
 

 

  
 

Audio verkoop brochure per 4/2019 

Power Sound kan vele merken en types van audio apparatuur leveren. In dit document vindt u een 
beknopte selectie van het audio verkoopassortiment van Power Sound. Deze selectie is gemaakt op 

basis van producten en merken waar onze technici in zowel verkoop als verhuur situaties goede 
ervaring mee hebben. Dit betekent dat er veel kennis beschikbaar is en goede service verleend kan 

worden op deze artikelen. Van veel artikelen zijn demo modellen beschikbaar. 
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Met het uitkomen van deze verkoop brochure zijn alle voorgaande verkoop brochures vervallen. 
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks is het mogelijk dat er typ 
of drukfouten in de brochure zitten. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden 
verleend. 
  

Adres: Modem 1, 7741MA Coevorden 

Contact: info@powersound.nl / 0524-514087 
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Actieve luidsprekers 
Onder actieve luidsprekers worden luidsprekers verstaan welke een ingebouwde versterker hebben. 
Dit kunnen zowel topkasten als subwoofers zijn.  
 
Om bovenstaande redenen worden actieve speakers vaak gebruikt voor mobiele installaties welke 
meestal binnen / onder een overkapping gebruikt worden. Passieve speakers worden meestal 
gebruikt op plekken waar het eventueel kan regenen en voor vaste installaties.  
 
Power Sound is dealer van de professionele merken QSC en BOSE. In deze brochure vindt u de 
belangrijkste actieve luidsprekers van deze merken. Indien gewenst kunnen we voor u een demo 
verzorgen. 
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  QSC K.2 (pro) serie 

  

 

 

 

Type QSC K8.2 QSC K10.2 QSC K12.2 

Drivers 

LF: 1x 8" driver   LF: 1x 10" driver LF: 1x 12" driver 

HF:1x 1.4" titanium compressie 
driver 

HF:1x 1.4" titanium compressie 
driver 

HF:1x 1.4" titanium compressie 
driver 

Nominale dekking 
(-6 dB) 

105 graden asymetrisch 90 graden asymetrisch 75 graden asymetrisch 

Frequentie bereik 55Hz - 20kHz 50Hz - 20kHz 45Hz - 20kHz 

Vermogen 
LF 1800W piek klasse D LF 1800W piek klasse D LF 1800W piek klasse D 

HF 225W piek klasse D HF 225W piek klasse D HF 225W piek klasse D 

Maximale 
geluidsdruk (piek 

SPL op 1m) 
128 dB 130 dB 132 dB 

Gewicht 12.2 kg 14.5 kg 18.6 kg 

Ingangen 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon 

      

HI-Z/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van bijvoorbeeld een 

semi-akoustische gitaar 

HI-Z/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van bijvoorbeeld een 

semi-akoustische gitaar 

HI-Z/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van bijvoorbeeld een 

semi-akoustische gitaar 

      

Stereo 3.5mm mini-jack ingang 
(mono opgetelde weergave) 

Stereo 3.5mm mini-jack ingang 
(mono opgetelde weergave) 

Stereo 3.5mm mini-jack ingang 
(mono opgetelde weergave) 

Behuizing ABS kunststof  ABS kunststof  ABS kunststof  

Prijs € 749,00 € 799,00 € 899,00 

Art. Nr.  503627 53649 53650 
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  QSC K.2 serie accessoires 
  

 

  

              

  Draagtas Regenhoes Muurbeugel 

K8.2 
€79,-                                         
9333 

€59,-                                               
14887 

€139,- 
55150 

K10.2 
€89,-                                            
9334 

€69,-                                       
14888 

€149,- 
55151 

K12.2 
€99,-                                                 
9335 

€89,-                                        
14889 

€159,- 
55152 
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  QSC CP (compact power) serie 

  

  

  

Type CP8 CP12   

Drivers 

LF: 1x 8" driver LF: 1x 12” driver   

HF:1x 1.4" compressie driver HF:1x 1.4" compressie driver   

Nominale 
dekking (-6 dB) 

90 graden asymetrisch 75 graden asymetrisch   

Frequentie 
bereik 

56 Hz - 20 kHz 49 Hz - 20 kHz   

Vermogen 1000W klasse D 1000W klasse D   
Maximale 
geluidsdruk 
(piek SPL op 1m) 

124 dB 126 dB   

Gewicht 9,5 kg 13,7 kg   

 
Ingangen 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm jack 
combi ingang tbv het direct 

aansluiten van een dynamische 
microfoon 

  

      
HI-Z/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van bijvoorbeeld een 

semi-akoustische gitaar 

HI-Z/LINE Female XLR + 6,3mm jack 
combi ingang tbv het direct 

aansluiten van bijvoorbeeld een 
semi-akoustische gitaar 

  

    

Stereo 3.5mm mini-jack ingang 
(mono opgetelde weergave) 

Stereo 3.5mm mini-jack ingang 
(mono opgetelde weergave) 

  

 
    

Behuizing Polypropylene Polypropylene  

Prijs € 449,- € 579,-  

Art. Nr.  57985 57986  
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  QSC CP serie accessoires 
  

 

  

  

            

  Draagtas Regenhoes Muurbeugel 

CP8 
€79,-                                          

57987 
€49,-                                               

58086 
€109,- 
58085 

CP12 
€89,-                                             

57988 
€59,-                                       

58088 
€129,- 
58087 
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  QSC subwoofers 

  

 

 
 

 

 

Type QSC KW181 krachtige sub QSC KS112 compacte sub QSC KS212C cardioide sub 

Drivers: 1x 18" Woofer 1x 12" Woofer 
HF:1x 1.4" titanium 
compressie driver 

Type Bass Reflex 4e order bandpass 6e order bandpass (cardioide) 

Dekking Omni-Directioneel Omni-directioneel Cardioide 

Frequentie 
bereik (-6 db) 

40Hz - 100Hz (filter) 41Hz - 108Hz (filter) 44Hz - 104Hz (filter) 

Vermogen 2000W piek 2000W piek 3600W piek 

Maximale 
geluidsdruk 

(piek SPL op 1m) 
135 dB 128 dB 132 dB 

Gewicht 37,6 28,4 40,1 

Ingangen / 
Uitgangen 

2x LINE Female XLR + 6,3mm jack 
combi ingang met XLR doorlus 

uitgang (ongefilterd) 

2x LINE Female XLR + 6,3mm jack 
combi ingang met XLR doorlus 

uitgang (ongefilterd) 

2x LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang met XLR 

doorlus uitgang (ongefilterd) 

Behuizing 15mm berkenhout gelaagd 15mm berkenhout gelaagd 15mm berkenhout gelaagd 

Prijs € 1.599,- € 1.099,- € 1.599,- 

Art. Nr.  11798 56550  54460 

  QSC subwoofers accessoires 
  

 

  

 

 

 

  QSC KW181 QSC KS112 QSC KS212C 

Transporthoes 
€129,-                                         
11962 

€119,-                                          
565551 

€119,- 
56551 
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  BOSE S1 Pro Bluetooth Accuspeaker 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
De BOSE S1 Pro accuspeaker is een krachtige oplossing voor mobiel gebruik. Met 
zijn lage gewicht van 7kg en kleine afmetingen neem je hem overal mee naar toe. 
Met de ingebouwde accu ben je niet afhankelijk van vaste spanning. 
 
De S1 Pro is een stuk krachtiger dan de veel geziene accuspeakers welke gebruikt 
worden door scholieren en studenten. Het apparaat is echt ontworpen voor live 
gebruik. Dit betekent dat je, naast de ingebouwde bluetooth ontvanger, de S1 Pro 
kunt gebruiken voor toespraken en voor lichte versterking voor bijvoorbeeld een 
keyboard of een gitaar.  
 
Door de grote spreidingshoek en veelzijdigheid van het apparaat kan je hem zelfs 
als monitor gebruiken. De luidspreker herkent door middel van sensoren onder 
welke hoek hij gebruikt wordt en past automatisch zijn toonregeling aan. De S1 
pro kan onder verschillende hoeken liggend gebruikt worden. Door zijn kleine 
afmetingen zet je hem ook makkelijk op bijvoorbeeld een muurtje of kast. 
Natuurlijk is er voor professioneel gebruik ook een uitsparing aanwezig voor een 
luidsprekerstatief. 
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  BOSE S1 Pro Bluetooth Accuspeaker 

  

 

 

  

Type S1 Pro Accuspeaker S1 Pro presentatie set   

Drivers 

LF: 1x 6" driver 

Betreft een presentatie set 
bestaande uit: 

 S1 Pro speaker 

 S1 Pro beschermhoes 

 K&M 21435 Statief 

 Professionele Tasker / 
Neutrik Microfoon 
kabel 9m  

 Sennheiser E845s 
microfoon met 
schakelaar 

  

HF/MF: 3x 2,25” driver   

Dekking 
Horizontaal 100 graden, 

Verticaal 40 graden 
  

Frequentie bereik 70 Hz - 16 kHz   

Vermogen 1000W klasse D   

Gewicht 7 kg   

Ingangen 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon, met reverb en 
tonematch gitaar optie 

  

    

1x 3,5mm mini-jack ingang   

  

Muziek afspelen via Bluetooth  

Ingebouwde accu +/- 6 uur accuduur   

Prijs € 536,36 € 769,06   

Art. Nr.  731419-2110 731444-2110   
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  BOSE F1 Flexible Array systeem 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Het BOSE F1 Flexible Array Systeem is een krachtige PA met een unieke 
eigenschap; de verticale dekking van de topkasten is aan te passen door één van 
de vier instellingen te kiezen. Zo is het systeem in iedere situatie optimaal, of u 
nou op een podium staat (J pattern), op een vlakke vloer (straight) of voor een 

tribune (reverse-J of C). Door de brede openingshoek van 100 graden is een goede 
spreiding van het geluid gegarandeerd, ook als u dichtbij het publiek staat. Het F1 
systeem heeft een warme, vriendelijke klank. Door twee toppen te combineren 
met één of twee F1 subwoofers kan de basrespons verder worden verbeterd. 
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  BOSE F1 Flexible Array systeem 

  

 

 

  

Type F1 Model 812 Topkast F1 Subwoofer   

Drivers 

LF: 1x 12" driver LF: 2x 10" drivers met extra 
grote uitslag 

 

  

HF/MF: 8x 2.25" mid-high 
drivers 

  

Dekking 
Horizontaal 100 graden, 

verticaal variabel (max 40 
graden) 

Omni-directioneel   

Frequentie bereik 43 Hz - 20 kHz 38-250 Hz   

Vermogen 1000W klasse D 1000W klasse D   
Maximale 

geluidsdruk (piek 
SPL op 1m) 

132 dB 130 dB   

Gewicht 20,18 kg 25,9 kg   

Ingangen 

MIC/LINE Female XLR + 6,3mm 
jack combi ingang tbv het direct 
aansluiten van een dynamische 

microfoon 

LINE Female XLR    

      

LINE 6,3mm jack of RCA/CINCH 
ingang 

LINE Female XLR    

Behuizing Composiet 
Houten kast met composiet 

stoothoeken 
  

Prijs € 950,- € 950,-   

Art. Nr.  731419-2110 731444-2110   
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  Luidspreker statieven 
  LUIDSPREKERSTATIEVEN DRIEPOOT 

  

    

  

  

K&M (A-merk, 5 jaar garantie, 
onderdelen los te bestellen) 

statief  type 21435 (optionele 
draagtas type 21312) 

K&M tussenpaal type 21337 
(905mm tot 1450mm) voor 
gebruik tussen sub en top 
(optionele draagtas type 

21312) 

DAP  (B-merk, 1 jaar garantie) type 
D8324 

Los statief 
€66,70                                            

BNKM-2143500955 
€39,-                                         

21337 
X 

Set van 2 
statieven inc. 

draagtas  

€172,25                                            
2x BNKM-2143500955                                     

1x 43542043 

€116,85                                                     
2x 21337                                           

1x 43542043 

€64,50 
D8324  

  LUIDSPREKERSTATIEVEN ROUNDBASE / LUXE, indoor only maximaal 10” speaker 

Set van 2x K&M 
26735 roundbase 

statief met 
draagtas voor 2 
tussenpalen en 

draagtassen voor 
de roundbases. 

Maximale hoogte 
1,81m 

 
Door de ronde 
voet zijn deze 

statieven zowel 
chiquer als 

veiliger.  
 

Zeer geschikt voor 
zakelijke 

presentaties / 
borrels. 

   

€277,-  
2x 43542046 
2x 43542057 
1x 43542043                                     
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Luidsprekers tbv vaste installatie 
In dit hoofdstuk vindt u passieve luidsprekers en bijbehorende (systeem) versterkers voor vaste 
installaties. In een vaste installatie worden luidsprekers in het plafond of aan muren opgehangen, 
baskasten kunnen worden gevlogen of op de vloer geplaatst. Ook kunnen baskasten in het interieur 
worden weggewerkt. Sommige luidsprekers voor vaste installatie kunnen zowel binnen als buiten 
worden geplaatst. De versterkers, eventuele draadloze microfoons en aansturende apparatuur wordt 
meestal in een 19” kast in een centrale ruimte, kast of achter een bar geplaatst.  
 
In veel vaste installaties worden meerdere zones tegelijkertijd van geluid voorzien. Met eenvoudig te 
bedienen wandregelaars kan de juiste muziekbron en het juiste volume gekozen worden. Door slim 
gebruik te maken van versterkers en mixers worden de kosten per ruimte lager dan wanneer u in 
iedere ruimte een losse installatie zou plaatsen.  
 
Power Sound is dealer van de professionele merken QSC en BOSE. In deze brochure vindt u de 
belangrijkste actieve luidsprekers van deze merken. Indien gewenst kunnen we voor u een demo 
verzorgen.  
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  BOSE IZA mengversterkers 
  IZA versterkers 

  

  

  IZA-250 LZ  

Omschrijving 

De IZA-250 LZ is een eenvoudig bedienbare mengversterker. De versterker wordt vaak ingezet in 
horeca gelegenheden en retail voor achtergrondmuziek. De versterker is uitgerust met 2 lijn 

ingangen op de achterzijde. Op de voorzijde zijn een microfoon en een aux (laptop, telefoon) ingang 
met volumeregeling geplaatst. Tevens is er een eenvoudige toonregeling (treble, bass) aanwezig. De 

versterker is bedoeld voor gebruik met de BOSE DS16S en BOSE DS40SE opbouw speakers en de 
DS16F en DS40F plafond luidsprekers. Op de IZA-250 LZ kunnen maximaal 4 luidsprekers 

tegelijkertijd worden aangesloten. Optioneel kan via een externe wandregelaar het eindvolume en 
de muziekbron (input A of input B) worden geregeld.  

    

  

  

  IZA-2120 LZ  

Omschrijving 

De IZA-2120 LZ is een grotere variant van de IZA-250 LZ. Deze mengversterker heeft de zelfde 
aansluitmogelijkheden als de kleine variant. Het verschil zit hem in het beschikbare vermogen, de 
versterker is een stuk krachtiger wat hem geschikt maakt voor zwaardere luidsprekers. De 2120 

versterker is daarmee naast voor de DS16S, DS16F, DS40SE en DS40F ook geschikt voor de DS100SE 
en DS100F  luidsprekers. Op de IZA 2120-LZ kunnen maximaal 4 luidsprekers tegelijkertijd worden 

aangesloten. Optioneel kan via een externe wandregelaar het eindvolume en de muziekbron (input 
A of input B) worden geregeld. 
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  BOSE DS serie opbouw speaker sets 
  OPBOUW LUIDSPREKER SETS MET IZA VERSTERKER 

  DS16S DS40SE DS100SE 

Geluidsdruk 96 dB 103 dB 105 dB 

Achtergrond 
muziek 

X X X 

Spraak X X X 

Voorgrond muziek     X 

Plaatsing buiten   X X 

  Sets met 2 luidsprekers 

  

  

    

  2x DS16S 2x DS40SE 2x DS100SE 

Setprijs:                 
2x luidspreker + 

mengversterker + 
50m luidspreker 

kabel 

2x 040783 (zwart)    
Of 

2x 040874 (wit) 
1x 344871-4420                           
50m C102 kabel                            

€781,50 

2x 321279-0110 (zwart) 
Of 

2x 321279-0210 (wit)      
1x 344871-4420                                         
50m C102 kabel                             

€1051,50 

2x 040806 (zwart)   
Of 

2x 040807 (wit) 
1x 722196-2420                                           
50m C102 kabel                            

€1495,50       

  Sets met 4 luidsprekers 

        

  4x DS16S 4x DS40SE 4x DS100SE 

Setprijs:                
4x luidspreker + 

mengversterker + 
100m luidspreker 

kabel 

4x 040783 (zwart) 
Of 

4x 040874 (wit) 
1x 344871-4420                                        

100m C102 kabel                           
€1168,- 

4x 321279-0110 (zwart)    
Of 

4x 321279-0210 (wit) 
1x 344871-4420                                           

100m C102 kabel                      
€1708,- 

4x 040806 (zwart)  
Of 

4x 040807 (wit)    
1x 722196-2420                                          

100m C102 kabel                         
€2392,-              
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  BOSE DS serie inbouw speaker sets 
  (PLAFOND) INBOUW LUIDSPREKER SETS MET IZA VERSTERKER 

  DS16F DS40F DS100F 

Geluidsdruk 96 dB 103 dB 105 dB 

Achtergrond 
muziek 

X X X 

Spraak X X X 

Voorgrond muziek     X 

Plaatsing buiten       

  Sets met 2 luidsprekers 

        

  2x DS16F 2x DS40F 2x DS100F 

Setprijs:                 
2x luidspreker + 

mengversterker + 
50m luidspreker 

kabel 

2x 043053 (zwart)  
Of 

2x 043054 (wit)     
1x 344871-4420                                           
50m C102 kabel                           

€741,50 

2x 321278-0130 (zwart)    
Of 

2x 321278-0230 (wit) 
1x 344871-4420                                           
50m C102 kabel                             

€891,50 

2x 040804 (zwart)  
Of 

2x 040805 (wit) 
1x 722196-2420                                              
50x C102 kabel                         

€1265,50              

  Sets met 4 luidsprekers 

        

  4x DS16F 4x DS40F 4x DS100F 

Setprijs:                
4x luidspreker + 

mengversterker + 
100m luidspreker 

kabel 

4x 043053 (zwart) 
Of 

4x 043054 (wit)      
1x 344871-4420                                         

100m C102 kabel                             
€1088,- 

4x 321278-0130 (zwart)    
Of 

4x 321278-0230 (wit)                 
1x 344871-4420                           

100m C102 kabel                             
€1388,- 

4x 040804 (zwart) 
Of 

4x 040805 (wit)  
1x 722196-2420                                             

100m C102 kabel                       
€1932,-              
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Microfoons 
Microfoons worden gebruikt om trillingen in de lucht welke van een geluidsbron komen om te zetten 
in een elektrisch signaal. Een geluidsbron kan een stem of een instrument zijn, maar bijvoorbeeld ook 
het kenmerkende geluid van een gitaarversterker. De meest bekende microfoons zijn 
handmicrofoons.  
 
U kunt bij Power Sound terecht voor microfoons voor iedere toepassing. In deze brochure richten we 
ons vooral op de meest gebruikte soorten microfoons. Dit zijn de microfoons voor spraak en zang. 
We leveren hiervoor handmicrofoons en headset microfoons. Dasspeldmicrofoons zijn ook bruikbaar 
voor spraak, deze leveren we op aanvraag voor video en audio opname doeleinden.   
 
Power Sound is dealer van het professionele merk Sennheiser, Audac en van het High-end merk DPA. 
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de meest verkochte producten. 
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  Sennheiser draadloze microfoon sets 

  

 

Ontvangers 

 

 

 

  XSW-1 serie XSW -2 serie EW 100 G4 serie 

  

Instap / budget serie, digitale 
verbinding, geen externe 

antennes, geen mogelijkheid 
tot inbouw 

Instap / budget serie met meer 
opties, digitale verbinding, 

externe antennes, levering inc. 
inbouwkit  

 Professionele serie, externe 
antennes, optioneel uit te breiden 

met extra sterke antennes, levering 
inc. Inbouwkit, mogelijkheid tot het 

samenstellen van sets en het 
bestellen van losse onderdelen 

Handheld 
microfoon 

 

  

  Keuze uit vaste capsules Keuze uit vaste capsules wisselbare capsules 

Setprijs: 1x 
draadloze 

handheld  + 
ontvanger 

E825 507109 €249,-                                         
E835 507116 €299,- 

E835 507144 €439,-         
E865 507151 €489,- (cond.)                                       

E835 507538 €599,-                          
E845 507547  €649,-                              

E865 507566 €749,- (cond.) 
E935 507565 €649,- 
E945 507573 €699,- 

DPA D:FACTO €1439,- 

Beltpack 
zender & 
Headset 

microfoon 
type ME-3, 

bedoeld 
voor zang, 
animatie, 

sport 
  

 

Setprijs: 1x 
Draadloze 
beltpack + 

1x ME-3 
headset 

microfoon + 
1x Draadloze 

ontvanger 

€349,-                                                             
506988 

€489,-                                                
507130 

€649,-                                      
507521 
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  Sennheiser draadloze microfoon sets 
  

 

Ontvangers 

 

 

 

  

XSW-1 SERIE - digitaal, budget 
serie, geen antennes op 

ontvanger, geen 
inbouwmogelijkheden 

XSW-2 SERIE - digitaal, budget 
serie, met antennes op 

ontvanger, standaard inclusief 
inbouwset tbv 19" inbouw 

EW 100 G4 SERIE -   professionele 
serie, antennes op ontvanger + 
optionele externe antennes + 

optionele inbouwkits 

Beltpack 
zender & 
Headset 

microfoon 
Audac 

CMX726S  
bedoeld 

voor spraak 
en 

presentaties 

   

Setprijs: 1x 
Draadloze 
beltpack + 

1x Audac 
headset 

microfoon + 
1x Draadloze 

ontvanger 

€358,-                                           
1x 506995                                     

1x AU28080 

€498,-                                           
1x 507137                                       

1x AU28080 

€658,-                                          
1x 507530                                       

1x AU28080 

Beltpack 
zender & 
Headset 

microfoon 
DPA 4066  

bedoeld 
voor spraak 

en 
presentaties 

Niet aangeraden. 

  

Setprijs: 1x 
Draadloze 
beltpack + 

1x Audac 
headset 

microfoon + 
1x Draadloze 

ontvanger 

Niet aangeraden. 

€1031,-                                           
1x 507137                                       

1x DPA 4166 
1x DPA Microdot -> Sennheiser 

adapter 

€1191,-                                          
1x 507530                                       

1x DPA 4166 
1x DPA Microdot -> Sennheiser 

adapter 
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Sennheiser draadloze microfoon 

accessoires 

  ACCESSOIRES TBV XSW-2 DRAADLOZE SETS 

GA 2-XSW 2 kit tbv 

het aan de 

voorzijde van een 

rackmount 

bevestigen van 

antenne’s 

  

€49,-                                                 
507468 

 

Kunststof koffer 
CC3 tbv max 1x 

ontvanger, 1x 
microfoon, 1x 

beltpack en 1x 
headset 

  

€75,-                                            
503168 
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Sennheiser draadloze microfoons 

accessoires 
  ACCESSOIRES TBV EW100 DRAADLOZE SETS 

AM 2 
kabelset tbv 

voorzijde 
plaatsen 

antennes 
i.c.m. GA3 
inbouwkit 

  
 

€49,-                                              
009912 

Passieve 
antenne tbv 

vergroten van 
het bereik 

van de EW100 
ontvanger 

               
 
 

Setprijs 1x antenne A 1031-
U + 1x antenne kabel 10m 

GZL 1019 A10 

€204,-                                           
1x 004645                                    

1x BNGZL1019A10 

Kunststof 
koffer CC3 tbv 

max 1x 
ontvanger, 1x 
microfoon, 1x 

beltpack en 
1x headset 

  

€79,-                                           
503168 
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Headset microfoons en onderdelen 

  Passend op Sennheiser draadloze sets 

ME 3 headset 
microfoon, 

geschikt voor 
animatie, dans, 

sport instructie en 
zang. Minder 
gevoelig voor 

feedback.   

€149,-                                       
506295 

Audac headset 
microfoon, 

geschikt voor 
spraak en toneel, 

ook in zwart te 
bestellen 

  

€89,85                             
AU28080 

High-end DPA 
4166 headset 

microfoon. Voor 
theater en 

professionele 
sprekers. 

  

€565,-                            
4166OCFF00LH 

€77,- 
adapter (verkrijgbaar 

voor Sennheiser, Shure, 
AKG, Line6 en andere 

merken) 

  Headset microfoon reserve onderdelen 

  

 

Reserve windkap 
tbv ME 3 headset 

  

€12,99                                 
543654 

Reserve kabel tbv 
audac headset 

  

€17,78                                     
AU46417 

Reserve windkap 
tbv audac headset 

  

€4,50                                                 
AU38200 

Reserve kabel 
voor DPA 4166 

headset microfoon 

 

+/- €110,- 
Art. op aanvraag 
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  Sennheiser bedrade handmicrofoons 

  BEDRADE MICROFOONS TBV SPRAAK EN ZANG 

E835 cardioide 
dynamische 

handmicrofoon, 
leverbaar met of 

zonder 
schakelaar    

€99,-                                 
004513 
zonder 

schakelaar  
004514 met 
schakelaar 

E845 cardioide 
dynamische 

handmicrofoon, 
leverbaar met of 

zonder 
schakelaar    

€119,-                                             
004515 
zonder 

schakelaar 
004516 met 
schakelaar 

E865 
supercardioide 

condensator 
handmicrofoon, 

leverbaar met of 
zonder 

schakelaar    

€249,-                                       
004846 
zonder 

schakelaar 
004847 met 
schakelaar 

E935 cardioide 
dynamische 

handmicrofoon 

  

€179,-                                   
009421 

E945 cardioide 
dynamische 

handmicrofoon 

  

€219,-                                                   
009422 

E965  
condensator 

handmicrofoon, 
schakelbaar 

tussen cardioid 
en supercardoid 

  

 €499,-                                                                 
500881 
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  DPA handmicrofoons 

  HIGH END PROFESSIONELE CONDENSATOR MICROFOONS TBV SPRAAK EN ZANG 

DPA 4018 
D:FACTO 

High end boost  
Super-Cardioid 

Met handvat 
tbv bedraad 

gebruik 

  

€840,-  

DPA 4018 
D:FACTO  

Linear 
Super-Cardioid 

Met handvat 
tbv bedraad 

gebruik  

  

€840,- 

DPA 4018 
D:FACTO 

High end boost  
Super-Cardioid 

zonder handvat 
inclusief 

adapter tbv 
Sennheiser EW 

series 
  

€840,-                                       

DPA 4018 
D:FACTO 

High end boost  
Super-Cardioid 

zonder handvat 
inclusief 

adapter tbv 
Sennheiser EW 

series 
  

€840,- 
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DPA 4099 Instrumentmicrofoons 
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  DPA 4099 instrumentmicrofoons 

  
 HIGH END PROFESSIONELE CONDENSATOR SUPER-CARDIOID CLIP-ON INSTRUMENT 

MICROFOONS 

DPA 4099 
supercardioid 

instrument 
Microfoon 

met microdot 
aansluiting. 

 
Inclusief 

Microdot -> 
XLR adapter 

  

 
 
 

2x mic 
2x klem 

2x xlr 
adapter 

 

Accordeon 
€945,- 

Piano 
€945,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1x mic 
1x klem 

1x xlr 
adapter 

Bass 
€460,- 

Cello 
€460,- 

Drums 
€460,- 

Gitaar 
€460,- 

Universal 
€460,- 

Saxofoon 
€460,- 

Brass 
€460,- 

Viool 
€460,- 

Statief 
€460,- 

Klem 
€460,- 
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DPA 4099 accessoires 

  

 

DPA 4099 klem 
naar keuze (zie 
bovenstaande 
documentatie 

voor de 
modellen). 

  

€33,- 

Microdot naar 
Sennheiser  EW 

adapter tbv 
draadloos gebruik 

 

€77,- 

Microdot naar 
Shure adapter tbv 

draadloos gebruik. 
 

Compatibel met 
U1 

UR1 
UT1 
SC1 

SLX1 
ULX1 

GLXD1 
ULXD1 
QLXD1 

TOA WM4300 
PGX1 
Line 6 

   

 
€77,- 
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  Microfoonkabels en -statieven 

  Accessoires tbv handmicrofoons 

Windkap MZW 1 
tbv (Sennheiser) 
handmicrofoon  

 

€19,90 

004839 

Microfoonkabel 
3m hoge kwaliteit 
(Tasker / Neutrik) 

  

€16,14                                  
301701 

Microfoonkabel 
6m hoge kwaliteit 
(Tasker / Neutrik) 

  

€19,47                                                     
301702 

Microfoonkabel 
9m hoge kwaliteit 
(Tasker / Neutrik) 

  

€23,-                                                                       
301703 

Microfoonstatief 
K&M 210/9  (A-

merk, 5 jaar 
garantie) 

  

€65,-                                      
BNKM-

2109030055 

Microfoonstatief 
DAP type D8301 (B-

merk, 1 jaar 
garantie) 

 

€23,50                                                               
D8301 

K&M 21421 
draagtas tbv 2 

microfoonstatieven 

 

€18,50 
BNKM-

2142100000 

Microfoon 
statiefklem MZQ 1 

tbv Sennheiser 
microfoons 

 
 

€14,99 
575292 

  

https://start.exactonline.nl/docs/LogItemCard.aspx?Mode=0&Item=%7b7193ffd6-4baa-4d12-a46a-3d3618142e3c%7d&_Division_=1578396
https://start.exactonline.nl/docs/LogItemCard.aspx?Mode=0&Item=%7b7193ffd6-4baa-4d12-a46a-3d3618142e3c%7d&_Division_=1578396
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Mixers digitaal 
Digitale mixers zijn mengtafels waarbij de analoge audio circuits zijn vervangen door chips. Dit heeft 
als voordeel voor de gebruiker dat hij meer en uitgebreidere gereedschappen zoals effecten, 
toonregeling, gates en compressoren tot zijn beschikking heeft. Tevens hebben digitale mixers vaak 
uitgebreidere kanaal routing en mixgroepen. Dit geeft bijna onbeperkte mogelijkheden ten opzichte 
van een analoge tafel. Ten slotte hebben digitale mixers vaak minder last van ruis.  
 
Power Sound adviseert u graag in de aanschaf van een digitale mixer. Omdat de aanschaf van een 
mixer, het apparaat waar u lange tijd achter staat, een gevoelskwestie is hebben we van de in deze 
brochure vermelde mixers demo-modellen beschikbaar. Digitale mixers zijn op afstand te besturen 
met apps voor Apple en Android toestellen. Power Sound informeert u ook graag over de voordelen 
van deze apps. 
 
Power Sound is dealer van QSC en Allen & Heath digitale mixers. In deze brochure vindt u de meest 
verkochte digitale mixers van deze merken. Indien u een demo wilt verzorgen wij deze graag voor u. 
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  QSC Touchmix digitale mixers 

  

 

 

 

Type QSC Touchmix-8 QSC Touchmix-16 QSC Touchmix-30 Pro 

Display 7" TFT, capacitief touchscreen 
10" TFT, capacitief multi-touch 

scherm 

Mic ingangen 
8x mic / line waarvan 4x XLR en 

4x XLR/Jack combo 
16x mic / line waarvan 12x XLR 

en 4x XLR/Jack combo 
24x mic / line waarvan 20x XLR 

en 4x XLR/Jack combo 

Lijn ingangen 2x stereo via stereo 6,3mm jack 

3x stereo waarvan 2 ingangen 
met 2x mono-jack en 1 ingang 
met 2x mono-jack of 1x mini-

jack 

USB afspelen Afspelen van stereo MP3's via USB stick 

Ingang processing 
4 band parametrische EQ, Hi/Low shelf optie, 24dB/octave HPF en LPF, gate, compressor, delay 

(100ms max) 

Uitgangen Main stereo 2x XLR, 4x Aux XLR 
Main stereo 2x XLR, 10x Aux 
waarvan 6 via XLR en 4 via 

stereo jack 

Main stereo 2x XLR, 14x Aux via 
XLR 

Uitgang 
processing 

1/3e octaaf grafische EQ, 6 
bands parametrische EQ, 

variabele HPF en LPF, delay 
(100ms max) 

1/3e octaaf grafische EQ (Op 
main en de 6 XLR auxen), 6 
bands parametrische EQ, 

variabele HPF en LPF, delay 
(100ms max) 

1/3e octaaf grafische EQ, 6 
bands parametrische EQ, 

variabele HPF en LPF, delay 
(100ms max) 

Opname 
mogelijkheden 

Multi-Track 14x14 sporen direct 
naar USB harddisk 

Multi-Track 14x14 sporen direct 
naar USB harddisk 

Multi-Track 14x14 sporen direct 
naar USB harddisk - 32 x 32 

kanalen audio interface naar 
Mac 

Effecten 
4 gelijktijdig bruikbare professionele effecten waaronder Reverb, 

Echo, Delay, Chorus en Pitch shift 

6 gelijktijdig bruikbare 
professionele effecten 

waaronder Reverb, Echo, Delay, 
Chorus en Pitch shift 

Real Time 
Analyzer (RTA) 

1 (1/3 octaaf, kanaal kiesbaar) 2 (1/3 octaaf, kanaal kiesbaar) 

Bijgeleverde 
accessoires 

USB Wi-Fi dongle, zachte draagtas, voeding Netsnoer 

Tablet besturing Touchmix-8/16 Control app voor Android en iOS 
Touchmix-30 Control App voor 

Android en iOS  

  
Stereo 3.5mm mini-jack ingang 

(mono opgetelde weergave) 
Stereo 3.5mm mini-jack ingang 

(mono opgetelde weergave) 
Stereo 3.5mm mini-jack ingang 

(mono opgetelde weergave) 

Prijs € 999,00 € 1.399,00 € 1.999,00 

Art. Nr.  35696 35697 50242 



                                                                               Audio verkoop brochure 4/2019 

33 
info@powersound.nl                                    0524-514087            Prijzen zijn brutoprijzen exclusief B.T.W. 

  QSC Touchmix accessoires 
  ACCESSOIRES TBV TOUCHMIX-8 EN TOUCHMIX-16 

19" Rackmount kit 
voor het 

inbouwen van een 
Touchmix-8 of 

Touchmix-16 in 
een 19" flightcase 

/ rek   

€99,-                                    
39442 

  ACCESSOIRES TBV TOUCHMIX-30 PRO 

19" Rackmount kit 
voor het 

inbouwen van een 
Touchmix-30  in 

een 19" flightcase 
/ rek 

  

€69,-                                                       
50386 

Tablet houder 
voor het schuin 

plaatsen van een 
tablet boven een 

Touchmix-30  

  

€49,-                                                
50387 

Touchmix-30 
stofhoes 

  

€35,-                                                                  
50389 

Touchmix-30 
draagtas 

 

  

€119,-                                                                 
50388 
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  QSC Touchmix tablet aansturing 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Van zowel de Touchmix-8 en -16 als de Touchmix-30 Pro zijn alle op de mixer 
beschikbare functies via een tablet te bedienen. Zo kunt u uw mixer op het podium 
plaatsen en in de zaal een mix maken. Zo hoeft u nooit meer met een mixer tussen 
het publiek te zitten / staan. Zelfs meerdere tablets kunnen tegelijktijdig gebruikt 
worden om eenvoudig meerdere schermen te kunnen bekijken en bedienen. De 
sturingsapps zijn gratis en zowel voor iOS (Apple) als Android verkrijgbaar. Voor 

smartphones is een personal monitor mix app beschikbaar. Hiermee kan met een 
smartphone de mix voor aux kanalen gemaakt worden. Zo kan een bandlid zijn 

eigen monitor mix maken of kan de Touchmix worden ingezet als zonemixer. Let op: 
De TM8 en TM16 worden met usb WiFi dongle geleverd, voor tabletbesturing van 

de TM30 is een router benodigd. Router en iPad niet inbegrepen. 
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  Allen & Heath QU digitale mixers 

  

  
Type A&H QU-16 A&H QU-24 A&H QU-32 

Display 5" kleuren touchscreen 7" kleuren touchscreen 

Mono ingangen 
(per set van 2 

koppelbaar voor 
stereo) 

16x mic (XLR) of line (Jack) 24x mic (XLR) of line (Jack) 32x mic (XLR) of line (Jack) 

Stereo ingangen 3 stereo ingangen (2x mono-jack per ingang) 

USB afspelen 
Vanaf een juist geformatteerde USB stick of USB hardeschijf kunnen WAV bestanden, zowel stereo als 

multitrack, worden afgespeeld 

Ingang processing 4 band parametrische EQ, HPF, Gate, Compressor, Delay, Elektronische gain, 48V 

Uitgangen 
12x Mix output (XLR) (LR + Mono 1-4 + Stereo 1-3)                                                                                          8x 

Group output (XLR) (4x LR)                                                                                                                               4x 
Matrix output (XLR) (2x LR) 

Uitgang 
processing 

Insert, 4 band parametrische EQ, 1/3 band GEQ (op de faders) compressor, delay 

Opname 
mogelijkheden 

Vanaf een juist geformatteerde USB stick of USB hardeschijf kunnen WAV bestanden, zowel stereo als 
multitrack, worden opgenomen 

Effecten 4 gelijktijdig bruikbare professionele effecten 

Real Time 
Analyzer (RTA) 

RTA met piek band indicator 

Bijgeleverde 
accessoires 

Netsnoer 

Tablet / 
Smartphone 

besturing 

QU-Pad iPad app om alle functies van de mixer te besturen                                                                              
QU-Control iPad/iPhone app met overzichtelijke grote knoppen voor eenvoudige bediening                                                  

Qu-You iPhone / Android personal monitoring app  

Toewijsbare soft 
keys 

4 Soft Keys 8 Soft Keys 10 Soft keys 

Custom layer 
Mogelijkheid tot het aanmaken van een custom fader layer voor het toewijzen van input, FX, DCA en 

output kanalen naar voorkeur van de gebruiker. 

Prijs € 1.799,00 € 2.399,00 € 2.999,00 
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Art. Nr.  QU-16/X QU-24/X QU-32/X 

    

  Allen & Heath QU accessoires 
  ACCESSOIRES TBV QU-16 

19" Rackmount kit 
voor het 

inbouwen van een 
QU-16 in een 19" 

flightcase / rek 

  

€65,-                                                
QU-16-RK19X 

Zachte draagtas 
voor QU-16 

  

€189,-                                                    
AP9931 

  ACCESSOIRES TBV QU-16, QU-24 en QU-32 

  

  

  

  Dust cover LED Lamp   

QU-16 
€59,-                                                    

AP9262 
€59,-                                       

LEDLampX 
  

QU-24 
€59,-                                      

AP9458 
€59,-                                  

LEDLampX 
  

QU-32 
€64,-                                                 

AP9639 
€118 (prijs voor 2 stuks)             

2x LEDLampX 
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  Allen & Heath QU digitale snakes 

  

      
Type AR0804 AB1608 AR2412 

Mono ingangen 
(per set van 2 

koppelbaar voor 
stereo) 

8x mic of line XLR ingang 16x mic of line XLR ingang 24x mic of line XLR ingang 

Uitgangen 4x XLR lijn uitgang 8x XLR lijn uitgang 12x XLR lijn uitgang 

Maximale 
afstand 

120m via CAT5 kabel 

Koppeling Doorkoppelbaar naar 2e snake via CAT5 kabel 

Bevestiging 19" rek oren tbv inbouwen 
Stoothoeken en handvat tbv 

mobiel gebruik, optioneel 
rackmount met rackmountkit. 

19" rek oren tbv inbouwen 

Gebruiksituaties 

Bijv. plaatsing in een 2e ruimte 
of in combinatie met een 
AR2412 om 32 kanalen te 

krijgen voor een QU-32. Ook 
handig in een ontvangerrack of 

klein versterkerrack. 

Bijv. 1 stuk icm een QU-16 of 2 
stuks ICM een QU-32, ideaal 

voor mobiel (verhuur) gebruik of 
voor theaters. De AB1608 is 
compact en past onder een 

40cm drumpodium.  

Plaatsing in een 19" kast voor 
vaste installatie. In een 19" 

flightcase samen met draadloze 
ontvangers en 

monitorversterkers voor een 
mobiel rek. Te combineren met 

een AR84 om 32 kanalen te 
krijgen bij gebruik met een QU-

32. 

Prijs / art €699,-                                   €999,-                                   €1099,-                                  

Art. Nr.   AR0804 AB1608  AR2412 

  Accessoires tbv A&H QU digitale snakes 

  Accessoires tbv digitale snakes 

19" rackmount 
kit voor het 

inbouwen van 
een AB1608 

digitale snake in 
een flightcase 

  

€85,-                                     
AB1608-RK19X 

zeer hoge 
kwaliteit (stevig) 

kabelhaspel 
CAT5 UTP voor 
mobiel gebruik 

  

€279,- 50+3m                                
€424,- 80+3m                               

Art. Nr. op aanvraag 

CAT 5UTP 
installatiekabel 

brandwerend 
inc. certificaten + 

100m + 2x 
Neutrik Ethercon 

connector   

€224,42                                       
Art. Nr. op aanvraag 
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  A&H QU-serie QU-Pad app 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  De QU-Pad app is een gratis applicatie van Allen & Heath voor de iPad. Met deze 
app kunt u praktisch alle functies van de digitale mixers uit de QU-Serie op afstand 
bedienen. U kunt voortaan uw mixer op het podium plaatsen en in de zaal een mix 
maken. Zo hoeft u nooit meer met een mixer tussen het publiek te zitten / staan. 

Ook werkt het natuurlijk andersom. Als u de mixer in de zaal heeft staan en de 
monitors wilt inregelen wandelt u simpelweg met uw iPad het podium op. Om de 

QU-Pad app te kunnen gebruiken heeft u een iPad nodig en moet u een Wi-Fi 
router aansluiten op de tafel. De technici van Power Sound kunnen u hierin 

adviseren en laten zien hoe u dit het beste kunt instellen. 
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  A&H QU-serie QU-Control app 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  De QU-control app is een gratis applicatie van Allen & Heath voor de iPad en 
iPhone. Met deze app kunt u op afstand uw geluidsinstallatie bedienen. Door de 
logische vlakverdeling en de grote knoppen is de app voor iedereen begrijpbaar. 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De QU-controll app is zowel voor de iPad als voor de iPhone en iPod touch 
geschikt. Het beeldscherm is in de app onderverdeeld in 15 vlakken. In ieder vlak 

kan een knop worden toegewezen. Voorbeelden van knoppen zijn het volume van 
de microfoon en radio, het eindvolume of een mute knop om de cd speler uit te 

zetten. Ook kan er via de tablet muziek worden afgespeeld vanaf een USB stick in 
de QU-mixer. De vakken die geen functie hebben gekregen blijven onzichtbaar. De 

app heeft vijf verschillende tabbladen, zo kunt u bijvoorbeeld één tabblad 
gebruiken voor de grote zaal en een ander tabblad voor de lounge en bar. 
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Mixers analoog 
Analoge mixers zijn mengtafels met minder opties dan digitale mixers. Omdat een knop op een 
analoge tafel maar 1 functie kan hebben is het bedienen voorspelbaarder. Er zijn tevens geen 
verstopte functies of menu’s in de meeste analoge tafels. Dit maakt het eenvoudiger om een analoge 
tafel te bedienen. Voor oplossingen waarbij slechts een paar kanalen hoeft te mixen zijn analoge 
tafels vaak goedkoper dan hun digitale tegenhangers. Ten slotte zijn er veel mensen die zweren bij de 
‘warme klank’ van een analoge tafel.   
 
Power Sound is dealer van Allen & Heath, DATEQ en Midas. In deze catalogus vindt u de belangrijkste 
producten van deze merken. Indien u een demo wilt verzorgen wij deze graag. 
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  MIDAS analoge mixers 

Midas / DDA 
DM12 analoge live 
/ studio mixer met 

MIDAS 
voorversterkers. 8 

microfoon of lijn 
ingangen met 

inserts en 
treble/bass + 
variabele mid 

toonregeling, 2 
stereo line 

ingangen met 
treble/bass, aux 

1/2 uit, 
fantoomvoeding 

 

€215,-                                   
DM12 

Rackmount 
plateau voor 

DM12  

  

€57,30                                      
AM07600 
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  DATEQ analoge mixers 

DATEQ ACE 
eenvoudig te 

bedienen analoge 
mixer met 6 

ingangen waarvan 
2x stereo lijn en 4x 

stereo lijn of 
microfoon, 

hoog/mid/laag 
toonregeling op 

uitgangskanaal, 2 
uitgangen   

€540,-                                                         
ACE 

DATEQ ONYX 6 
kanaals club mixer 

met talkover en 
twee uitgangen. 
Per uitgang is de 

bron selecteerbaar 

  

€770,-                                     
ONYX 
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  Allen & Heath analoge mixers 
A&H ZED6FX 

analoge mixer met 
potmeters, 2 

mono ingangen 
met microfoon, 

lijn of instrument 
aansluiting en lo-

cut, 2 stereo 
ingangen, HF/LF 
toonregeling en 

ingebouwde FX / 
galm, 

fantoomvoeding 
  

€149,-                                           
ZED6/X 

A&H ZED12FX 
analoge mixer met 

lange faders, 6 
mono ingangen 

met 3 bands eq + 
mid freq. 

Selecteerbaar, 3 
stereo ingangen 

met HF/LF 
toonregeling, 

ingebouwde FX / 
galm, 

fantoomvoeding, 
USB aansluiting, 

lo-cut op ieder 
kanaal, 2 auxen 

  

€499,-                                  
ZED12FX/X 

Rackoren tbv  19" 
inbouwen 

ZED12FX (let op: 
Diepe mixer 

46,5cm diep + 
netsnoer 

achterzijde)   

€60,-                                  
Z1402-RK19X 

A&H ZED22FX 
analoge mixer met 

lange faders, 16 
mono ingangen 

met 3 bands eq + 
mid freq. 

Selecteerbaar, 3 
stereo ingangen 

met HF/LF 
toonregeling, 

ingebouwde FX / 
galm, 

fantoomvoeding, 
USB aansluiting, 

lo-cut op ieder 
kanaal, 2 auxen 

  

€699,-                                     
ZED22FX/X 
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Eindversterkers 
Voor het aansturen van passieve luidsprekers worden eindversterkers gebruikt. Deze versterkers 
worden toegepast bij zowel mobiele installaties als vaste installaties. De versterker versterkt het laag 
voltage audio signaal van een mixer naar een hoger voltage audio signaal wat geschikt is voor 
luidsprekers.   
 
Welke versterker heb ik nodig? 
Luidsprekerfabrikanten geven luidsprekers een getal voor impedantie, dit is een complexe 
weerstand. Deze waarde is te vinden in het specificatieblad van de fabrikant en soms ook op het 
aansluitpaneel. Voor de impedantie wordt het Ohm teken (Ω) gebruikt. De meeste luidsprekers zijn 
4Ω of 8Ω. Deze informatie is belangrijk voor het kiezen van de juiste versterker. 
 
Veel versterkers hebben een minimale impedantie waarmee ze belast mogen worden. De versterkers 
in deze brochure mogen minimaal op 4Ω belast worden.  
 
Om de gezamenlijke impedantie van de luidsprekers te bepalen kan de volgend tabel worden 
gebruikt. 
 

Aantal luidsprekers per 
versterkerkanaal in parallel 

geschakeld 

Impedantie (Ω) per luidspreker Totale impedantie 

1 8 Ω 8 Ω 

2 8 Ω 4 Ω 

3 8 Ω 2,67 Ω 

4 8 Ω 2 Ω 

1 4 Ω 4 Ω 

2 4 Ω 2 Ω 

 
De waarde voor ‘impedantie per luidspreker’ is terug te vinden in het specificatieblad van de 
fabrikant. Een voorbeeld is de QSC E10, deze heeft een impedantie van 8 Ohm. Indien er twee 
luidsprekers parallel worden gezet is de impedantie volgens bovenstaande tabel 4 Ohm. Voor de 
versterkers in deze brochure staan de vermogens waardes aangegeven die de versterker kan leveren 
per impedantie. Het wordt afgeraden om één of meer luidsprekers met een lagere totale impedantie 
aan de versterker te hangen dan in de specificaties staat omschreven.  
 
Na het bepalen van de impedantie is het belangrijk om de juiste versterker te kiezen aan de hand van 
het vermogen. Een luidspreker heeft vaak in de specificatie minimaal één van de volgende waardes 
staan: Continue vermogen, program vermogen, piek/peak vermogen. 
 
Een voorbeeld is de QSC E10 luidspreker. Deze heeft de volgende waardes in het specificatieblad: 
Continue vermogen 300W, piek vermogen 1200W. Om de meest optimale versterker uit te rekenen 
moeten we weten wat het program vermogen en het continue vermogen is. 
 

Continue vermogen 0,25 x piek vermogen 0,5 x program vermogen 

Program vermogen 0,5 x piek vermogen 2x continue vermogen 

Piek vermogen 2x program vermogen 4x piek vermogen 

 
Het program vermogen van de QSC E10 is dus 2x 300W = 600W.   
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Bepalen optimale versterker voor 4x QSC E10 luidspreker aan de hand van program vermogen 
De optimale versterker is de versterker welke het meeste uit uw luidsprekers haalt. Voor installaties 
welke regelmatig op hun maximum draaien wordt aangeraden deze methode te volgen. 
 
Op de vorige pagina hebben we berekend dat we met een twee kanaals versterker en twee QSC E10 
luidsprekers parallel aangesloten per kanaal een totale impedantie hebben van 4 Ohm. Het program 
vermogen per luidspreker is 600W. We hebben twee luidsprekers per kanaal, we zoeken dus een 
versterker die 1200W kan leveren op 4 Ohm. Hierbij komen we uit op de QSC GXD8.  
 
Bepalen minimale versterker voor 4x QSC E10 luidspreker aan de hand van continue vermogen 
De minimale versterker is de versterker welke nog in verhouding is met de luidsprekers maar niet het 
onderste uit de kan haalt. Deze keuze wordt het meeste gedaan om budgettaire redenen. Een 
verdubbeling aan versterkervermogen geeft slechts 3dB extra geluidsdruk. 
 
De minimaal aan te raden versterker voor een QSC E10 wordt bepaald aan de hand van het continue 
vermogen. Dit is 300W. Voor vier QSC E10 luidsprekers, per twee stuks parallel aangesloten op een 
versterkerkanaal, zoeken we een versterker die 600W kan leveren op 4 Ohm. Met deze waardes 
komen we uit op een QSC GX5 of een QSC GXD4. 
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  QSC GX serie 
  GX serie 

  

  

Type QSC GX3 QSC GX5 QSX GX7 

Vermogen 8 Ohm  300W 500W 725W 

Vermogen 4 Ohm 425W 700W 1000W 

Input connectoren XLR en Jack gebalanceerd, cinch ongebalanceerd 

Output 
connectoren 

Speakon en draadeind aansluiting 

Bescherming / 
protect 

Kortsluiting, open circuit, temperatuur, straling, protect tegen gelijkspanning 

Extra functies 
Schakelbare crossover functie, 100 Hz lowpass / highpass functie zodat u op kanaal 1 een sub en op 

kanaal 2 toppen kunt aansluiten 

Gewicht 12,1 kg 12,6 kg 7,5 kg 

Afmetingen hoogte 89mm (2HE), breedte 483mm, diepte 257mm (denk aan ruimte voor connectoren) 

Prijs € 339,00 € 449,00 € 679,00 

Art. Nr.  4951 4952 12723 
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  QSC GXD serie 

  Versterkers met ingebouwde DSP 

  

  
Type QSC GXD4 QSC GXD8   

Vermogen 8 
Ohm  

400 800   

Vermogen 4 
Ohm 

600 1200   

Input 
connectoren 

XLR en Jack gebalanceerd   

Output 
connectoren 

Speakon 1x 2 polig + 1x 4 polig (voor bi-amp) en draadeind 
aansluiting 

  

Bescherming / 
protect 

Kortsluiting, open circuit, temperatuur, straling, protect tegen 
gelijkspanning 

  

DSP functies 

HPF 4e order Linkwitz-Riley (20 Hz tot 4kHz)                         LPF 4e 
order Linkwitz-Riley (60 Hz tot 4kHz)                                  4 bands 

parametrische EQ met variabele Freq, gain en BW                             
Peak limiter met power, aggressiveness en imp. selectie                           

Delay max. 50 ms 

  

Gewicht 5,1 kg 6 kg   

Afmetingen 
hoogte 89mm (2 HE) breedte 483mm diepte 259mm (denk aan 

ruimte voor connectoren) 
  

Prijs € 549,00 € 899,00   

Art. Nr.  39515 39516   
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Afspeelapparatuur 
Afspeelapparatuur wordt gebruikt voor het afspelen van audio bestanden op verschillende 
geluidsdragers. Begin deze eeuw waren de meest gebruikte geluidsdragers de CD en mini-disk, voor 
die tijd de cassetteband en LP. Deze geluidsdragers worden allemaal langzaam vervangen door 
digitale geluidsbestanden op USB stick en telefoons, laptops en tablets. 
Niet iedereen vindt het prettig om zijn of haar telefoon, tablet of laptop ergens neer te leggen om 
muziek te spelen. Toezicht op het apparaat is lastig en de bediening is vaak ook niet voor iedereen 
gelijk duidelijk. Om deze reden wordt voor zowel vaste als mobiele installaties nog steeds veel 
gebruik gemaakt van 19” afspeelapparatuur. Vooral in openbare ruimtes en in mobiele audio racks 
waarbij snelheid van op- en afbouw belangrijk is wordt veel gebruik gemaakt van afspeelapparatuur. 
 
Power Sound is dealer van de professionele merken Denon en Apart. In deze catalogus vindt u de 
belangrijkste producten van deze merken. Indien u een demo wilt verzorgen wij deze graag.  
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  Denon 

DENON DN-300C 
CD/Media speler 
met USB ingang, 

speelt MP3 
bestanden, 

inclusief afstand- 
bediening 

  

€198,34                                        
DN-300C 

DENON DN-300Z 
CD/Media speler 

met AM/FM 
tuner, USB ingang, 

SD kaart lezer en 
bluetooth, speelt 

WAV, AAC en MP3 
bestanden, 

inclusief afstand- 
bediening 

  

€363,63                                                            
DN-300ZB 

DENON DN-700C 
CD/USB Media 

speler met digitale 
uitgangen, zeer 

uitgebreide 
aansturing via 
onder andere 

RS232 en 
maakcontacten 

(voetpedaal), 
speelt WAV, AIFF, 

MP3 en AAC 
bestanden, 

inclusief afstand- 
bediening 

  

€537,18                                           
DN-700C 
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  Apart Audio 

Apart 
PC1000RMKII 

CD/Media speler 
met USB ingang en 

SD kaart lezer, 
speelt MP3 en 

WMA, auto play 
on power up 

mode en RS232 
sturing, inclusief 

afstand- bediening 

  

€295,-                                                 
PC1000RMKII 

Apart 
PMR4000RMKII 

Media speler met 
USB ingang, speelt 
MP3, WMA, FLAC 

en WAV, met 
internet radio via 
wifi of LAN kabel, 
inclusief afstand- 

bediening 

  

€349,-                                           
PMR4000RMKII 
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Bedrijfsinformatie 
 

Postadres, verhuurmagazijn en verkoopshowroom 

Power Sound facilitair 

Modem 1 

7741MA Coevorden 

 

Contact 

E-mail: info@powersound.nl 

Telefoon: 0524-514087 

K.v.K. en betalingsgegevens 

K.v.K. nummer 04 02 6808 (Meppel) 

B.T.W. nummer 8112.96.611.B01 

Rabobank NL16RABO0312642407 
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