002A

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 490x360x(50+150) mm belméret, IP67

RO-UC1001

univerzális táska ütés-, por és vízálló, 405x96x(27+46) mm belméret, IP65
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RO-UC4001

univerzális táska -

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

0 Ft

0,00 €

ütés-, por és vízálló, 583x275x(65+105) mm belméret, IP67
RO-UC4002

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1080x390x(50+100) mm belméret, IP67

RO-UC4003

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1120x450x(50+130) mm belméret, IP67

RO-UC5001

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 388x268x(46+110) mm belméret, IP67

RO-UC7001

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 445x325x(45+90) mm mm belméret, IP65

RO-UC5002

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 388x268x(46+90) mm belméret, IP67

RO-UC8001

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 430x340x(45+130) mm belméret, IP67

RO-UC5003

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 388x268x(46+160) mm belméret, IP67

RO-UC8002

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 430x340x(45+180) mm belméret, IP67

RO-UC5004

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 388x268x(46+210) mm belméret, IP67

RO-UC8003

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 430x340x(45+100) mm belméret, IP67

RO-UC8004

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, 430x340x(45+230) mm belméret, IP67

Ütés-, por és vízálló táska / Univerzális táska húzófüllel
RO-UC6001

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 520x288x(50+150) mm belméret, IP67

RO-UC6002

univerzális táska –
ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 490x360x(50+175) mm belméret, IP67

RO-UC4002--

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1080x390x(50+100) mm belméret, IP67

RO-UC4003--

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 1120x450x(50+130) mm belméret, IP67

RO-UC6003

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 650x400x(35+195) mm belméret, IP67

RO-UC6004

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 650x400x(35+250) mm belméret, IP68

RO-UC6005

univerzális táska ütés-, por és vízálló, húzófüllel, 745x478x(35+230) mm belméret, IP69
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