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SZALLITASI SZERZODES

amely létrejótt

Egyrészről a: cyŐnr NEMZETI szÍNHÁz
Székhely: 9022 Győr, Czuczoí G. u. 07.

Adószám: I 5467 012-2-08
Számlaszám: OTP I I] 37 007 -1, 5 467 0l2
Képviseli: Forgács Péter igazgatő
A továbbiakban: mint Megrendelő

Másrészről a: Microsound Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1091 Budapest, Üllői űt 79.

Telephely: 1202 Budapest, Kossuthfalva utca 2 8.

Adószám: 13588098-2-43
Számlaszám : I I1 I I 04I -201 37 1 5 3 -00000000
Cégj egyzék szám: C g. 0 1 -09- 863049
Képviseli : Szarvas Zsolt űgyv ezető
A továbbiakban: mint Szállító

( a továbbiakban együttesen mint Felek) között az alábbi feltételekkel.

preumbulum

Megrendelő a közbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII. törvény alapján hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszeruési eljárást folytatott le hangtechnikai eszközök, berendezések
beszerzésére a Győri Nemzeti Színház számára. A lefolytatott eljárás eredményének

megfelelően a berendezések szerződés szerinti feltételekkel való határidős szá||itására az

elj árás nyertesével köt szerződést.

1. Aszerződés tárgya

Hangtechnikai berendezések beszerzése Megrendel ő részére.

1.1. Mennyisége:

1 db Digitális hangkev erő J 2mono+Sst
2db IO 32l16 Digitális box
1db IO 16/8 Digitális box
4db zenekari aktív monitor hangfal
4db lábmonitor és hangfalállvány tartozék
1Odb hangszermikrofon
Hangszer mikrofon r ö gzítők:
2db nagybőgőhöz
4db csellóhoz
4db lregedűhöz \
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6db dobhoz
8db rézfirvóshoz
I}db 2,2m-es speciális hosszabbítő vez.
10db 48V-XLR fantomtáp adapter
ldb szállító rack digitális keverőpulthoz
3db pultvilágítás
8db kompakt cardioid mikrofon előerősítő nyéllet komplett
Sdb kórusmikrofon
8db ue-ul [puska kapszula]
1Odb headset mikrofon
10db port mikrofon kapszula
1 db kiegész ítő kárty a hangkeverő pultba
8db miniatrir mikrofon
8db 48V-XLR fantomtáp adapter
1 Odb hegedű-brácsa r ö gzítő
70db XLR mama
100db XLR papa
500m szimmetrikus mikrofon kábel
300m CAT5 kábel
ldb 16 csatornás effekt bővítő kártya
150db káheltépőzár
8db fejhallgató
8db fejhallgató erősítő
2db rack
30 db 6,3 mm sáereo jack dugó
10 db 6,3 mm mono jack dugó
3 00m 220Y hálózati kábel
1Odb 6 ht. csatlakozós elosáó
1Odb kötő doboz
1Odb mikrofon állvány
6 db kis gémes mikrofon
4db hangfalállvany
1db szerelési anyagok
1 db installációs költség

A száIlítő feladata a berendezések installáIása.
I.2. Az 1.1. pont alatti termékek részletes műszaki jellemzőit az L sz. melléklet,

valamint a Szállító ajánlatatartalmazza. A termékeknek meg ketl felelniíjk az I. sz.
mellékletben előírt műszaki paramétereknek, valamint a SzáIlítő ajánlata
mellékleteként becsatolt leírásokban, prospektusokban rögzítettjellemzőknek is. A
szállított eszközök, alkatrészek csak origináI gyártmányúak lehetnek, használt,
demó, bemutató eszközök nem szállíthatóak.



szerződéses érték

2.1. Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes
összeg 24895 318.-Ft + ÁFA, amely tat:talmazza a leszállítandó berendezések
ellenértékét, a szükséges összekötési, installációs munkákat, a helyszínre
szállitás költségét. Az Áfa összege a mindenkor hatályos jogszabáIy alapján
kerül felszámításra.

Fizetési feltételek

Előleget Megrendelő nem ftzet, az ellenszolgáltatás teljesítését saját fonásból
biztosítja. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően SzáIIítő által
benyújtott számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre - a Kbt. 130. § (3)
bekezdése szerint - a számlakézhezvételétől számított 30 napon belül. A Szállító
egy végszámla benyújtására j ogosult.

A végszámla az utolsó eszköz hiánltalan átadás-átvételét követően nyújtható be
a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást követően. Teljesítés igazo\ásáta
Molnár Tamás produkció s csoportvezető j o gosult.

A berendezések, eszközök szakaszos előszállítására nincsen lehetőség, a teljes
mennyiség egyben, egy időpontban szállítandó.
A Szállító részére a Megrendelő a kifizetést csak abban az esetben teljesíti,
amennyiben szerepel a Kőztartozásmentes Adózói Adatbázisban' vagy a
számIájával egyidejűleg benyújtja a tényleges kifizetés időpontjából számított 30
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolását arról, hogy
nincs köztartozása (Art. 36lA.§). Szállítő a szerződés aláírásával egyidejűleg
váIIaIja, hogy a köztartozásmentes adatbázisban regisáráltada vállalkozását.

3.2. A végszámla benyújtásának előfeltétele a berendezések teljes körű, hiánytalan és
I. osztályú minőségben a teljesítési helyre való leszállítása, a helyszínre telepítve
és beüzemelve, hiba és hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmasan.
Az átadás-átvételről és arról, hogy a szállított berendezések a rendeltetés szerinti
használatra alkalmasak, és a próbaüzemről a felek közös jegyzőkönyvet vesznek
fel, a Megrendelő részétőI az átvevő Molnár Tamás produkciós csoportvezető és
Opra Vilmos hangtár-v ezető.

A számlának mellékletétképezi a 3.2. pontbanírt 1egyzőkönyv.

3.4. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja a
szám|ájat megterheli.

3.5.

3.6.

A leszállításra kerülő berendezések, eszközök
kifizetésével száll át a Megrendelőre.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító

tulajdonjoga a vételár teljes

a mindenkori jegybanki
alapkamat számlázására j o go sult.



4. Teljesítési hely

Megrendelő székhelye: 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.

szállítási feltételek és határidők

5.1. A berendezésnek a teljesítési helyig történő szállításáért a Szállítő külön díjat
nem igényelhet.

5.2. Szállítónak a berendezés teljesítési helyre történő eljuttatásához alkalmas
fuvarozási módot kell választania és kellő gondossággal kell eljárni a a fuvaroző
megválasztásában.

5.3. Szállítási határidő: 2013. augusztus 28. (a szerződés aláírásátől augusztus 25_
ig szállítás nem lehetséges a Megrendelő nyári leállása miatt).

5.4. A tervezett szállítás előtt a szállítás időpontjáról Szállítónak a Megrendelőt
legalább 3 munkanappal korábban írásban (faxon, e-mailon is lehet) értesítenie
kell.

Csomagolás

6.1. Szállító a berendezéseket, eszközöket a fuvarozás módjának megfelelő
csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő
kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat. illetve címkéket.

A berendezés átvétele, tárolása

7 .1, A berendezések fuvarozótól tc;rténő átvétele és szükség szerinti raktározása a
Megrendelő feladata. Megrendelő kellő időben köteles tájékoztatni Szállítőt az
átvételre j ogosult személyéről.

7:. N{egrendelő a berendezéseket, eszközöket a fuvarozótól darabszám szerint veszi
át. A berendezés fuvarozótól történő átvételekor a Megrend elő kizárőlag a
csomagoláson külsŐleg észlelhető sérülések, és hiányosságok esetén köteles a
fur'arozóval szemben bejelenteni a kárigénl.t, és enől a Szállítót haladéktalanul
ertesíteni. A tényleges bontásról, amelyen jelen van aSzállitő képviselője is, ha
sérülést. hiány't észlelnek, úgy közös jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha a Szállítő a
bontáson az értesítés ellenére nem jelenik meg, a Megrendelő által felvett
je-el,zőkönyv a Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek minősül.

Kapcsolódó szolgáltatások

8.1. A leszállított berendezések installáIása, üzembe helyezése aSzállitő feladata.

8.2. SzállÍtó azizembe helyezéssel egyidejűleg köteles átadni a Megrendelő részére
a leszállított berendezések magyar nyelvű karbantarlási utasításának egy-egy

6"

7.

8

példányát.
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8.3. Megrendelő a berendezések, eszközök átad,ás-űvétele során jogosult elvégezni
mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az
eszkÖzök megfelelnek-e a szerződésben foglalt íéltételeknek, így különösen a
vállalt, illetve elő írt műszaki specifrkációknak.

8.4. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt áIlapitja meg, hogy a berendezések,
eszközök valamelyike nem í-elel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így
kÜlÖnösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Megrendelő - a
választása szerint - az eszköz, berendezés kicserélését, kijavítását követelheti,
azzal, hogy megjelöli a kicserélés vagy a kijavítás határidejét. A Szállító pedig
kÖteles a Megrendelő által megjelölt igénl.t haladéktalanul és térítésmentesen
kielégíteni. A hiba kijavításáig aSzállitő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

8.5. SzállÍtő kötelezettséget vállal aTra, hogy amennyiben Megrendelő igényli,
Megrendelő által kijelölt személyzetet betanída, kiképzi a berendezés
rendeltetés szerű kezelésére, karbantartására.

9. Szavatosság, jótállás

9.1 . Szállítő szavatolja és garantálja

- Az áItala a sz,etződés keretén belül szál|ított berendezés az ajánlatában
feltÜntetettek szerint használatban nem volt, és taríalmazza a legutóbbi
fejlesztéseket,

- szállított berendezés alkalmas a rendeltetésszerű basználatra. valamint mentes
mindenfajta tervezési. anyagbeli, kivitelezési, illetve a szállítő, vagy
közreműködői tevékenységéve1, vagy mulasztásával bármilyen módon
összefiiggő hibáktól,

- A száIlÍtott berendezés a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek
mellett a Szállító qánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi
használhatóságát.

Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság,
illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

A szavato s ságnak, il 1 etve a j ótállásnak a S záIlítő aj ánlatáb an me gj e 1 ö lt i dőtartama
alatt SzállÍtÓ, illetve Szállítónak az ajánlatában megjelölt közreműködője köteles
a Megrendelő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.

A szavatossági, illetve jótállási időszak alatt bejelentett igények a szavatossági,
illetve jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők.

9.2.

9.3.

9.4.

q§ A jótállás időtartama legalább
időtartamú is lehet. Szá|lítő az
vállalt jótállási időtartamokat.

1 év, amely termékenként ennéI hosszabb
1. sz. mellékletben rögzíti termékenként a

X,;.a.".,---.---
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9"6" Amennyiben a jótá|lási idő alatt a berendezés, vagy annak bármely része
meghibásodik, vagy tirnkciójának megfelelően nem használható, Megrendelő
írásban (telef-ax, vagy levél) értesíti a Szállítót a jótállás keretében felmerülő
igényéről. A Szállító az érlesítés kézhezvételétól számított 24 órán belül köteles
a hiba elhárítását megkezdeni, és 96 órán belül a hibás alkatrészt, részegységet,
tarlozékot kicserélni, vagy megjavítani anélkül, hogy a Megrendelőnek ezzel
kapcsolatban bármilyen költsége merülne fel.

9.7. A jótállási idő alatt fellépő állásidővel a jótállás időtartama meghosszabbodik.

9.8. A szerviz címe: 1091 Budapest, Üttoi ut Zq.
Elérhetősége: munkanapokon 10-18 h között
Telefon: 06-1 -21 5-5580
E-mailcím: szerviz@microsound.hu
Fax: 06-r-2I5-5580

10. Szerviz, jótálláson túli ellátás

10.1. SzáIIítő vállalja, hogy a jótállási időszak lejárta után legfeljebb 5 évig külön
szerződésben rögzített feltételek mellett térítés ellenében elvégzi a berendezések
jótálláson túli szervizét. Szállító kötelezi magát atía, hogy a leszállított
berendezésekhez és tartozékalhoz szükséges alkatrészeket a jótállási idő
lejártátől számított minimum 8 évig biztosítja.

l0.2, Jótállási idő lejá*át követően SzáIIítő kötelezettséget vállal aíía, hogy -
amennyiben a Megrendelő igényli, - külön szerződés alapján - elvégzi a
berendezések karbantartását, és j avítását.

1 1. Kötbér, Megrendelő elállási joga

1 1. i. Jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettség késedelmes , vagy hibás
teljesítése esetén SzáIIítő az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni
Megrendelőnek.

- Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mérléke napi 50.000 Ft.
- Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelő a hibás berendezés

kijavítását, vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől a berendezés
kijavításáig, vagy kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelőt az előző
bekezdésben meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

- a kötbér érvényesíthető mérléke: a nettó szállítási díj 20 %-a.
A kötbéí maximum érvényesíthető mértékének az elérésekor Megrendelő
jogosult a szerződéstől elállni és Szállítótól a kára megtérítését követelni.

II.2, A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelj e.

u 
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12. Szerződés hatályba lépése

l2.7. Ezen szerződés az aláírással lép hatályba.

l3" E§,éb feltételek

13.1 . Jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő felek
közös megegyezésével - írásos formában - módosíthatő a Kbt. 132. §-ában
foglaltak fi gyelembe vételével.

13.2. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött érlesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen érlesítések hatáIya a
címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor á11 be. A felek közti
levelezés nyelve: magyar.

13.3. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készül, melyből 1 példány a
SzáIlítót, 3 példány a Megrendelőt illeti.

1 3.4. Jelen szerződés mellékletei:
- 1. sz. Melléklet a Szállító qánlatának 72. sz. melléklete
- A szerződés melléklete a szeruődés elválaszthatatlan részét képezik.

13.5. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem,
vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha nem teljesítés
elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes
kereskedelmi kamara á|tal igazolt könilményeket kell érteni, melyek a jelen
szerződés aIáírását követően felmerülő, előre láthatatlan események
következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a
háborir, íöldrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elhárithatatlan erő
által érintett fél köteles a másik felet a visz major helyzet bekövetkeztéről,
illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

13.6. Jelen szerződés tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve, ami üzleti titoknak
minősül.

13.7. A Vállalkozó a Kbt, 125.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével
vállalja, hogy nem ftzet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével
összeftiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek
a Vállalkozó adóköteles jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá
vállalja, hogy a szerződés teljesítésének az időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrende\ő számáta megismerhetővé teszi és a 13.8. pont szerinti felmondási
okokról Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.8. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, amennyiben a

Kbt. 125.§ (5) bekezdésében foglalt bármelyik feltétel bekövetkezik. Ilyen
esetekben a Vállalkoző a már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli

,l
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14. Eljáró bíróság, alkalmazott jog

l4"l" Jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés útonrendezni, amennYiben ez 15 napon belül nem vezet eredmÉ nyíe, szeíződő feleka vita elbírálása céljából kikcitik a Győri székhely.tí ui.oraf rt zárőlagosilletékességét.

14,2, Az alkalmazottjog a magyar Polgári Törvénykönyv (ptk.), valamint a hatályosközbeszerzésekről szóló törvé"y 1zo11. évi CVIII. túvény Kbt.).

A fentiek alapján a szerződő Felek
jelen Szerződést, mint akaratukkal
példánybcln írták aló.

me gfel e l ő fe l hatalmaz ás s al r ende lke z ő képviselőik útján
4 (négy) eredeti
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Műszaki adatlap
A beszerzendő eszközök műszaki paraméterei
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Név Műszaki opciók Típus Nettó ár

Vállalt
jótállás
időtar-
tama

1db Digitális
hangkeverő
72mono+8st
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4db zenekari aktív
monitor hangfal

4db lábmonitor és
hangfalállvany
tartozék

Frekvencia átvitel: 70 Hz - 20lrilz t4 dB
Min. a Maximális hangnyomás:
126dB@Im
Lesugárzási szög: 80x50 fok
Felépítés: ldb 8" hangszóró, Idb2"
kompressziós driver .7 5" kijátrattal,
beépített 300W AB osáályú erősítővel,
TPL limitenel
Kereszfuáltási frekvencia: 3.5kHz
Rögzítés: A hangsugarzó tetején és alján
két-két darab M8 rőgzitési lehetőség.
Max.Méretek:228 mm x 483 mmx259
mm
Max. Súly : l2,7kg

Meyer Sound
UP Junior

4 db Meyer
Sound MUB-
UP Junior;
4 db Meyer
Sound
MAAM-UP
Junior; 4 db
König&
Meyer
l9580.000.55

4.088.800.-

491.9l2.-

1év

1Odb hangszer-
mikrofon

Hangszer
mikrofon
rögzítők:

2db
nagybőgőhöz

l'íi*íioii*_4lir*igrrtl§
s§eili{ _isoid"

ri{*rpl" "t,"q*§*Elligicid!
§irqiií§F, ]trF"]
&§iól§fudiqld+sá
fi!ói*§tv qrc.
10rir- ?§,k}.t

F.ádaaitgi rrqÉ., l !,ilB;,rt:arlt F§ lnls*t3iis
s|li: !§:q§ üdi2 {e,ro§ qqqr! { !0. !? !rJé,
&dúd §ndérlreat*t6 d,so lla
§iil_ittlilr*, íöfrliát 1 ]r:,dB ta;.l,tl*i,

g,aVl*tq4.i,e,m ttnt
?_f,YElr§4,,d§ e íY,Bi

E$íEl6t sts, }.sl, *-Élghüed

TyP_ !3 d8{A) re.20 pfu (lt 2É d(A)l
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3/§ áfin{á:ra{a3h$d},,d, r t*r:rt 1 pi o4'i§]§Pt}

7t ds

íoat Hffiak íli3todon (fHD)
< t x{P1q l,§dá §íll- Fé*.
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Dín9{nlc m8€ 
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Piain jlkfuDs§30_ i6ióm,

crble drtE .lPíbilJty
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DPA 4099Hi

DPA BC4099

883.500.

17.100.-

lév

l,,W



V
i

il
§l.

i

l

l

4db csellóhoz
4db hegedűhöz
6db dobhoz
8db rézfuvóshoz

1Odb 2,2m-es
speciális
hosszabbítő vez.

1Odb 48V-XLR
fantomtáp
adapter

1db szállító rack
digitáliS
keverőpulthoz

3db pultvilágítás

8db kompakt
cardioid
mikrofon
előerősítő nyéllel
komplett

8db
kórusmikrofon

8db ue-ul [puska
kapszula]

Low mEoUENcY poLLóFF 80liz. 18 d8,'ffiÉ
oF6fi cncuíí §€N§ffivrrY
{PhöEtqm/ Ean§.y}

:irz]dg r.§ myl /
--45 dE l7.ü mv} .e 1 y §t 1, Fai

IMPEDANCE {Philtom / Bahpnr) 2O0 olrm6 l 27O otm6

1B3 d& i,i23 d§]§Pt
1kFlzEt19.T1-1D

DTNA[ll§ RA§§E itvp,iett
{Fíuntlm í Eatreryl

losdg,ls§dB.
1 }Haat!rl* §FL
7ű dE; 1 kHz at l, Pa'

FHANTDI* Pö$l€R HEoUtREMÉl{Ts t l-sev aü, z *A tpimj

4.s @ l''31 gJ
4,9 oz t]?sg ql

16,5ű l4u1,0 mm} 1or§.
d3B" ii2"2fifiJ §ead die€te.
3.§íi {&4-ü mm}H x
z{§t {§3,0 mm} !l/ x
o.B7" [2,q mm] §

DPA CC4099
DPA VC4099
DPA DC4099
DPA
STC4099

DPA
CM2218800

DPA
DAD4099_
BC

Microsound
MS-Case

Littlite l8XR-
4-LEl)

DPA 20i lC

Audio
Technica AT
U857AL C/W

Audio
Technica UE-
UL

34.200.-
34.200.-
5 1.300._
68.400,-

1.390.800.-

l7



1Odb headset
mikrofon

Szín: beige
Karakterisztika: gömb
Frekvencia: 20 Hz - 20.000 Hz, 3
dB soft boost bei 8 -20WIz
Max. hangnyomás: 144 dB SPL
Működési hőmérséklet: -10 bis
45oC
Kábelhossz: 1.2 m
Súly: 14 g

1Odb port
mikrofon
kapszula

I omnidirectional, condenser

| 43dBV/PA érzékenység
3 0 -20kHz átv ite l i tartomány
miniXLR csatlakozós
Max. átmérő 5,5mm

Bézs szín
Csatlakozó : TA3 F Mini-XlR-Stecke

digitális kommunikáció
- 16 csatorna24bit48kHz. ethernet

1db kiegószítő
kartya
hangkeverő
pultba

DPA
4066F17

Audio
Technica
AT899c-TH +

TA3F

Yamaha
MYl6 EX

1.567.500.-

400.000.-

129.485.

1év

1év

lév

i

8db miniahir
mikrofon

8db 48V-XLR
fantomtáp
adapter

1Odb hegedű-
brácsa rögzítő

DPA 4060_
BM 684.000.-
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70db XLR mama

100db XLR papa

500m
szimmetrikus
mikrofon kábel

300m CAT5
kábel

ldb 16 csatomás
effekt bővítő
kaftya

150db kábel
tépőzár

Sdb fejhallgató

8db fejhailgató
erősítő

2db rack

3Odb 6,3mm
sáereó jack dugó

t No |kRqu,;6d_Nfl |. MuIü&cl W
. Éás} 6.Mls b yóUr hard dnvé fi UsB Flash oíW . NM in Mulüfuck v9. RUn W ándW plugns sdby_s@-Nry h Muk8á.t V9
! New .lug,nj Nt s Nó._Llnar sJM., _ NEW in MuilReck V9
. Résn plugió,€M*3 wMdú E3bdno MU|D&* sG . NEW in ilUflfuck sG2.6. Hot Plugh P6nel&qubi ace33 b yel nd imFed pqlB - Nfl in Mdfikk soz5
r uulci @p and róudns wi6 íácbry and tsísonél hpJ.bs _ Nry in MU{ifuck s2,5. 'Áfu Roú9Áll R45'asjqnsl/o5@.*cfuy -NEWin Muhifuck so2.5. Add u§ b 4 ca,ds br &B2 ch.nn9 F@*iq .d r€€dinq - NM ií üullifuct sci,s. Rocord Multkk.prcé.d h*end/súd_bDAWin fu *me compuur
t Ad€ócd slo<háfi 'n9 c.P.o,|iu.3
, sUpFÉ J4,1, 4, s€, s kqz smd|nq fuqüoncks
. 24bn á@b l€$'Ubon
. 16 chaM€l§ of .Udb;i4 1/€Hz
, 6 ChannBl§ ol.!dio al ü.zskE
. Loil.lébncy. Eál{m€ de§jsn
. Redufuánryad Re@vs vb sendGfu
. [norpoí brsfupsb.nd F€-*.Mh|
. cán á.@l FftwaEcM@dupgds
. corylificéwú herinFYGDA aldHáfulé lrc6cdon, Ev zo2,

ts]_:9:,P:.. ..,,,,,.,.,.,,.,,,.

_]
lBFdánd. {otm|.
a..b€,dzi*6| (Hz}.,

nerbuó tdj::::dd! (fi w}:

9-,€:1-::1=,|..i{:,.,,,,,,,. ...

^.orrozoti 
§i6ákózá;

Neutrik
NC3FX

Neutrik
NC3MX

Link CVS LK
02N6E

Belden
1305A

Waves WSG-
Y16

Adam Hall
VR2030

Audio
Technica
ATH TAD
300

ART Head
Amp 4

Microsound
MS-Case

Neutrik NP3C

64,400.-

78.000.-

100.000.

l32.000

192.600.

30.000._

83.200.-

153.600.-

72.000.-

34.800._

lév

lév

1év

3U magas, 9,5" széles, 2Ufiókos
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í
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1Odb 6,3mm
monó jack drrgó

300m 220\'
háIőnn l§ibel

t{B6ht.
J csarlakozós
elosáó

1Odb kötő doboz

1Odb mikrofon
állvány

6db kis gémes
mikrofon áIlvány

4db
hangfaiállvány

1db szerelési
anyagok

1db installációs
költség

3x1,5mm tömör réz

NeutrikNP2C

MBCU 3x1,5

Legrand
DAIX
6X2+F

König &
Meyer
21020.300.55

König &
Meyer
25900.300.55

König &
Meyer
21460.009.55

8.200.-

50.100.-

6.000.-

1l4.860.-

101.880.-

480.000.-

350.000.-
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