
SW-SERIEN - Kraftfulla baselement från B&C

- 1700W AES / 3400W cont.
- 4,5” talspole
- Massiv neodymium-magnet ger låg vikt och hög BL-faktor
- dubbellindad talspole,”split-voice-coil” ger oslagbart linjärt ljud
- förstärkt kon samt dubbel spider och ventillerad magnet.
- Slaglängd på ± 14 mm. X-max

Rek. ca. pris exkl. moms
15SW115 (15”)  5,695:-
18SW115 (18”)  5,996:-
21SW115 (21”) 6,995:-

 Nyheter från prophon 7/11-2011
 ● SW-SERIEN, Ny kraftfull serie högtalarelement från B&C
 ● ARACNO, nytt patenterat universellt projektorfäste från EUROMET
 ● ELC-SERIEN trosslyftar från GUIL
 ● ULK-SERIEN gaffellyftar från GUIL

ARACNO
Universellt patenterat fäste för projektorer från EUROMET

- Ny unik patenterad lösning med gängad X/Y justering istället för kula.
- ”Spindel” för fäste i vilken projektor som helst
- Olika längd på förlängningsrör med kabelgenomföring fi nns.
- Två storlekar fi nns ”ARACNO” (max 50kg.) ”ARACNO MINI” (max 20 kg.)
- Levereras i tre olika färger, svart, vitt och silvermetallic.
- ARACNO fi nns för installation i tak, vägg eller tross.

PRISER FRÅN 1,220:- exkl. moms (ARACNO MINI)

ELC-SERIEN LYFTAR FRÅN GUIL
ELC503 & ELC503G 

- Två nya lyftar i GUILS ELC-serie.
- ELC503 lyfter 100 kg. till 3,20 m.
- ELC503G lyfter 80 kg. till 5,20 m.
- Smidiga utfällbara ben ger enkel transporthantering
- Perfekt för backdrop, frontlight, trosslyft mm.

Rek. ca. priser exkl. moms
ELC503: 6,652:-
ELC503G 6,955:-
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Alla priser och data med reservation för uppdateringar och förändringar utan att meddela detta

ULK-SERIEN GAFFELLYFTAR, 
XL-versioner med utökad lyftkraft
- ULK-serien gaffellyftar från guil fi nns nu även svarta
- ULK650XL, Maxvikt 350 kg. maxhöjd: 6,50 m.
- ULK800XL, Maxvikt 300 kg. maxhöjd: 8,00 m.

Rek. ca. priser exkl. moms
ULK650XL  41,178:-
ULK800XL  43,549:-
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