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Catchbox Lite Standard

Catchbox s integrovaným bezdrôtovým systémom 2,4 GHz, určený 
na použitie pre menšie skupiny do 100 poslucháčov a max. 
vzdialenosť do 30m od prijímača. Farebné prevedenie: modrá, 
oranžová, zelená.

545,00 € 654,00 €

Catchbox Pro Standard

Catchbox pre profesionálne účely, bezdrôtová sada nie je súčasťou 
dodávky a je na výbere zákazníka, akú si pre použitie s Catchbox-
om vyberie), určený na použitie pre väčšie skupiny poslucháčov a 
veľké vzdialenosťi od prijímača (všetko je limitované kvalitou 
prenosu zvolenej bezdrôtovej sady). Farebné prevedenie: modrá, 
oranžová, zelená.

395,00 € 474,00 €

Custom +
Príplatok k základnej cene Catchbox Lite alebo Catchbox Pro za 
obal s možnosťou vlastného výberu RGB farby + voliteľné logo na 4 
stranách obalu.

60,00 € 72,00 €

Standard Cover Samostatný obal Catchboxu v základnom vyhotovení, farba:  
modrá, oranžová, zelená. 85,00 € 102,00 €

Custom Cover Samostatný obal Catchboxu s možnosťou vlastného výberu RGB 
farby + voliteľné logo na 4 stranách obalu 195,00 € 234,00 €

Catchbox Lite Rent
Prenájom Catchboxu s integrovaným bezdrôtovým systémom 2,4 
GHz, použitie pre menšie skupiny do 100 poslucháčov a max. 
vzdialenosť do 30m od prijímača. Cena prenájmu na 1 deň.

50,00 € 60,00 €

Catchbox Pro Rent
Prenáom Catchboxu pre pro účely, profesionálna bezdrôtová je 
súčasťou prenájmu, použitie pre väčšie skupiny poslucháčov a 
väčšie vzdialenosťi od prijímača. Cena prenájmu na 1 deň.

70,00 € 84,00 €

ACC_Antenna Náhradná anténa pre Catchbox Lite prijímač (pár) 15,00 € 18,00 €

ACC_StereoCable Audio kábel 6.3mm - 6.3mm stereo s redukciou RCA a 3,5mm jack 15,00 € 18,00 €

ACC_PwrSupply Napájací zdroj pre prijímač Catchbox Lite 15,00 € 18,00 €
ACC_FoamCap Catchbox penová ochrana mikrofónu 15,00 € 18,00 €
ACC_USBAdapter USB adaptér 15,00 € 18,00 €
ACC_Receiver Catchbox Lite prijímač (anténa a zdroj súčasťou balenia) 199,00 € 238,80 €

ACC_LiteCapsule Catchbox Lite vnútorná kapsula s mikrofónom a vonkajšou 
penovou ochranou 299,00 € 358,80 €

ACC_Cable
Náhradný kábel 3-pin mini-XLR (pre jednu zo značiek: AKG, Shure, 
Sennheiser, Mipro, Audio Technica, Lectrosonics, Sony, 
Beyerdynamic)

15,00 € 18,00 €

ACC_CableKit Set náhradných káblov  (AKG, Sure, Sennheiser) 30,00 € 36,00 €
ACC_FoamCap Catchbox Pro penová ochrana mikrofónu 15,00 € 18,00 €

ACC_ProCapsule Catchbox Pro mikrofónna vložka + penová ochrana Foam Cap 239,00 € 286,80 €

Catchbox Pro:

15% zľava na všetky produkty pre školy auniverzity.

Cenník Catchbox platný od 23.1.2018

Príslušenstvo / náhradné diely:

CATCHBOX PREDAJ

CATCHBOX PRENÁJOM

Catchbox Lite:


