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Musikerguiden

CASIO  26 | CATALUÑA  14 | DIXON  52 | EVERDEEN  16
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GHR
WHERE RED MEETS BLACK
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GHR
WHERE RED MEETS BLACK

GH50R-212 combo 9.795,-
GH50R-212 er comboversionen af GHR. Det er 
en ren rør forstærker som er på 50 watt og med 2  
Celestion Vintage 30 12” højttalere. 

Klasse:  AB
Højttalerenheder: 2 stk. 12” Celestion Vintage 30
Kanaler:  Kanal 1 Drive
  Kanal 2 Drive/volume
Effekt:   50W RMS
Udgangsrør: 2 stk. EL34
Preamprør: 4 stk. 12AX7/ECC83
Fodpedal: FS2 medfølger

GH30R-112 combo 6.895,-
30 watt rørcombo med 4 stk. 12AX7, 2 stk. EL34 og 
12” Celestion Vintage 30 højttaler.
Kompakt combo i professionel kvalitet.

Klasse:  AB
Højttalerenheder: 1 stk. 12” Celestion Vintage 30
Kanaler:  Kanal 1 Drive
  Kanal 2 Drive/volume
Effekt:   30W RMS
Udgangsrør: 2 stk. EL34
Preamprør: 4 stk. 12AX7
Fodpedal: FS2 medfølger

GH50R top 6.895,-
GH50R er en ren rørforstærker på 50 watt til brug med eksterne 
højttalerkabinetter. F.eks. GS212VR eller GS412VR.

Klasse:  AB
Kanaler:  Kanal 1 Drive
  Kanal 2 Drive/volume
Udgangsrør: 2 stk. EL34
Preamprør: 4 stk. 12AX7/ECC83
Fodpedal: FS2 medfølger

GH100R top 8.395,-
GH100R er en ren rørforstærker på 100 watt til brug med eksterne 
højttalerkabinetter. F.eks. GS212VR eller GS412VR.

Klasse:  AB
Kanaler:  Kanal 1 Drive
  Kanal 2 Drive/volume
Udgangsrør: 2 stk. EL34
Preamprør: 4 stk. 12AX7/ECC83
Fodpedal: FS2 medfølger

GS212VR højttalerkabinet 3.995,-
Højttalerenheder: 2 stk. 12” Celestion Vintage 30
Impedans: 8 eller 16 ohm
Effekt: Mono 120W RMS, Stereo 2 x 60W RMS
Tilslutninger: 2 stk. 1/4” jack med stereo/mono switch, 4 ohm mono, 
16 ohm mono, 2 x 8 ohm stereo
Mål: 455 x 755 x 355 mm
Vægt: 21.5 kg
Desuden: Indbygget tiltfunktion

GS412VR højttalerkabinet 6.995,-
Højttalerenheder: 4 stk. 12” Celestion Vintage 30
Impedans: 4, 8 eller 16 ohm
Effekt: Mono 240W RMS, Stereo 2 x 120W RMS
Tilslutninger: 2 stk. 1/4” jack + stereo/mono switch, 4 ohm mono, 16 ohm 
mono, 2 x 8 ohm stereo
Mål: 826 x 755 x 358 mm
Vikt: 42.5 kg
Desuden: Hjul

TüffStuff Dolly Board 
1.195,-
En ”hund” så man let kan transportere sin 
guitarstack. 
Finish i Laneys meget solide TüffStuff.
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ironheart irt-pUlSe  
rørforforStærker med USb  1.995,-
Superkompakt version af IRT-STUDIO - IRT-PULSE er en kompakt rørfor-
forstærker med enestående lyd og et bredt register fra krystalklare toner til 
tung metal. Når man er blevet træt af at slæbe rundt på en tung forstærker 
kommer IRT-PULSE som en redning. Størrelsen til trods så er denne lille box 
en fuldværdig rørpreamp som både fungerer godt hjemme, i studiet eller på 
scenen. Udgang til hovedtlf, aktiv højttaler/PA og USB giver et stort antal 
anvendelsesmuligheder. Levereres i en lille gigbag. Ideel sammen med en 
eller to IRT-X.

”Very highly  
recommended and 
excellent value for 

money!”

FIND DEN RETTE LYD 
Udover drejeknapper til gain og volume kan du designe lyden med 
dark/bright for at mindske eller booste top eller bund, hot-switch som 
giver massiv Ironheart-gain og EQ som giver et EQ-scoop.

T-USB 
Den indbyggede USB-port giver direkte tilslutning till din DAW.

RE-AMP VIA USB  
IRT-STUDIO sender to audiospor til din computer/iPad via USB: 
1: Den rene lyd - direkte fra inputtet.  
2: Den fede IRONHEART-lyd. 
Senere kan du ændre lyd og instillinger uden at behøve at indspille 
guitarsporet igen, ved hjælp af RE-AMP funktionen i IRT-PULSE!

FODPEDAL 
Fodpedaltilslutning gør at du kan tilslutte en FS-1 fodpedal og bruge 
IRT-PULSE som effektpedal sammen med dine andre pedaler.

REN RØR OPERATION 
IRT-PULSE har to rigtige high gain ECC83 rør. De giver dig den 
helt rigtige rørlyd og ikke mindst rigtig fed gain når du bruger Hot-
funktionen.

ironheart kabinet 
IRT112 80W 1x12” 1.495,- 
IRT212 160W 2x12” 2.195,- 
IRT412 320W 4x12” 3.695,-  Findes både som ”lige” og ”vinklet”.

ironheart irt15h top 3.695,- 
15 watt forstærkertop med en ægte IRONHEART kanal! 
 
• To indgange: 1W og 15W 
• Højttaleremulering for stille indspilning 
• 4 x ECC83 (preamp) 
• 2 x EL84 rør (poweramp) 
• Mini jack MP3 indgang 
• FX loop med volumekontrol 
• Levereres med egen gigbag

ironheart irt30-112 combo 6.195,-
Guitarcombo med samme kanaler og rør som de større Ironheart-
topforstærkere.  
• Tre kanaler Clean, Rhythm, Lead 
• Trinløs VARI WATT kontrol (1-30 W)  
• Højttalersimulering til D.I udgang/stille 
insspilning 
• 4 x ECC83 rør (preamp) 
• 2 x 6L6 rør (poweramp) 
• 1x12” Custom design HH højttale-
renhed 
• Mini jack MP3 indgang 
• FX loop med volumekontrol 
• Levereres med footswitch (FS4-IRT)

Perfekt med et IRT112-
kabinet - Til ekstra fyldig 
lyd! 

1.495,-

ironheart irt-X 
aktivt eXpanSionSkabinet 3.495,-
Et helt nyt aktivt expansionskabinet fra 
Laney. Til forskel fra et almindeligt højt-
talerkabinet så skal IRT-X kobles ind 
mellem DIN forstærkers udgang og højt-
taleren. Dette giver mere punch, kraft og 
dynamik, bedre highs/lows, større klar-
hed og bedre definition af guitarlyden! 
 
• 200W RMS 
• XLR/jack combi-stik 
• 8” Basenhed + 1” compression driver 
• Stereo FX loop 
• Balanceret DI-udgang med source switch 
• Master Treble & Bass EQ 
• Minijack AUX in
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IRT-SLS
5.495,-
• 3 CHANNELS

• SWITCHABLE PRE-BOOST

• TUBE MONO BLOCK CONFIGURA-
TION

• ECC83 LOADED

• 300 WATTS RMS – HIGH POWER 
MODE

• 60 WATTS RMS – STANDARD 
MODE

IRT60H / IRT120H
6.495,- / 7.895,-

• TO UDGAVER: 60W OG 120W.

• 2 X 6L6 RØR (IRT60H)/4 X 6L6 RØR (IRT120H) (UDGANGEN) 

• 4 X ECC83 RØR (PREAMP)

• VARIABEL UDGANGSEFFEKT

• VARIABEL ”INPUT GAIN BOOST” FORSTÆRKER, SWITCHBAR MED 
FODKONTROL

• 2 UAFHÆNGIGE KANALER MED AKTIV EQ, ENHANCE OG PRESENCE

• LINE IN TIL POWERAMP’EN

• FX LOOP MED 3 MODES: BYPASS/ INSERT/ SIDECHAIN.

• FOOTSWITCH MEDFØLGER

IRT-STUDIO
4.995,-

RØRFORSTÆRKER MED USB
Laneys prisbelønnede IRT Studio har indbygget USB, signaludgang 
fra preamp, forstærket signaludgang efter poweramp og højttaleremu-
leret hovedtelefonudgang. Derfor kan den drive dit højttalerkabinet. 
Eller kobles direkte i et PA. Eller kobles direkte til en computer. Eller 
direkte til dine hovedtelefoner. Eller det hele på en gang!

IRONHEART
FORGED IN THE HEART OF THE BLACK COUNTRY

RE-AMP VIA USB  
IRT STUDIO sender to audiospor til din computer/
iPad via USB: 
1: Den rene lyd.  
2: Den færdige IRONHEART-lyd. 
Senere kan du ændre lyd og indstillinger uden at 
behøve indspille guitarsporet igen, ved hjælp af 
RE-AMP funktionen i IRT STUDIO.

T-USB 
IRT STUDIO har indbygget USB-lydkort. Indspil 
direkte i computeren eller iPad helt uden latency. 
Den sender både et uprocesseret signal og din 
forstærkarlyd, så du let kan re-amp’e senere.

PRISBELØNNET LYD 
”The tones continue through heavy percussive crunch 
rhythm to searing hot leads with practically endless 
sustain and enough range to handle seven-string or 
detuned instruments with ease.” - Music Radar
INTERN DUMMY-LOAD  
IRT STUDIO har indbygget ”dummy-load”. Til forskel 
fra andre rørforstærkere behøver du derfor ikke have 
en højttaler sat til når du indspiller, eller spiller live og 
går via PA.
1W ELLER 15W  
IRT STUDIO har to indgange. Hvis du vil spille hjemme 
med lav volume kan du bruge 1W for at få fed rørfor-
vrængning uden at spille højt. Hvis du spiller live eller i 
øvelokalet kan du bruge 15W for at få max volume og 
samme fede IRONHEART-sound!

BÆRETASKE 
IRT STUDIO er rigtigt let at tage med. Læg den i 
den medfølgende bæretaske og tag den med til 
scenen, øvelokalen eller studiet for altid at kunne 
få den rigtge IRONHEART lyd overalt.

REN RØRFORSTÆRKER 
IRT-STUDIO er en ægte rørforstærker og har således tre 
high gain ECC83 forforstærkerrør og desuden to EL84 
rør i udgangstrinnet som producerer de 15 watt som 
forstærkeren leverer.

DESIGNET OG KONSTRUERET I BLACK COUNTRY, Storbritanien. 

Spækket med funktioner en fantastisk lyd og et moderne design. IRT-

SLS har 3 kanaler – clean, rhythm & lead, separate EQ’s og to power-

modes. High power mode giver 3 – 300 watt RMS og Standard power 

mode giver 1 – 60 watts RMS. 

• NO CABINET REQUIRED

• T-USB EQUIPPED

• NEW ENHANCED PULL EQ’S

• NEW ENHANCED ABINET EMULA-
TIONS

• ULTRA-COMPACT

• ULTRA-PORTABLE

• ILLUMINATED LOGO

• FS4 INCLUDED

irt120h
 & irt412 Stac

k
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Pakken ineholder:

Laney L5-STUDIO

Laney LT112 kabinet

Pulse højttalerkabel 1,5m

Cover for L5-Studio

Laney FS2 Fodpedal

7.990,-
Normal pris: 8.495,-

LIONHEART

lionheart l5-StUdio top 
4.995,- 
Single Ended Class A-forstærker med USB 
Dette er den første - og eneste - Single Ended 
Class A rørforstærker som kan kobles direkte til 
din DAW - takket være Laneys T-USB-teknologi.

lionheart kabinet 
LT112 30W 1x12” 2.995,- 1×12 Celestion Heritage G12H 

LT212 60W 2x12” 4.595,- 2x12 Celestion Heritage G12H 
L412 120W 4x12” 7.495,- 4x12 Celestion Heritage G12H

lionheart l20h top 5.995,-
Denne to-kanals ”all valve” rørforstærker har 
et ”parallel single-ended” klasse A udgangtrin 
med 4 matchede EL84 udgangsrør som giver 20 
W fyldig rørlyd. Denne top passer perfekt med 
LT-212 kabinet, hvor forstærkeren kan påmonte-
res med medfølgende monteringsflanger.

l5t-112 combo 6.495,-
Leverer al den fyldige og klassiske tone som 
man kan presse ud af en klassisk single-ended 
rørforstærker i et lydniveau som alle kan bruge. 
5 watt i et format med fuld EQ, rumklang, 
to kanaler, effektloop og en fantastisk 12” 
Celestion G12H 70th Anniversary højttaler. Tilt-
mekanisme til optimal kabinet placering.

l20t-112 combo 7.895,-
L20T-112 er med samme pre-amp som 
L5T-112 en kraftigere version i et lidt større 
kabinet. Her får man 20 watt fra 4 matchede 
EL84 rør der hver leverer 5 watt. Denne effekt 
samles i en trafo som sender de 4 x 5 watt 
videre som 20 watt ialt. Heraf ”parallel single-
ended”-termen. Ligesom alle andre Lionheart 
forstærkere leveres denne komplet med foots-
witch og cover.

l20t-212 combo 9.495,-
L20T-212 combo med parallell Single Ended 
Class A udgangs-trin. L20T-212 har to forskellige 
højttalere - en Celestion G12H 70th Anniversary 
og en Celestion Vintage 30. Hvorfor to forskel-
lige? Prøv at spille så forstår du hvorfor. Man kan 
opmik’e begge enheder og dermed mixe sig frem 
til perfekt guitarlyd i PA og Studio.

lionheart l50h  
top 9.995,-
Lionheart L50H er en unik forstærker på 
mange måder. Det er den kraftigste parallel 
single-ended forstærker nogensinde i serie-
produktion. De 50 watt kommer fra 5 stk. 
EL34 rør der hver producerer 10 watt.

LANEY L5-STUDIO RIG
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ah-freeStYle 
mUltiforStærker 1.495,-
• 3 Kanaler • 5W RMS • 2 bånd EQ • 
Line in/Line out • 8” Special højttaler • 
Kickback design • Delay effekt • Kører 
med batteri eller netstrøm

lr5 
mUltiforStærker 
1.195,-
• 11 forstærkermodeller • 5 Watt RMS • 
Guitarindgang • Aux/Mic indgang med 
volume • Højkvalitets EQ individuel for hver 
forstærkermodel • 6,5” custom højttaler • 4 
modulationseffekter

Pakken ineholder:

Laney LR5

Pulse PM02 mikrofon

Skulderrem

Pulse mikrofonkabel 3m

Pakken ineholder:

Laney AH-FREESTYLE

Pulse PM02 mikrofon

Pulse mikrofonkabel 3m

1.350,-

1.695,-

Normal pris: 1.650,-

Normal pris: 2.169,-

cUb12r combo 3.195,-
Rørserien CUB nedstammer  direkte fra 
rørforstærkernes begyndelse.  Forskellen 
er at vi nu ved hvad vil  have, og vi 
ved hvad der var og er godt. Og hvem 
skulle vide det bedre end Laney, som 
byggede sin første rørforstærker i 1967. 
• 15 Watt RM • 12” HH Specialdesignet 
højttaler • 3 x ECC83 pre amp tube • 2 x 
EL84 output tube • 15W & <1W input • 
Reverb • Effektloop

HELRØR!  

LA10 akUStiSk 550,-
• 10W RMS 
• 5” Custom Driver 
• Shape switch 
• 2 bånd EQ 
• Hovedtelefonudgang 
• CD-/MP3-indgang 
• Volumenkontrol

lX10 elgUitar 550,-
• 10W RMS 
• 5” Custom Driver 
• En kanal med drive switch 
• 2 bånd EQ 
• Hovedtelefonudgang 
• CD-/MP3-indgang 
• Volumenkontrol

LX10B baS 550,-
• 10W RMS 
• 5” Custom Driver 
• Shape switch 
• 2 bånd EQ 
• Hovedtelefonudgang 
• CD-/MP3-indgang 
• Volumenkontrol

cUb212r combo 3.895,-
CUB212R er en ren rørcombo som giver varme, klassiske, 
engelske guitartoner gennem sit 2 x 12 open-back design. 
Designet og kontrueret i Storbritannien. Med en vægt på kun 17 
kg er CUB212R utroligt let at bære. 2 stk. EL84 poweramprør 
og 3 stk.  ECC83/12AX7 preamprør giver tilsammen 15W dejlige 
rørwatt. 
CUB212R giver mulighed for at vælge mellem 15 watt eller < 
1 watt.  På < 1 watt indgangen drives rørene lige så hårdt men 
volumen er lav. Det gør at du har samme lyd ved lavt niveau.HELRØR!  

LANEY AH-FREESTYLE    
SANGPAKKE

LANEY LR5
SANGPAKKE
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PA & MULTIFORSTÆRKERE

a1+   kraftværk 3.195,-
Alt lyder fantastisk i A1+ passer perfekt som lille PA med prof lyd fungerer til guitar, 
sang, keyboards, osv. 

A1+ er trods sin meget håndterbare størrelse, et massivt kraftværk med stor og velde-
fineret lyd. 80 Watt, en 8” højttaler og en 1” dome tweeter som forstærker akustiske 
instrumenter med exceptionel lydkvalitet! 

A1+ har to identiske instrument-/mikrofonkanaler og separat indgang til MP3-afspiller 
m.m. og alle kan bruges samtidigt. 

A1+ er ualmindeligt alsidig; phantompower, forbedret 
DSP, balanceret XLR D.I., FX Loop. A1+ har kickback 
kabinetudformning og kan sættes på højttalarstativ. 

Handle without care! Laneys nye TüffStüff polyuretan 
belægning gør den super holdbar.

a1+ backpack 795,- 
Køb også Laney A1+ Backpack. En specialdesignet rygsæk til 
at bære A1+ på en let måde.

ah-4x4 portabelt pa 2.995,-
AH-4x4 er et let og flexibelt, fuldt transportabelt, batteridrevet PA-system det er designet 
til at være brugbart i alle mindre sammenhænge.
Få glæde af op til 24 timers batteridrift. Strømforbruget kan skiftes mellem almindelig 
og ECO mode så man optimerer batteriforbruget. AH-4x4 kan drives med enten 3 stk. 
Litium IONceller, 8 stk. AA-batterier eller den medfølgende strømforsyning.
Lydmæssigt klarer AH-4x4 alle typer af  opgaver med op til ca. 80 personer. Gigs, fester, 
konferencer, hjemme, på jobbet, indendørs og udendørs.
AH-4x4 er udover batteridrevet også meget transportabel da vægten er nede på 6.5 kg. 
Lydkabel behøves ikke til almindelig afspilning af musik, da der er indbygget Bluetooth. 
Der er også et normalt minijack til at tilslutte telefon eller PC m.m. Der er indbygget 
digital FX med delay og reverb, fire forudindstillede EQ-indstillinger, højteknologisk Class 
D forstærker, 4x4” højttalerenheder plus HF-diskant.

Lyd ind: 1/8” minijack
Kanaler: 6 kanaler inklusive XLR-indgange, jack, AUX og Bluetooth.
Digitale effekter: Reverb og ekko
EQ: Valgbare forindstillinger; flat, bass, loud og vocal
Indgange: 2x ¼” jack/XLR, 2x ¼” jack, AUX in, Bluetooth
Batterier: 8 stk. AA batterier eller 3 stk. Litium ION batterier.  
Op til 24 timers brug med batterier
Publikum: Op til ca. 80 personer 
Anti-feedback 
Link in/link out
Montering: Standard mikrofonstativ/tripod

ah4X4 carrY bag 595,- 
Køb også AH-4x4 Carry bag. 
En specialdesignet rygsæk til at 
bære AH-4x4 på en let måde.

AH-4x4

A1+
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neXUS-Sl StUdio live baStop 6.795,-
Nexus-SL er en hybrid rørtop til bas som er blevet designet til at opfylde alle ønsker 
når det gælder baslyd.

Stilrent og overskueligt frontpanel gør det enkelt at finde indstille forstærkeren 
til den lyd man søger, hurtigt og effektivt. Nexus-SL kombinerer rigtigt gode 
lydkontroller med digitale baseffekter og shape-funktionen som kan styres via 
fodpedalen.

Levereres med fodpedal, 
gigbag, samt rackbeslag!

NEXUS N baSkabinet 
NEXUS N115 4.195,-
1 x LaVoce Neodymium 15” 

NEXUS N210 4.395,-
2 x LaVoce Neodymium 10”

Nexus N410 6.495,-
4 x LaVoce Neodymium 10” kan skaffes som bestillingsvare.

RB1 baScombo 995,-   NYT DESIGN!
15 Watt bascombo med 8” højttaler. Læs mere på www.polysonic.dk

R115 baSkabinet 2.195,-   NYHED!
Kabinet til bas med 15” element. Perfekt til R500H og R500-115.

R410 baSkabinet 2.795,-   NYHED!
Kabinet til bas med 4 stk. 10” element. Perfekt til R500H og R500-115.

RB2 baScombo 1.595,-   NYT DESIGN!
30 Watt bascombo med en kraftig 10” højttaler. Læs mere på www.polysonic.dk

RB3 baScombo 2.395,-   NYT DESIGN!
65 Watt bascombo med 12” custom højttaler. Læs mere på www.polysonic.dk

R500H baStop 2.795,-
R500H er en rigtigt fed 500W bastop som kun vejer 4,1 kg. Den har en indbygget 
compressor som sammen med gainkontrollen arbejder dynamisk  når du spiller 
og iøvrigt kan slås fra. ‘Enhance’  er en unik funktion fra Laney som lader en styre 
definitionen af de dybe toner. En meget brugbar grafisk 10-bånds EQ med fysiske 
kontroller giver store muligheder for at lave den perfekte lyd. Eqen kan også slås fra 
og til med fodkontrol (FS1 eller FS-MINI).

Normal eller high indgang kan vælges afhængig af hvilken bas man spiller på. Der 
er en balanceret D.I. Som bruges til opkbling til mixer i studio eller live. Man har en 
AUX-indgang så man kan tilslutte telefon m.m. Og man har en hovedtelefonudgang 
så man kan spille uden at forstyrre andre. Og sidst men ikke mindst er der et FX 
loop så man kan optimere tilslutning af eksterne effekter.

R500H har det smarte hybrid Neutrikstik i højttalerudgangen med både jack og 
Speakon-stik. 

R500-115 baScombo 4.595,-
En 500W bascombo med en customdesignet 15” bashøjttaler og et 
diskanthorn.
R500-115 giver en kombination af fleksible lydmuligheder og enkel 
betjening. 
Indstil lyden med en grafisk 10-bånds EQ med fysiske kontroller fra 30 
Hz til 8 kHz.
Man kan derefter slå EQ’en til og fra med fodkontrol (FS1 eller FS1-
MINI). R500-115 har desuden Laneys unikke ’Enhance’-funktion som 
lader en styre definitionen af de dybe toner. Og derudover er der en 
indbygget compressor.
Der er en lang række af tilslutningsmuligheder. Normal eller High 
indgang, afhængig af hvilken bas man spiller på. Balanceret D.I. Med 
XLR-stik så man kan tilslutte direkte til mixer – både I studio og live. En 
aux-indgang f.eks. til backtracks til øvning, og en hovedtelefonudgang. 
Og selvfølgelig er der også FX-loop som optimerer tilslutningen af 
eksterne effekter. 
Sidst men ikke mindst er der udgang til ekstra højttaler så man kan 
tilslutte f.eks. Laney R410 eller Laney R115 baskabinetter.

BAS

neXUS-SlS StUdio live baStop 4.695,-
NEXUS-SLS er en ultra transportabel og meget kraftfuld bastop på 500 watt. Den 
har al den lyd, kraft og fleksibilitet som Nexus-serien er blevet berømt for.

Med Laneys T-USB kan man koble NEXUS-SLS direkte ind i computeren og 
gøre den til det digitale link mellem dig og din musik. Der er desuden standard 
jackindgang til høj og lav gain, D.I., hovedtelefonudgang, minijack, effektloop, 
udgang til tuner, fodpedal og højttalerudgang.

NEXUS-SLS har også den kraftfulde funktion Tilt EQ som hurtigt lader dig indstille 
frekvenserne og den smarte Touch-funktion hvor du kan indstille hvordan lyden 
tilpasses til din spillestil.

neXUS SlS-112 baScombo 
7.995,-
NEXUS SLS-112 er en lille men kraftfuld 
bascombo på 500 watt. Med Laneys T-USB 
kan man koble NEXUS SLS-112 direkte til 
computeren og gøre den til det digitale link 
mellem dig og musikken Der er desuden 
standard jackindgang til Høj og lav gain, D.I., 
hovedtelefonudgang, minijack, effektloop, 
udgang til tuner, fodpedal og højttalerudgang.

NEXUS SLS-112 har også den kraftfulde funktion 
Tilt EQ som hurtigt lader dig indstille frekvenserne 
og den smarte Touch-funktion hvor du kan 

indstille hvordan lyden tilpasses til din spillestil.

RB1
RB2

R500-115
R410 R500H

R115

RB3
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AKTIVE & PASSIVE MONITORS

Nyt mere kompakt design med bedre lyd og mulighed for montering på højttalerstativ!
Laney CXP aktive og CXM passive er en serie pålidelige monitors.  
De er solidt bygget, filtbeklædte og monteret med grill og hjørner i metal, samt gummifødder. Det gør at de kan 
holde til det hårde liv på scenegulvet.  Og priserne gør at alle kan få en god monitor i en passende størrelse.
Aktive CXP-monitors har højkvalitets forstærker med ultralav egenstøj i mikrofon-/line-indgangene. Indbygget 
3-bånds EQ så man hurtigt kan stille lyden ind efter behov. Desuden både line link-udgang, samt udgang til 
ekstra højttaler/passiv monitor.

NOGLE AF DANMARKS BEDST SÆLGENDE MONITORS!

MODEL CXP-115 2.395,- CXP-112 2.150,- CXP-110 1.595,- CXP-108 1.395,-
RMS: 150W 120W  65W  50W 
PMPO: 300W 4Ω  240W 4Ω  120W 4Ω  80W 4Ω
Element: 15”  12”  10”  8”  
Horn: HF  HF  Piezo  HF  
EQ: 3 bånds  3 bånds  2 bånds  2 bånds
Impedans: 8Ω  8Ω  8Ω  4Ω 
Vægt: 21 kg  18 kg  12 kg  8,5 kg 
Mål(HxBxD): 462x667x343  437x591x330  347x468x274  245x435x300

Passive monitorer. Gode som “slaver” med aktive Laney CXP-monitorer.

MODEL CXM-110 995,- CXM-112 1.395,- CXM-115 1.695,-

ah150 2.795,-
ALSIDIGE KRAFTVÆRK!
• 150W RMS @ 4 ohm  
• 12” Højt. + HF horn  
• 5 kanaler: XLR/Jack/Phono  
• 5 bånds Master EQ  
• Digital Delay 

• H.tlf.udgang  
• Line in/out • Record Out  
• FX loop  
• Udgang til højttaler (8 ohm) 
• Metalfront

ah300

ah
15

0
ah

30
0

ah
15

0

ah300 3.995,-

AUDIOHUB

• 300W RMS @ 4 ohm  
• 15” Højt. + HF horn  
• 5 kanaler: XLR/Jack/Phono 
• 5 bånds Master EQ  
• Digital DSP (16 presets) 

• H.tlf.udgang  
• Line in/out • Record Out  
• FX loop 
• Udgang til højttaler (8 ohm)
• Metalfront
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LANEY ACOUSTICS

A-FRESCO-BP akUStiSk combo - batteripakke 2.895,-
A-fresco-BP leveres med samme gode egenskaper som A-fresco. Dette inkluderer en fire-pack 
Li-lon batterypacks. Batterilevetid opp til 24 timer 30 watt. 

• Batteri: (8x AA-batteri eller 4x 18650 oppladbart batteri
• Batterilevetid opp til 24 timer.
• 2 kanaler
• Effekter: Delay och Reverb

akUStiSk combo 1.495,-
LA30D er en kompakt 30 W akustisk combo på 7,4 kg med to 6,5” højttalere som er 
specialdesignet til at reproducere akustiske instrumenter.

TO KANALER MED PHANTOMPOWER
To kanaler med  XLR/jack kombi-stik, begge med egen reverb. Instrument-kanalen har 
3 bånds EQ, Shape-kontrol og chorus. Det findes desuden en AUX-indgang som giver 
mulighed for at afspille backtracks – ideelt til liveoptræden.

ANTI-FEEDBACK
Aktiveres med et enkelt knaptryk. Det findes även en fase-switch fase-switch som 
mindsker forstyrrende akustisk interferens som kan opstå f.eks. hvis man sidder for 
tæt på forstærkeren og spiller.

BALANCERET D.I. OUTPUT
Begge XLR-indgangene har phantompower så man kan bruge 
kondensatormikrofoner. Der findes en balanceret XLR D.I.-udgang så man kan 
tilslutte direkte til mixer og andet eksternt udstyr

akUStiSk combo 2.495,-
A-DUO er en akustisk forstærker med en ultraeffekiv, dual mono Class 
D-forstærkning i kombination med et par 8” customdesignede fuldtonehøjttalere for 
at give en velartikuleret, transparent og akustisk lydgengivelse.

TO KANALER MED PHANTOMPOWER 
A-DUO har to indgangskanaler med  XLR/jack-kombistik med 3 bånds EQ og 
phantompower. En ‘Shape’-knap giver en god grundstilling til mange akustisk 
guitarpickup’er. Det finns desuden en AUX-indgang hvor man kan afspille backtracks – 
ideelt til liveoptræden. Kanalerna har egen chorus og reverb, som i øvrigt kan slås fra 
med en FS2-MINI fodpedal (ekstraudstyr).

ANTI-FEEDBACK
A-DUO har anti-feedbackfunktion og en fase-switch som mindsker forstyrrende 
interferens med et enkelt knaptryk.

BALANCERET D.I. OUTPUT
Der findes en balanceret XLR D.I.-udgang så man kan tilslutte direkte til mixer og 
andet eksternt udstyr. 

A-FRESCO akUStiSk combo 2.195,- Art. nr: 110839

A-FRESCO er en ultrakompakt akustisk instrumentforstærker 
som kanbruges både med strømforsyning og med batteri. Anti-
feedbackfunktion og balanceret XLR D.I til brug i livesammanhæng!

FLERA KANALER – FLERA MULIGHEDER
To XLR/Jack-kombistik giver mulighed for at koble to instrumenter eller instrument og 
mikrofon. Desuden phantompower. A-Fresco har Aux-indgang.

STRØMFORSYNING MEDFØLGER
Strømforsyning medfølger til A-Fresco og A-Fresco-BP. A-Fresco BP giver også en 
utroligt lang batteritid på op til 24 timer. Brug 4 x genopladelige LI-Ion batterier eller 
8 x AA batterier.

MERE KONTROL
Finjuster lyden med gain, shape, 3-bands EQ, Reverb og Chorus på hver kanal.

A-Fresco

A-DUO

LA30D

LANEY ACOUSTICS

12 Alle priser i dette magasin er såkaldt ”anbefalede” priser inklusive moms. 
Forhandlere af disse produkter bestemmer selv deres egne salgspriser. For yderligere produktinformation - www.polysonic.dk



ULTIMATE GUITAR PRO – PRØV I 3 MÅNEDER 
GRATIS!
I samarbejde med Ultimate Guitar kan vi nu avsløre at hver MINI-ST 

indeholder en kupon med 3 måneders gratis abonnement på den 

populære tjeneste ULTIMATE GUITAR PRO

TRANSPORTABEL MINI-FORSTÆRKER MED 
BATTERIDRIFT
MINI-ST har en ren og en forvrænget kanal, gain-, tone- og 

volumekontrol. Indgang til guitar samt Aux in, en justerbar 

digital tape-delay, htlf.udgang og den unikke Laney LSI – Laney 

Smartphone Insert.

TONEBRIDGE APP
BY ULTIMATE GUITAR

PLAY SONGS IN THEIR 
ORIGINAL SOUNDS

APPEN TONEBRIDGE – FÅ DEN FEDE LYD!
Tonebridge er en app fra Ultimate Guitar som giver adgang til en 

database med tusindvis af guitarlyde. Spil dine yndlingsnumre 

med klassiske og moderne guitarheros legendariske guitarsound.

MINI-STB-LION
750,-
• Designet efter den ikoniske Laney LIONHEART 

• Superkompakt batteridreven forstærker med to kanaler, 
dist, delay, htlf.udgang, 2 x 3 watt RMS stereo.

• Afspil musik fra Android og IOS-enheder via bluetooth eller 
Aux-indgangen. Man kan matche lyde til sine yndlings-
numre via appen Tonebridge fra Ultimate Guitar.

• Strømforsyning og LSI-kabel medfølger.

MINI-STB-SUPERG
750,-
• Designet efter den ikoniske Laney SUPERGROUP 

• Superkompakt batteridreven forstærker med to kana-
ler, dist, delay, htlf.udgang, 2 x 3 watt RMS stereo.

• Afspil musik fra Android og IOS-enheder via bluetooth 
eller Aux-indgangen. Man kan matche lyde til sine ynd-
lingsnumre via appen Tonebridge fra Ultimate Guitar.

• Strømforsyning og LSI-kabel medfølger.

MINI-BASS-NX
650,-
• Designet efter den ikoniske Laney 

NEXUS

• Superkompakt batteridreven basfor-
stærker med gain, shape, tone, tilt, htlf.
udgang, Aux in.

•  2 stk. 3” fuldtone højttalere. 

•  Afspil musik fra Android og IOS-
enheder via bluetooth eller Aux-
indgangen. Man kan matche lyde til sine 
yndlingsnumre via appen Tonebridge 
fra Ultimate Guitar.

• Strømforsyning og LSI-kabel medfølger.

MINI-LANEY
Superkompakte guitarforstærkere og 
bluetooth-højttalere som let kan kobles 
sammen med smartphone og tablet! 

Download Tonebridge App
Gratis app med tusindvis af autentiske guitarlyde!

NYHET
2018
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89
5,- 99

5,-
99

5,-
TRUSSROD
Træ er et levende materiale, derfor er det vigtigt at 
kunne justere guitarens hals, særligt når man bor i det 
nordiske klima. C61 har justerbar hals. 

MODERNE FINISH
C61 har en moderne mat finish i natur med 
sorte bindings, højglanspoleret sort finish 
med hvide bindings og i lyserød finish med 
sorte bindings.

EKSTRA FORSTÆRKET DÆK
Dækket er en vigtig del af guitar. For at 
være sikker på at dækket holdes på plads 
og ikke laver buler sidder der forstærk-
ninger under dækket på alle Cataluñas 
guitarer.

Cataluña

TRUSSROD
Træ er et levende materiale, derfor er det vigtigt at 
kunne justere guitarens hals, særligt når man bor i det 
nordiske klima. C81CE har justerbar hals. 

MODERNE FINISH
C81CE har en moderne mat finish i natur med sorte 
bindings, eller højglanspoleret sort finish med hvide 
bindings. 

EKSTRA FORSTÆRKET DÆK
Dækket er en vigtig del af guitar. For at være sikker på 
at dækket holdes på plads og ikke laver buler sidder der 
forstærkninger under dækket på alle Cataluñas guitarer.

INDBYGGET PICK-UP 
C81CE har indbygget pic-up hvilket gør at man kan sætte 
den direkte til computer via et lydkort og indspille, eller 
koble den til en guitarforstærker!

Klassisk kvalitetsguitar med indbygget pick-up. 
SGN C81CE er meget behagelig og let at spille på.  
Anbefales af mange musiklærere. 
Gutiaren har aktivt pick-up system med 3 band equalizer, og er udstyret 
med kvalitetsmekanikker og binding på sarg og bund. 
Finish: Natur og sort.

1.495,-

1.595,-

SGN C81CE-NL Natur

SGN C81CE-BK Sort

Nylonguitar med 
indbygget pick-up!

INDBYGGET 

PICK-UP

Bygget specielt til det 
skandinaviske klima!

SG
N

 C
61
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Klassisk kvalitetsguitar i trekvartsstørrelse. Cataluña SGN 
C61 er meget behagelig og let at spille på. Gribebrædtet er 
48 mm bredt. Anbefales af mange musiklærere. 
Guitaren er udstyret med kvalitetsmekanikker og binding på 
sarg og bund. 
Dækket er af lamineret gran. 
Farver: Natur, sort og lyserød.

Klassisk guitar i 3/4 størrelse
Juniorguitar til mindre hænder!
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Cataluña
Anbefales af mange 
musiklærere!

Cataluña SGN C81 er meget 
behagelig og let at spille på. 
Gribebrædtet er 52 mm bredt.

Anbefales af mange musiklærere. 
Guitaren er udstyret med 
kvalitetsmekanikker og binding 
på 
sarg og bund. 

Dækket er af lamineret gran. 
Farver: Natur og sort.

895,-

1.095,-
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Klassisk spansk guitar

TRUSSROD
Træ er et levende materiale, derfor er det vigtigt at 
kunne justere guitarens hals, særligt når man bor i det 
nordiske klima. C81 har justerbar hals. 

MODERNE FINISH
C81 har en moderne mat finish i natur med sorte 
bindings, eller højglanspoleret sort finish med hvide 
bindings. 

EKSTRA FORSTÆRKET DÆK
Dækket er en vigtig del af guitar. For at være sikker på 
at dækket holdes på plads og ikke laver buler sidder 
der forstærkninger under dækket på alle Cataluñas 
guitarer.
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Ukulele Everdeen UKCB   
Ukulele i koncertstørrelse.
Krop i udvalgt træ med hvid kantbinding. Hals af nato. 
De støbte stemmeskruer gør det meget let at stemme 
ukulelen.

Gigbag til UKCB, 
UKCB-S og GLCB

595,- 

545,- 

645,- 

Broen er skruet på (skjult)

Højkvalitetsstrenge

Fint vælvet bagside

Broen er skruet på (skjult)

Højkvalitetsstrenge

Højkvalitets lukket mekanik

En af Danmarks bedst 
sælgende ukuleles!

Flotte bindninger

Højkvalitets lukket mekanik

Ukulele Soprano UKCB-S   
 
Sopranukulele. Flot instrument med krop af udvalgt træ med 
“skildpadde”-kantbindning. Hals af nato. Gode stemmesk-
ruer gør det let at stemme instrumentet. 

Guitar-Ukulele Everdeen GLCB NYHED! 
 
Klassisk guitar i ukulelestørrelse som fungerer godt som feks. re-
jseguitar eller børneguitar. Hals af nato. Gode stemmeskruer gør 
det let at stemme instrumentet. 
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En meget velbygget guitar som levererer en stor tone med smuk karakter. 
Detaljearbejdet er fuldt sammenligneligt med guitarer i meget højere prisklas-
ser. Kort sagt: Meget guitar og lyd til pengene!

1.195,- 
Krop:  Dreadnaught
Hals:  Nato
Binding:  Sort
Stemmeskruer: Diecast - chrome 
Farver:  Natur

DG20
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Vores mest solgte begynderguitar!

RS-ST3 MASTER WHITE/BLACK 
1.395,-
Massiv krop
Hals af ahorntræ, gribebræt af rosentræ 
3 stk. single coil pick-ups 
2 tone og 1 volumenkontrol 5-punkts omskifter 
Farver: sort og hvid

letvægtsbas

letvægtsbas

RSB 110 Bass
1.395,-
Letvægtsbas med rigtig god lyd og spilbar-

hed. Kraftig humbucker pick-up af SOAP-

typen, volumen- og tonekontrol. Lukkede 

præcisionsstemmeskruer, massiv krop samt hals 

af ahorn med 24 bånds gribebrædt af rosentræ.  

Findes i sort.

RSB 110S 
Shortscale 
1.395,-
Letvægtsbas med rigtig god lyd 

og spilbarhed. Kraftig humbucker 

pick-up af SOAP-typen, volumen- 

og tonekontrol. Lukkede 

præcisionsstemmeskruer, massiv 

krop samt hals af ahorn med 24 

bånds gribebrædt af rosentræ. 

Findes i sort. 



App’en CS-EQ giver mulighed for at stille din favo-
ritklang via WiFi. CS-EQ er en 5 bånds parametrisk 
EQ hvor man både kan trække i kurven grafisk eller 

indstille v.hj.a. traditionelle knapper.

SOHO V8 pa-system  4.995,- Art. nr: 319100 (Black), 319101 ( White) 

SOHO V8 er et meget kompakt, let PA-system med mageløs lydkvalitet og et rigtigt 
seriøst lydtryk. SOHO V8 er perfekt til små til mellemstore lokaler, til dit band eller ved 
installation i klub, restaurant etc.

Den meget kompakte V8-top er bestykket med otte højopløste 3,5” bredbåndsenheder. 
Subwooferen har en 12” højttalerenhed med en meget fast og ren dybbas. Konstruktio-
nen med en slank top gør at der bliver meget lille risiko for feedback.

Class D-forstærkerne er indbygget i subwooferen og leverer 700W (2 x 350w) pr. top og 
sub. Hvis man sætter to systemer sammen (til stereo) vil man altså have ialt 1400 watt til 
rådighed.

Indgang 1 er mikrofon/line og indgang 2 er til instrumenter (f.eks. ak.guitar med indbyg-
get pick-up). Indbygget mini-mixer og output-switch for at vælge kun indgang 1 eller mix 
af de to. Desuden er der en indgang med phonostik.

På bagsiden findes der en netværksindgang så man kan koble sit system til netværk. 
Har man app’en CS-EQ på sin iPad kan man så indstille EQ på sit system til sin egen 
favoritlyd. CS-EQ giver en 5-bånds fuldparametrisk EQ. Og SoHo gemmer automatisk 
den seneste indstilling man har lavet. Appen CS-EQ er gratis til iPad fra AppStore.

SOHO findes i både sort og hvidt design.

Følgende indgår i et system:
1 stk. top SOHO V8
1 stk. sub SOHO S12
1 stk. højttalerstang
1 stk. højttalerkabel

Soho

MAXX Active Subwoofers
 MAXX 15A 2.995,-
Element: 15”

Effekt: 600 W, 1200 W Peak

Frekvensområde: 45 Hz - 125 Hz

Max SPL: 124.8 dB

Anslutningar: XLR/Jack in, dual XLR in, XLR ut

Mål: 676 x 581 x 544 mm

Vægt: 27 kg

Art. nr: 319016

Topp Pro Professional Audio Gear
Creative, Insightful, Valuable... Always Reliable!
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KS Active Subwoofers
 KS15A 4.595,- KS18A 4.995,-
Element: 15” 18”

Effekt: 2000 W, 4000 W Peak 2000 W, 4000 W Peak

Frekvensområde: 45 Hz - 120 Hz 40 Hz - 120 Hz

Max SPL 128 dB 129 dB

Anslutningar: XLR/Jack in, dual XLR in, XLR ut XLR/Jack in, dual XLR in, XLR ut

Mål: 450 x 580 x 485 mm 535 x 661 x 516 mm

Vægt: 25 kg 32 kg

Art. nr: 319019                                                    319020

VA42.12 pa-system  5.495,-

VA42.12 er kompakt PA-system med masser af power, enestående 

lydkvalitet og et solidt lydtryk. 

Systemet består af 4 separate komponenter som let kan bygges 
sammen til en eneste enhet. Let at tage med og let at sætte op! 
Class D-forstærkerne er inbygget i subbasen og riggen kan levere 
hel 2000W!

Da højttalerne kan drejes i forhold til hinanden bliver spredningen 
fænomenal og hele rummet kan fyldes af livlig musik. 

• 2000 Watt

• 12” Aktiv Subwoofer

• 8 x 3,5” Højttalere (Diskant og mellemtone)

• 180° - Drejelige toppe

VA-Series
NYHED

2018
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MX Mixers

THA-6 hovedtlf. forstærker 1.395,- Art. nr: 319000

Tilslut op til seks par hovedtelefoner samtidigt. AUX 
in med jackstik på hver kanal samt Main in jack. 4 
LED på hver kanal for overvågning af niveau. Stereo 
output med både XLR og jack .

Headphone Amplifier

ALTO LEGACY

ACL2 Pro  1.595,-  
2-kanals kompressor/limiter/gate/expander

MXi.5
mixer 595,-
Kompakt mixer 
med fem kanaler.
2 Band EQ. Stereo-
balance og volume 
for hver kanal. Mas-
ter gain og volym. 
Hovedtlf.udgang 
med volumekontrol.

MX.5
mixer 595,-
Kompakt mixer med 5 kanaler.
2 Band EQ. Stereobalans och volym för 
varje kanal. Master gain och volym. Hör-
lursutgång med volymkontroll.

MXi.6 FX 
mixer 995,-
Som MX5 men med 
seks kanaler og 100 
digitale effekter, 
3 band EQ på alle 
kanaler og +48 V 
phantompower. 
Desuden XLR/Line in 
på kanal 1 og 2, AUX 
send med mere.

MXi.12 FX 
mixer 1.295,-
Mixer med 12  kanaler. 
1-4 med XLR/Line. 100 
digitale effekter, 3 band 
EQ på kanal 1-4, +48 V 
phantompower, AUX 
send, med mere.

NYHED
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Avanti 15A trådløs højttaler 1.695,- Art. nr: 319005 
Avanti 15A er en trådløs højttaler med Bluetooth. Den har også en indbygget MP3-afspiller som tager imod USB, 
AUX og microSD. Med 500 watt peak power og 117dB max kan du få et stort flot lydtryk. Standard 36 mm monte-
ring på højttalerstativ. Avanti har to separate kanaler med både XLR og jack-indgang, samt en minijack-indgang på 
kanal 2. Mindst lige så vigtig er MP3-afspilleren som har indgange til USB, AUX og microSD, samt Bluetooth så du 
kan spille trådløst. Mål: 632 x 386 x 366 mm. Vægt: 14,37 kg

Transducer Low: 15” højttaler, 2” voice coil.
Transducer Driver: 1” NEO driver, 1” voice coil
Indgang 1: XLR- og jack indgang, dedikeret volumenkontrol
Indgang 2: XLR-, jack- og minijack indgang, dedikeret volumekontrol
Mastervolume & 2 bånds EQ

Avanti

Transducer Low: 12” Element, 3”voice coil 15” Woofer, 3”voice coil

Transducer Driver: 1” Driver, 1.35” Voice Coil 1” Driver, 1.35” Voice Coil

Effekt: LF 150W/HF 50W Peak 800W LF 150W/HF 50W Peak 800W

Frekvensomfång: 55Hz-20KHz 55Hz-20KHz

Max SPL (1M): 126dB Max 128dB Max

Anslutningar: Line/Mik In, Combo Link (XLR) Line/Mik In, Combo Link (XLR)

Mått: 458 x 411 x 683mm 632 x 386 x 366mm

Vikt: 18.2Kg 19.2Kg

USB: With USB & Micro SD CARD With USB & Micro SD CARD

Forza 12A  2.395:- Forza 15A  2.495:-

Aktive højttalere som giver rigtig god lyd til en fantastisk pris. 1660 W Peak Power!

NYHED
2018

Forza Kraftvæark!
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Professionelle pick-up’s siden 1971
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Prisbelønnet pick-up til jazzguitar. Giver 
en ekstraordinært varm jazz-tone, med 
præcis og ren lyd. Elektrisk skærmet, og 
med vakuum epoxy forsegling.  
AZ-48: Monteres på enden af 
gribebrædtet  
U-profil: 56mm x 31mm 
AZ-49: Monteres i standard humbucker 
ramme 

AZ-48 / AZ-49 895,-

AZ-48 AZ-49

Single Coil pick-up til montering i lydhul 
med magnetisk pick-up i træholder af 
ægte ahorntræ. 4 meter kabel med-
følger.

NanoMag humbucker pick-up til lyd-
hulsmontering. Indstillelig højde mellem 
0-15 mm giver mulighed for ekstra beto-
ning af bas eller diskant. Kan drejes i lyd-
hullet for at give yderligere lydmuligheder. 
Inkl. endpin jackstik.

• For nylon/stålstrengede guitarer 
• Nanoflex pick-up 
• Volumen- og tonekontrol 
• 3-volts lithiumbatteri

Nanoflex pickup til nylon- eller stål-
strengede guitarer med volumenkontrol. 
Enkel at fastgøre uden at du behøver 
gøre nogen indgreb på dit instrument. 
Leveres komplet med 4 meter instru-
mentkabel og batteri.

• For stålstrengede guitarer 
• Nanoflex og NanoMAG pick-up 
• Volume, blend og tonekontrol 
• 2 x 3-volts lithiumbatteri

Nanoflex pickup m/endpin preamp til 
stålstrenget guitar, sprød diskant og 
fyldig bas. Tager både lyd fra strengene 
og fra kroppen.

• For stålstrengede guitarer 
• NanoMAG pick-up 
• Volumenkontroll og 2 bånds EQ 
• 2 x 3-volts lithiumbatteri

Piezo pickup som fastgøres usynligt 
under originalsadlen. Bare 1.8 mm høj. 
Passer alle stålstrengede guitarer med 
2.3 mm standard sadel. Endpin stik og 
3.5 mm mini plug medfølger.

• For nylon/stålstrengede guitarer 
• Nanoflex pick-up 
• Volumenkontroll og 2 bånds EQ 
• 2 x 3-volts lithiumbatteri

Meget populær og hurtigt monteret 
piezo pick-up med sadel og volumen 
kontrol. Passer alle klassiske guitarer 
med 2.3 mm standard sadel. 4 meter 
kabel og kabelholder medfølger.  

Shadow lancerer nu trådløse PanaMag og PanaFlex-
pick-up’s til guitar med NanoMAG- og NanoFlex-
systemer. Få lyden fra din guitar til forstærkeren tråd-
løst — perfekt trådløs rækkevidde op til 30m! 
Fire kontroller til volume, pan, BT-B (tone for 
basstrenge) og BT-T (tone for diskantstrenge). 
Pan-indstilling går fra mono til spredning af strengene i 
stereoperspektivet hvilket kan give flot bred lyd. 
Kører med batteri som kan hurtiglades via USB og 
giver 5 timer for PanaFlex / 8 timer for PanaMAG. 
Indbygget kromatisk tuner.

Aktiv single coil pick-up. Lav impedans 
og 100% elektrisk afskærmet som gør 
den totalt støj- og brumfri. Enkel og hur-
tig montering. Levereres med endpinjack, 
4 meter kabel og batteri. 

Let fastgjort aktiv lydhulshumbucker 
som giver en sprød naturlig akustisk 
lyd.  Leveres komplet med endpins-
jack, 4 meter instrumentkabel og 
batteri.

Verdens første lydhulsmonterede 
 stemmeapparat 
• Præcis  stemning, selv i svære miljøer  
• Letaflæseligt LED-display 
• Inkl. 3-volts batteri

Nanoflex6 pickup med stereo mode og mulighed for 
at justere volume på strengene hver for sig. Stereo 
giver en helt unik lydoplevelse:  
E6: 100% venstre  E1: 100% højre 
D4: 50% begge  G4: 50% begge 
A5: 75% venstre  B2: 75% højre 

Humbucker-ramme med indbygget 
tuner. Findes i 2 farver (sort/cream) og 
3  versioner: vælvet top, plan top og 
vibrato systemer.
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AKUSTISK GUITAR

TRÅDLØS

TUNERS

BASIC 1.295,-

SH NFX-AC 1.195,-

SH 330 495,-

SH PFA-W 2.995,- SH PFC-W 2.995,- SH PMG-W 2.995,-

DOUBLEPLAY 2.295,-

SH NFX-EPA 1.095,-

SH 340 595,-

NANOMAG 1.795,-

SH 1110 850,-

SH 141 995,-

NANOFLEX 1.795,-

SH 1900 795,-

SH 145 995,-

SH 4020 2.195,-
SONIC TUNER 350,- E-TUNER 450,-

nanoMAG
nanoflex

Sonic serien lydhulspreamps til akustiske guitarer er designet til 
at give god lyd, let installation og til at  bevare instrumenterne bedst 
muligt.
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Modtager som tilsluttes 
forstærker/mixer
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Professionelle pick-up’s siden 1971
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Violinstol i kvalitets ahorntræ med 
indbygget piezo pick-up. Inkluderer 
hagestøtte m/ volumen- og tonekontrol. 
4 meter instrumentkabel medfølger.

Cellopickup. Fastgøres under stolen. 
Kontrolenheden, som har tone- og volu-
menkontrol, placeres smidigt mellem to 
midstrenge. Kører på medfølgende 3V cel-
lebatteri med en levetid på op til et år.

Professionel dobbelt pick-up til 
montering på stolen med indbygget 
outputjack. 4 meter instrumentkabel 
medfølger.

Super fintfølende Nanoflexpickup til 
kontrabas med tone- og volumenkon-
trol. Let at fastgøre og anbefales af ver-
dens ledende kontrabasbyggere. Kører 
på medfølgende 3-volts cellebatteri 
med en levetid op til et år.

Lyder fantastisk, let at fastgøre uden 
indgreb på dit instrument, tone- og 
volumenkontrol på hagestøtteniveau, 
kører på 3V cellebatteri, levetid på op 
til et år.

Professionel dobbelt kontrabas pick-
up. Verdens mest populære bas pick-
up. Fungerer lige godt ved fingerspil 
som ved spil med bue. Dyb og naturlig 
baslyd.  
Single bas pick-up: 
SH951  795,-
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SalSH-711  345,-
Enkel universal kontakt pick-up 
med outputjack.

SH-712  445,-
Dobbelt universal kontakt pick-up 
med outputjack.

SH-2000  595,-              
Hurtigt fastgjort universal kontakt pick-
up til strengeinstrumenter. Integreret 
volume og tonekontrol på outputstikket. 
4 meter instrumentkabel medfølger.

SH-2001 495,-
Hurtigt fastgjort universal kontakt pick-
up til strengeinstrumenter. Samme 
model som SH-2000 men uden volume 
og tonekontrol. 4 meter instrumentkabel 
medfølger.

Skabt til dig som har brug for en naturlig 
dynamisk rytme til at akkompagnere dit 
spil. Stompin’ Bass har standard jack-udgang, 
og kan kobles direkte til den forstærker, mixer, 
pedal eller EQ som du 
foretrækker. Solidt etui medfølger.

 STRYGEINSTRUMENTER

BANJO & UKULELE

 KONTAKT PICK-UP’ER

SH 941 750,-

SH 965-NFX 1.390,-

SH 940 750,-

SH 955-NFX 1.295,-

SH 945 1.095,-

SH 950 1.195,-

STOMPIN’ BASS 950,-

SH 930T 750,-
Pick-up til 4-strengs banjo.

SH 930 750,-
Pick-up til 5-strengs banjo.

SH 930G 750,-
Pick-up til 6-strengs banjo.

SH B1 495,-
Kontaktmikrofon til banjo.

SH 930

SH B1
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I august 1923  grundlagde den tyske emigrant Alfred Hering en 

mundharmonikafabrik i Blumenau i  Sydbrasilien. Med sig i bagagen havde 

han en meget stor viden og erfaring indenfor at lave mundharmonikaer. 

I dag fortsætter Hering traditionen med at lave nogle af verdens fineste 

musikinstrumenter til blues, jazz, country, folk, klassisk og etnisk musik. 

Hering har længe været et ledende mærke indenfor mundharmonikaer.

TONER:  20 
STEMMEPLADER: 1,07mm
KROP:  TRÆ
TONEARTER: D, Eb, E, F, F#,  
  A, Bb, D-low

1020 Vintage Harp - Wood  319,-                      
Lakforseglet krop af  træ med ekstra tykke stemmeplader (1,07mm) 
og blødt afrundede huller giver en helt unik, fyldig og stor klang.  

TONER:  20 
STEMMEPLADER: 0,90mm
KROP:  TRÆ
TONEARTER: Eb, E, F, A, Bb, B.

9020 Master Blues - Wood  219,-                      
Lakforseglet krop af  træ med 0,9 mm stemmeplader skaber sammen 
en blød og dyb bluesklang. 10 huller (20 toner). Blød beskyttende skind-
pose medfølger.  

TONER:  20 
STEMMEPLADER: 0,90mm
KROP:  ABS
TONEARTER: D, E, F, G, A, B, Bb

6020 Black Blues - ABS  269,-                      
Plastkrop i sort ABS og tykke stemmeplader (0,90mm) giver en 
meget varm og klar klang. 

STÄMMOR:  20 
STÄMPLATTOR: 1,07mm
KROPP:  ALUMINIUM
TONART:  C/G

3020 Lumina - Hvid Aluminium 895,-
Kroppen er produceret i hvid aluminium, hvilket giver en ny unik lyd. 
Ekstra tykke tonetunger bidrager til en stor og varm tone. 10 huller 
(20 toner).

TONER:  20 
STEMMEPLADER: 0,90mm
KROP:  TRÆ
TONEARTER: C, D, A, G

1420 Rod Piazza - Pure Bronze - Wood 795,-
Krop i TRÆ. Skabt efter blues-legenden Rod Piazza’s egne specifika-
tioner og ønsker. Blid ved læberne. Lang holdbarhed.  

Alle priser i dette magasin er såkaldt ”anbefalede” priser inklusive moms. 
Forhandlere af disse produkter bestemmer selv deres egne salgspriser. For yderligere produktinformation - www.polysonic.dk
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North Star Blues  99,-
10 huller, 20 toner, plastikkrop, 
minimalt lufttab. Rund og klar tone. 
Passer til Blues og Folk m.m. Inkl. 
etui. Toneart: C, D, G, A

BLUES MUNDHARMONIKA North Star Color Blues  69,-
Diatonisk mundharmonika med krop 
i gennemsigtig plastik. Velegnet til 
tryk af firmalogo elller lignende ved 
events, til reklame, til fester osv. 
Farver: Blå, gul og rød. Toneart: C

NORTH STAR MUNDHARMONIKAER MELODICAER, BLOKFLØJTER

MELODI MUNDHARMONIKA

North Star Tremolo 48  179,-
North Star Tremolo 48. Tremolostemt melodimundharmonika. 
48 stemmer, plastikkrop. Inkl. Etui. Toneart: C

KROMATISK MUNDHARMONIKA

North Star Chromatic 12/48  795,-
12 huller – 48 toner. Kromatisk kvalitetsharmonika. Let at 
spille på med god fyldig klang. Plastikkrop, meget lufttæt. 
Halvtoneknap. Lækkert etui medfølger. Toneart: C

North Star Chromatic 16/64  995,-
16 huller – 64 toner. Kromatisk kvalitetsharmonika. Let at 
spille på med god fyldig klang. Plastikkrop, meget lufttæt. 
Halvtoneknap. Lækkert etui medfølger. Toneart: C

BLOKFLØJT
3-delt plastikkrop. Meget nem at spille på med fin, smuk 
tone. Børste og plastiketui medfølger.

North Star blokfløjte med barok greb       99,-
North Star blockfløjte med tysk greb      99,-

MELODICA
Perfekte som skoleinstrumenter. Rigtigt brugt kan de lyde som en hel blæsersektion, 
og er gode til R&B, soul og som melodi/soloinstrument. Både til live og studiebrug. 
En melodica kan også være god ved lejrbålet sammen med akustisk guitar.

North Star melodica 37   495,-
3 oktaver (37 tangenter). F til F. Mundstykke, slange og etui medfølger.

North Star melodica 32  395,-
2 ½ oktav, (32 tangenter). F til C. Mundstykke, slange og etui medfølger. 

Høj kvalitet til lav pris!
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CTK-1550
61 TANGENTER I FULD STØRRELSE 

995,-

• Lær at spille på 61 tangenter i fuld størrelse med pia-
nodesign, og få hjælp af det indbyggede indlærings-
systen som giver dig hele 100 sange at øve med.

• DANCE MUSIC MODE: Lav dine egne house-hits 
med Dance Music Mode. Med nogle få enkle knap-
tryk kan du lave dine egne house-numre. Remix og 
leg dig frem ved hjælp af FX-knapperne

• Polyfoni: 32, Antal toner: 120, Antal rytmer: 70, 
Antal sange: 100, Strømforsyning: AD-E95100L 
(ekstraudstyr), Batteridrift: 6 stk. AA

SA-77
MASSER AF MULIGHEDER FOR 
MUSIKALSK UDFOLDELSE

595,-

• 100 helt nye fede lyde, 50 forskellige rytmer og 10 
indbyggede sange giver masser af muligheder for 
musikalsk udfoldelse. 

• Desuden har SA-77 5 trommepads med forskellige 
trommelyde.

• Strømforsyning: AD-95 (ekstraudstyr)
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CTK-3500
Flot keyboard med 61 anslagsfølsomme 
tangenter og 400 lyde

FLOT KEYBOARD MED 61 
ANSLAGSFØLSOMME TANGENTER 

1.395,-

• Anslagsfølsomt! Casios flygeldesignede tangenter 
hjælper dig til at udvikle en god spilleteknik.

• 400 lyde og 150 akkomp,  400 lyde og 150 forskel-
lige komplette rytmer!

• Indbygget musikskole! CASIOs prisbelønnede STEP-
UP musikskole gør det til en leg at lære at spille! Trin 
for trin.

• CTK-3500 har en dancemusic mode som giver mulig-
hed for at skabe cool dance numre. 

• Gratis Chordana app til iPad eller Android tablet. 
Med Chordana Play bliver CTK-3500 til et effektivt 
værktøj til indlæring.

• Kan drivas på 6 st AA-batterier, Adapter ingår!

Anbefalet af 
musiklærer!
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LK-280 Totalpakke
Ord. pris: 2.685,:-

+ +

Mikrofon Keyboardpall Keyboardställ

2.195,-

KEYBOARD MED SANGANLÆG

1.995,-

• 61 fuldstørrelses, anslagsfølsomme og oplyste tang-
enter,  AHL lydkilde med 48 toners polyfoni. 600 lyde 
med AHL-teknologi. 180 rytmer m. autoakkompagne-
ment. 180 “One Touch” indstilinger

• Tilslut din MP3-afspiller, telefon, eller anden lyd-
kilde! Spil og syng sammen med din favoritmusik i 
 sanganlægget med den medfølgende mikrofon.

• Indbygget musikskole: CASIOs prisbelønnede STEP-
UP musikskole med lys i tangenterne gør det til en leg 
at lære at spille! Trin for trin.. Ind- og udgange: htlf., 
sustainpedal, USB, mikrofonindgang, Audio in.

• Strømforsyning via adapter AD-95 (9,5V DC) eller 6 
stk AA-batterier.

LK-280
Keyboard med  indbygget sanganlæg -  61 oplyste 
 tangenter med anslagsfølsomhed

LK-136
KEYBOARD MED 
LYSTANGENTER & MUSIKSKOLE

1.195,- 

• LK-136 er en god mulighed for nybegyndere med sit 
indlæringssystem med lystangeenter. Det store antal 
lyde og med den nye dance music mode er der mas-
ser af inspirations til spændende indlæring. 

• 61 lystangenter i pianolook

• 120 lyde/ 70 rytmer (+ 50 dancemusic-patterns)

• Øvelsesprogrammet Lesson lite

NYHED
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WK-7600
CASIOS FLAGSKIB 
KOMPLET WORKSTATION

3.695,- 

• High Grade serien er Casios mest overdådige key-
boards, spækket med lyde og rytmer, i et flot design.

• High grade er meget mere end et almindeligt key-
board, man kan let skabe sine egne lyde og rytmer 
og man kan arrangera indspille musik på 17 kanaler 
via den indbyggde mixer. På 7000-serien kan man 
oven i købet indspille sang og instrumenter direkte i 
maskinen!

CTK-6250
ET AVANCERET HIGH GRADE KEYBOARD 
MED MANGE MULIGHEDER

2.395,- 

• Polyfoni: 48, Lydkilde: AHL (Dual-element) 

• Lyde: 700+10 egne, Rytmer: 210+10 egne

• Helt nyt klaviatur: Nyudviklet klaviatur. Det bedste 
CASIO nogensinde har produceret til keyboards. 61 
anslagsfølsomme tangenter.

• Arranger: Indspil musik på 17 kanaler i song sequen-
ceren og naviger via den indbyggede mixer.

• DSP-effekter: High grade serien har DSP effekter som 
kan redigeres og gemmes.

• USB MIDI-tilslutning så man enkelt kan koble sin 
workstation til computeren. SD-kortlæser: 32GB

• Strømforsyning: AD-A12V medfølger, Batteridrift: Ja

• Øvrige tilslutninger: Sustain, lineout, hovedtelefoner

• Nyudviklet klaviatur. Det bedste CASIO nogensinde 
har produceret til keyboards! 76 anslagsfølsomme 
tangenter.

• 7000 serien indeholder en første-klasses orgeldel med 
9 drawbars- og Leslie simulator.

• Audiorecording giver dig mulighed for at indspille 
sang og instrumenter digitalt direkte ind i maskinen 
(kræver SD-kort).

High grade keyboards
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“You really get 
great sonic 
sounds at a 
professional 
level.”
- Cory Henry

THE REVOLUTION 
OF SOUND
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• 800 lyde • 235 rytmer • 64 toners polyfoni • Lydredigering • 100 egne lyde • Rytmeredigering  • 100 egne rytmer • 4 layer lyde • 32 
reverb • 16 chorus • 20 delay • 100 DSP • 10 EQs + 1 USER EQ • 4 rytme variationer • Synchro stop • Phrase recorder • 128 registrations 
• 17 spor MIDI-recorder • Pitch bend wheel • Modulations-knap • Sustainpedal jack • USB to Host, USB to Device • LINE OUT • MIC IN • 
AUDIO IN • Forstærker: 15W + 15W • Adapter medfølger

• AiX-lydkilde 8x større end sine forgængere
• 800 nye lyde og 235 nye rytmer
• 2 x pedaltilslutninger heraf 1 x expressionspedal
• Audio In, Line Out, Mic In, USB to host/tablet/smartphone
• Højttalere: 2 x 15 Watt

Den nyudviklede AiX-lydkilde giver CT-X3000 lyde og 
rytmer som lyder extremt autentiske. Med det nye 2 x 6 watt 
Soundsystem, 8x større processor end andre keyboards i sin 
prisklasse er CT-X3000 en revolutionerende nyudvikling.

Uanset hvor du er i din musikkarriere og uanset budget, 
behøver du ikke gå på kompromis når det gælder lydkvalitet. 
Mød den nye CT-X700. Trods den lave pris giver CT-X700 
utroligt god lyd i et transportabelt format.

• 800 lyde • 235 rytmer • 64 toners polyfoni • lydredigering • 100 
egne lyde • rytmeredigering • 50 egne rytmer • 4 layer lyde • 24 
reverb • 12 chorus • 15 delay • 100 DSP • 10 EQs • 4 rytmevariationer 
• synchro stop • phrase recorder • 17 spår MIDI-inspelare • pitch bend 
wheel • sustain- & expressionspedal • USB to Host, USB to Device • 
AUDIO IN • Forstærker: 6W + 6W • Adapter medfølger

 

• 600 lyde • 195 rytmer • 48 toners polyfoni • 20 reverb • 10 chorus 
• 10 EQs • synchro stop • 310 sange • 6 spor MIDI-recorder• USB to 
Host • AUDIO IN • Forstærker: 2,5W + 2,5W • Adapter medfølger

3.495,-

1.895,- 2.595,-
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CDP-130
FULD STØRRELSE KLAVIATUR MED 88 
VÆGTEDE TANGENTE

2.795,- Uden benstativ (CS-44)

• Følelsen af klaver: Fuld størrelse klaviatur med 88 
vægtede tangenter med flygelmekanik giver autentisk  
pianooplevelse. 10 forskellige lyde.

• Pianolyd i AHL-kvalitet: CDP-130 har 10 indbyggede 
lyde i AHL-kvalitet, 15 digitale effekter, 48 toners 
polyfoni, og 5 demosange. 

• Koncertsals følelse: Tryk på ”Hall”-knappen og lyden 
bliver som om du spiller i en koncertsal.

CS-44 ORIGINALT STATIV

500,-
CDP-130 KOMPLET MED STATIV

3.295,-

En af Europas mest solgte pianoer!

• Integreret højttalersystem 
CDP-130 har et glimrende indbygget højttalersystem 
som er specialdesignet til at gengive flygellyd.

• MIDI-port via USB: Praktisk Plug & Play gør at du let 
kan sætte CDP-130 til computeren uden at behøve at 
rode med nye drivere osv.
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CDP-230R
STAGEPIANO MED 700 LYDE OG 
MIKROFONINDGANG

3.795,- Uden benstativ (CS-44)

• 700 flotte lyde, 200 rytmer, optagefunktioner og ind-
byggede højttalere

• 88 fuldvægtede, anslagsfølsomme tangenter i 
fuldstørrelse. Føles som et rigtigt klaver.

• Innebygd musikskole med 152 øvningslåter

• Indgange: 1 x minijack, 1 x fodpedal (stort jack), 1 x 
mikrofonindgang (stort jack)

• Arpeggiator, 6-spors innspillingssystem, SD-kortleser 
med 32GB minneskapasitet og en USB-port for opp-
kobling mot data.

CS-44 ORIGINALT STATIV

500,-

CDP-230R KOMPLET MED STATIV

4.295,-

Alsidigt digitalpiano med originalt stativ og med 
700 lyde og 200 rytmer

• Via audioinngangen kobler du enkelt til en iPod, Mp3-
spiller eller CD som du kan spela tillsammen med.
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PX-160
BÆRBAR DIGTIAL-/STAGEPIANO 
MED LINE OUT

3.990,- 

• Klaviaturet er lavet med ibenholt og elfenbens-imi-
tation samt en svagt tekstureret overflade for perfekt 
greb og træfølelse i tangenterne.

• Mekanikken aflæser anslagene med fantastiske 16256 
 dynamiske niveauer, ved hjælp af 3 sensorer pr. tang-
ent! Skal prøves!

• Flerdimensionel “Acoustic and intelligent Resonator“ 
 lydkilde med 128 toners polyfoni.

• PX-160 har stereo line out så man kan koble det til 
ekstern forstærker/mixer/aktiv højttaler.

KOMPLET DIGTIAL-/STAGEPIANO MED 
STATIV CS-67 + SP-33

5.185,- Inkl. benstativ (CS-67 + SP-33)

PEDALSBJÆLKE SP-33

495,-

CS-67 ORIGINALT BENSTATIV

695:-

Dynamikken, lyden og følelsen giver 
dig en autentisk klaveroplevelse

BÆRBAR
STAGEPIANO

MED LINE OUT
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PX-360
AIR LYDKILDE MED 128 TONERS POLYFONI

6.995,- 

• Privia PX-360 har et 5.3” farvedisplay med touch 
screen.

• Flerdimensionel AiR lydkilde (128 toners polyfoni), 
550 Lyde, 200 akkompagnementer, USB (til computer-
tilslutning), 2 x 12cm højttalere på 8W, Line in / Line out, To 
hovedtelefonudgange

• Privia PX-360 har Casios kendte Tri-Sensor Scaled 
Hammer Action II. Det giver en troværdig følelse af 
at spille på et koncertflygel, med 127 gange højere 
opløsning end på et traditionelt klaviatur.

PX-560
STAGEPIANO 650 LYDER MED 256 TONERS 
POLYFONI

8.795,- 

• AiR lydkilde med 256 stemmers polyfoni. Den benyt-
ter seg av Linear Morphing som gir myke dynamiske 
overganger mellom svake og kraftige toner.

• 5.3“ fargedisplay med touch screen.

• Privia PX-360 har Casios kendte Tri-Sensor Scaled 
Hammer Action II.

PX-5S
STAGEPIANO MED 256 TONERS POLYFONI

7.995,- 

• Dette fuldprofessionelle stagepiano har Casios pris-
belønnede AiR flygellyd med alle de nyeste features 
som Casio har skabt til opnåelse af den perfekte 
klaverlyd. 

• 88-tangenters Tri-sensor Scaled Hammer Action II 
med 256 toners polyfoni, 370 presetlyde + 350 user 
pladser, Programmerbare DSP effekter, 4 simultane 
programmerbare arpeggiatorer, 8-spors phrasese-
quencer (op til 1.000 fraser), USB Audio ind- og afspil-
ning (WAV), Stereo Line In, Stereo Line Out, Aux In, 
Midi In, Midi Out, USB, 2x Phones

• 650 lyde + 400 egne, 220 akkompagnementer, Hex 
layers, USB (til computertilslutning), 2 x 12cm højt-
talere på 8W, Line in / Line out, DSP-efekter
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PX-770
KOMPAKT DIGITALPIANO SOM 
INTERAGERER MED SMARTPHONES OG 
TABLETS

5.295,-

• PX-770 har en prisbelønnet AiR-lydkilde inkl. et stereo 
grand piano med realistisk resonans som efterligner 
klangen af hele instrumentet og ikke bare strengene.

• Den simulerade ibenholts- og elfenbenstextur på 
tangenterne i kombination med Casios innovative 
hammerteknik giver en autentisk følelse af klavertang-
enter.

• Fuldt kompatibel med din smartphone og tablet med 
appen Chordana Play - for piano.

• Lækkert låg som beskytter klaviaturet.

• 88 tangenter, 128 toners polyfoni, 19 grundlyde.

NYHED

Smarte digitalpianoer
Kompatible med smartphones og tablets
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PX-870
AVANCERET DIGITALPIANO SOM 
INTERAGERER MED SMARTPHONES OG 
TABLETS

7.195,- 

• Med en autentiskt pianolyd og følelse, et moderne 
design og det kraftfulle nye højttalersystem er PX-870 
et brilliant instrument som inspirerer til fantastiske 
præstationer.

• Multidimenstionel morphing - AiR lyddkilde, 256 
toners polyfoni, 88 tangenter, 19 grundlyde. Kraftfuldt 
højttalersystem med avanceret lydprojektion.

• String Resonance, Damper Resonance, Damper 
Noise, Hammer Response, Lid Simulator, Key Off 
Simulator, Key Action Noise er blandt de avancerede 
redigeringsmuligheder

NYHED

Kraftfuldt højttalersystem med 
avanceret lydprojektion
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AP-270
ELEGANT DIGITALPIANO SOM 
INTERAGERER MED SMARTPHONES OG 
TABLETS

6.495,-

• AP-270 er et fantastisk elegant instrument som klinger 
naturligt i sit smukke design.

• Det kan let kobles smartphones eller tablets og 
interagerer med nye spændende funktioner i appen 
Chordana Play - for piano.

• 192 toners polyfoni, 22 indbyggede grundlyde.

• Hammer response, Damper resonance, Damper noise 
(On/Off)

• Den simulerade ibenholts- og elfenbenstextur på 
tangenterne i kombination med Casios innovative 
hammerteknik giver en autentisk følelse af klavertang-
enter.

NYHED

Smarte digitalpianoer
Kompatible med smartphones og tablets
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AP-470
LUXURIØST DIGITALPIANO MED UNIK 
AKUSTISK FLYGELSIMULERING

7.495,- 

• AP-470 overbeviser med mere end sit elegante de-
sign, fremfor alt gennem den flotte AiR-klang samt et 
stort antal funktioner for klang, akustik og effekter.

• 256 toners polyfoni, multidimensionel morphing AiR 
lydkilde, 22 grundlyde, inkl.tre unikke pianolyde. 
Variabelt pianolåg og 2-vejs 4-højttalersystem på 20 
W + 20 W.

• Oplev AP-470s funktioner for klang og akustik. En helt 
unik resonanskasse giver en meget flot flygelsimule-
ring. Desuden mulighed for regulering af Hammer re-
sponse, Damper resonance, Damper Noise (On/Off).

• Man kan let tilslutte smartphone eller tablet og in-
teragere med de nye spændende funktioner i appen 
Chordana Play - for piano.

NYHED

ÅPNE OPP PIANOLOKKET! En helt 
unik resonanskasse skaperen helt 
unik flygelsimulering.
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AP-650
DIGITALPIANO MED 250 LYDER OCH 180 
RYTMER

9.995,- 

• 250 lyde, 180 rytmer, 60 øvelsesange

• AP-650 er proppet med lyde, rytmer og sange. Takket 
være polyfonien på 256 toner lyder alle lyde naturlige 
selv når man spiller komplekse stykker.

• Klaviaturet er lavet med ibenholt og elfenbens-
imitation samt en svagt tekstureret overflade for 
perfekt greb og træfølelse i tangenterne.

• AP-650 kommer med et toplåg som kan åbnes 
 eller lukkes. Dette forstærker den tredimensionelle 
oplevelse som på et akustisk piano.

• Låg simulator: Låg-simuleringen lader dig simulere 
lydkarakteren fra pianospill med lukket, halv-åbent, 
åbent eller afmonteret flygel-låg. Kombineres 
simuleringen med det fysiske låg kan der opnåes en 
lyd som opleves utroligt akustisk
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AP-700
DIGITALPIANO MED AiR-GRAND LYDKILDE

12.495,- 

• Udviklet i samarbejde med C. Bechstein: Berlin 
Grand-lyden er udviklet i tæt samarbejde med den 
verdenskendte flygelproducent C. Bechstein.

• Klaviaturet er lavet med ibenholt og elfenbens-imi-
tation samt en svagt tekstureret overflade for perfekt 
greb og træfølelse i tangenterne.

• 256 toners polyfoni, 26 Lyde, Volume Sync Equalizer, 
Tri-Sensor Scaled Hammer Action II, Låg simulator, 
USB (til computer-tilslutning

• AP-460 kommer med et toplåg som kan åbnes  eller 
lukkes. Dette forstærker den tredimensionelle ople-
velse som på et akustisk piano.
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GP-400
ET UNIKT SAMARBEID MELLOM CASIO OG 
C. BECHSTEIN

26.495,- 

• Grand Hybrid er resultatet af et unikt samarbejde mel-
lem Casio og den berømte flygelproducent C. Bech-
stein, som er grundlagt i 1853 og stadig anses som en 
af verdens absolut bedste klaverfabrikker.

• En nyudviklet lydkilde med 256 toners polyfoni. Ca-
sios flerdimensionelle morphing teknik giver naturlig 
overgang i lyd, baseret på stærkt til svagt anslag 
(styrke) og fra anslag til udklingning (tid) og fra bas til 
diskantområde (frekvens). Denne teknologi bidrager 
til de musikalsk ekspressive muligheder.

• Klaviaturet er en helt ny teknik med naturlig ham-
mermekanik og trätangenter produceret af samme 
østrigske gran som på C. Bechsteins klaverer. 

• Grand Hybrid har en koncertsalssimulator som gengi-
ver akustikken fra flere af verdens største koncertsale.

• GP-400 har 35 forskellige grundlyde. deriblandt tre 
varianter af de tre legendariske flygler Berlin Grand, 
Hamburg Grand og Vienna Grand. Desuden får man 
fantastiske orgellyde, forskellige elpianolyde, strygere, 
basser med mere. Desuden Grand Acoustic System 
forstærkere og højttalere.
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GP-300
ET UNIKT SAMARBEID MELLOM CASIO OG 
C. BECHSTEIN

21.995,- 

• Grand Hybrid er resultatet af et unikt samarbejde mel-
lem Casio og den berømte flygelproducent C. Bech-
stein, som er grundlagt i 1853 og stadig anses som en 
af verdens absolut bedste klaverfabrikker.

• En nyudviklet lydkilde med 256 toners polyfoni. Ca-
sios flerdimensionelle morphing teknik giver naturlig 
overgang i lyd, baseret på stærkt til svagt anslag 
(styrke) og fra anslag til udklingning (tid) og fra bas til 
diskantområde (frekvens). Denne teknologi bidrager 
til de musikalsk ekspressive muligheder.

• Klaviaturet er en helt ny teknik med naturlig ham-
mermekanik og trätangenter produceret af samme 
østrigske gran som på C. Bechsteins klaverer. 

• Grand Hybrid har en koncertsalssimulator som gengi-
ver akustikken fra flere af verdens største koncertsale.

• GP-300 har 26 forskellige grundlyde. deriblandt tre 
varianter af de tre legendariske flygler Berlin Grand, 
Hamburg Grand og Vienna Grand. Desuden får man 
fantastiske orgellyde, forskellige elpianolyde, strygere, 
basser med mere. Desuden Grand Acoustic System 
forstærkere og højttalere.
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GP-500
ET UNIKT SAMARBEID MELLOM CASIO OG 
C. BECHSTEIN

29.995,- 

• Grand Hybrid er resultatet af et unikt samarbejde mel-
lem Casio og den berømte flygelproducent C. Bech-
stein, som er grundlagt i 1853 og stadig anses som en 
af verdens absolut bedste klaverfabrikker.

• En nyudviklet lydkilde med 256 toners polyfoni. Ca-
sios flerdimensionelle morphing teknik giver naturlig 
overgang i lyd, baseret på stærkt til svagt anslag 
(styrke) og fra anslag til udklingning (tid) og fra bas til 
diskantområde (frekvens). Denne teknologi bidrager 
til de musikalsk ekspressive muligheder.

• Klaviaturet er en helt ny teknik med naturlig ham-
mermekanik og trätangenter produceret af samme 
østrigske gran som på C. Bechsteins klaverer. 

• Grand Hybrid har en koncertsalssimulator som gengi-
ver akustikken fra flere af verdens største koncertsale.

• GP-400 har 35 forskellige grundlyde. deriblandt tre 
varianter af de tre legendariske flygler Berlin Grand, 
Hamburg Grand og Vienna Grand. Desuden får man 
fantastiske orgellyde, forskellige elpianolyde, strygere, 
basser med mere. Desuden Grand Acoustic System 
forstærkere og højttalere.
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Bluetooth Noise cancelling-funktion og 
indbygget mikrofon

HP4000 er en bluetooth-hovedtelefon med mikrofon som kan kobles til mo-
biltelefon. Noise Cancelling-funktionen fjerner støj og lader en lytte til musik 
i ro og fred. Brug det medfølgende kabel for at sætte hovedtelefonene til 
digitalpiano, keyboard, lydkort, instrumentforstærker og andet.

Mikrofon:   Ja
Noise Cancelling:  Ja
Batteritid:   6 timer
Ladningstid:  2 timer
Medfølgende adapter: 3,5 mm til 6.35 mm
Medfølgende htlf.kabel: 1,5 meter
Farver:   Guld, Mørkegrå, Sort

Praktiske hovedtelefoner med indbygget 
mikrofon

HP3000 er en bluetooth-hovedtelefon som let kan kobles sammen med din 
enhed, mobiltelefon eller tablet. Det pæne og funktionelle design gør at du 
let kan slå  hovedtelefonerne sammen og spare plads. Brug det medfølgende 
kabel for at sætte hovedtelefonene til digitalpiano, keyboard, lydkort, instru-
mentforstærker og andet.

Mikrofon:   Ja
Noise Cancelling:  Nej
Batteritid:   5 timer
Ladningstid:  2 timer
Medfølgende adapter: 3,5 mm til 6.35 mm
Medfølgende htlf.kabel: 1,5 meter
Farve:   Sort

Pulse Bluetooth-hovedtelefoner HP3000 350,-

Nyhed!

Nyhed!

Pulse Bluetooth-hovedtelefoner HP4000 595,-

Pulse
•( )Sound Engineering • • • •
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Pulse TU-14B 199,- 

Kromatisk tuner - præcis og let at bruge

• En af Skandinaviens mest solgte tunere
• Stort tydligt display (rødt som viser grønt 
   ved korrekt stemning)
• Specialindstillinger til: Guitar, bas, violin og ukulele.
• Kromatisk indstilling
• Kontaktmikrofon via clip-on monteringen
• 360° drejelig
• Justerbar kammertone (A4) 430-450Hz

Nyhed!

Pulse Gigbags  295,- 
Gigbags för elguitar, elbas, 
klassisk-/ & westernguitar.

Designet i slidstærkt materiale for god beskyttelse og holdbarhed. Stor lomme med to separate 
rum, et stort og et lille. Solide lynlåse med gummigreb. Behagelige og forstærkede bæreremme 
og håndtag.

Nyhed!

Pulse
•( )Sound Engineering • • • •
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Pulse hovedtelefoner HP1400 269,-
HP1400 er dynamiske stereohovedtelefoner specielt 
produceret til  keyboards, digitalpianoer og indspilnings-
situationer generelt.

Diskantdiameter:  50 mm
Frekvensområde:  20Hz - 20.000Hz
Følsomhed:  110dB
Impedans:  32Ohm S.P.L(@ 1kHz)
Maximum Power Input: 100 mW
Stik:   3.5 mm Minijack stereo
Medfølgende adapter: 6.35 mm Jack stereo
Kabellængde:  4 meter

• Egen volumenkontrol
• Bløde ørepuder
• Justerbar hovedbøjle

Pulse foldbar akustisk skærm PF36  1.195,-
En akustisk skærm som giver dig mulighed for at lave rene vokaloptagelser 
hvor som helst. Skærmen er produceret med højkvalitets skumpolstring som 
absorberer lydbølger og forhindrer at lyden laver ekko i rummet. Det sikrer 
dermed et tørt indspilningsmiljø uden genklang og interferens.

Det transportable og foldbare design gør at det er let at tage skærmen med 
overalt. Det solide aluminiumspanel tåler mange års brug. 
Fungerer med de fleste mikrofoner.

Professionel studiohovedtelefoner

HP2800 er hovedtelefoner specielt designet til brug i studier. Det er en letd-
reven hovedtelefon som fungerer godt til mixning. Høj komfort og stilfuldt 
design som kan give dig mange gode arbejdstimer.

Diskantdiameter:  50 m
Frekvensområde:  10Hz - 30.000Hz
Følsomhed:  98 dB
Impedans:   32Ohm S.P.L(@1kHz)
Maximum Power Input: 300 mW
Stik:   3.5 mm Minitele stereo
Medfølgende adapter: 6.35 mm Tele stereo
Kabellængde:  3 meter

Pulse Studie hovedtelefone HP2800 495,-

Pulse
•( )Sound Engineering • • • •
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Pulse dobbeltkryds keyboardstativ 

KS-2000  395,-
Ekstra kraftigt keyboardstativ med dobbelte krydsben. 
Højden justeres let ved hjælp af et stabilt håndtag. 
En kontruktion med dobbeltkryds giver højere kapacitet og 
bedre stabilitet. Højden kan stilles fra 66,5 cm til 99,5 cm.

Pulse pop-filter PF03  179,-
Pop-filter med dobbelt lag som effektivt beskytter 
din mikrofon mod forstyrrende ”pop”-lyde - uund-
værligt når man indspiller sang/vokal! Den fungerer 
også glimrende til broadcast og video. 

Et pop-filter reducerer ”poppende” lyde. Disse 
opstår ved visse hårde konsonanter som P og T hvor 
luften bliver trykket ekstra hårdt frem fra munden 
til mikrofonen og kan skabe en tydeligt forstyrrende 
lyd. Med et pop-filter så slipper du for dette og får 
rent generelt en klarere og mere ægte stemmegen-
givelse. 

• Dobbelt lag
• Flexibel arm
• Kan monteres på alle standard mikrofonstativer

Pulse sustainpedal PS-1  299,-
Solid sustainpedal med polaritetsswitch som 
fungerer med Casio og så godt som alle andre 
kendte mærker på markedet. Forstærket fjed-
ring giver bedre kontrol og holdbarhed. Undersi-
den har gummifødder.

Pulse dynamisk mikrofon PM02  
299,-
Profesionel dynamisk sangmikrofon. Høj følsomhed 
og bredt frekvens-område. Solid byggekvalitet. An-
vendes oftest til vokal, teater og på instrumenter. 
 
• Frekvens: 50Hz-15KHz
• Følsomhed: -53dB+/-3dB (0 dB=1V/Pa@1KHz)
• Udgangsimpedans: 600 Ohm (@1KHz)
• SPL max: 144dB

Pulse Speakerstand 

SPS 5000  350,-

Pulse Mikrofonpakke MK-04  
595,- 

Mikrofonpakke med dynamisk mikrofon, 
kabel, stativ och fleksibel bag

Sangarens all-in-one-pakke er her! Pulse mikrofonpakke indeholder 
en dynamisk mikrofon af høj kvalitet. Designet til at passe både pro-
fessionelle og begyndere. 

Pakken indeholder:
• Stativ • Fleksibel bag til stativ • Kabel • Mikrofon

Pulse
•( )Sound Engineering • • • •
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Pulse Signalkabel
1/8” stereojack - 2x  1/4” jack
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120478
Signalkabel med minijack så man 
f.eks. kan koble sin telefon eller 
computer til mixer eller anden 
enhed der har jack-indgange.

Pulse Mikrofonkabel 
Ekstremt  slidstærke mikrofonkabler. Selve kablet sikrer høj signalkvalitet selv 
over længere afstande og er produceret til ikke at påvirkes af bevægelser. Unik 
kontaktkonstruktion med helstøbt bagstykke og udenpåliggende metalchassis 
garanterer lang levetid.

Pulse mikrofonkabler har desuden et unikt farvekodningsystem. Brug de  med-
følgende farvekodningssringe til at få styr på din scene/studio.

Pulse Instrumentkabel  
Pulse instrumentkabel er produceret til at kunne tåle stor mekanisk påvirkning 
og er effektivt skærmet for at beskytte mod elektromekaniske forstyrrelser. 
Unik kontaktkonstruktion med helstøbt bagstykke og udenpåliggende me-
talchassis garanterer lang levetid.

Signaloverførelsen i Pulse instrumentkabler er af høj kvalitet og man får et rent, 
upåvirket signal igennem.

Pulse Signalkabel
1/8” stereojack - 2x  XLR M
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120476
Signalkabel med minijack så man 
f.eks. kan koble sin telefon eller 
computer til mixer eller anden 
enhed der har XLR-indgange.

Pulse MIDI-kabel
MIDI 5-pin - MIDI 5-pin
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120447
Pulses eget MIDI-kabel. Standard 
5-pin MIDI.

Pulse Insert-kabel
1/4” stereojack - 2x 1/4” jack
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120445
Med dette kan man splitte et stereosig-
nal til to mono med standard jackstik. 
Kan også bruges som insertkabel til 
at tilslutte compressorer eller EQ’s til 
mixere.

Pulse Højttalerkabel
1/4” jack - 1/4” jack
Længde: 1,5 m
Artikelnummer: 120420
Højttalerkabel 1.5m med jack-jack-
tilslutning. Oplagt valg mellem 
f.eks. forstærkertop og højttalerka-
binet. Kablet er ikke skærmet.

Pulse Stereo Signalkabel
1/4” stereojack - 1/4” stereojack
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120474
Brugbar både live og i studiet. Til f.eks. 
At tilslutte aktive højttalere, studiomo-
nitors eller synthesizers til mixere. 

Kontakt Længde Art. nr.

XLR M - XLR F
Video Microphone Cable

38 cm 120514

XLR M - XLR F 1 m 120395

XLR M - XLR F 3 m 120401

XLR M - XLR F 6 m 120403

XLR M - XLR F 10 m 120405

XLR M - XLR F 20 m 120407

XLR M - 1/4” jack 3 m 120410

XLR M - 1/4” jack 6 m 120412

Kontakt Længde Art. nr.

1/4” jack - 1/4” jack 3 m 120430

1/4” jack - 1/4” jack 6 m 120432

1/4” jack(vinkel) - 
1/4” jack

6 m 120435

1/4” jack(vinkel) - 
1/4” jack(vinkel)
3-pack

15 cm 120425

1/4” jack(vinkel) - 
1/4” jack(vinkel)

15 cm 120423

XLR M - XLR FDer følger 5 x 2 farvekodningsringe 
med til samtlige mikrofonkabler

1/4” Jack - XLR F

1/4” jack 
instrumentkabel

1/4” jack - 1/4” jack(vinkel)
instrumentkabel

1/4” jack(vinkel) 
patchkabel

1/4” jack(vinkel)
patchkabel

1/8” stereojack - 2x XLR M 1/8” stereojack - 2x 1/4” jack 1/4” stereojack
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Pulse strøm-/signalkabel  
Strøm og signal i et multikabel er en perfekt løsning hvis du bruger 
aktive højttalere og vil føre strøm fra mixeren. 
 
Unik kontaktkonstruktion med helstøbt bagstykke og udenpålig-
gende metalchassis garanterer lang levetid.

Kontakt Længde Art. nr.

XLR F+Power - XLR M+Power 10 m 120460

XLR F+Power - XLR M+Power 15 m 120462 XLR M+Power - XLR F+Power

Pulse Adapter 
1/8” stereojack F - 1/4” stereojack M
Artikelnummer: 120490
Praktisk adapter som laver minijack til standar-
djack. Bruges oftest som omformerstik til 
hovedtelefoner

Pulse Adapter 
RCA - 1/4” jack
Artikelnummer: 120491
Praktisk adapter som laver phonostik til jackstick. 

Pulse Balenceret Signalkabel 
En balanceret signal overførsel består af to separate ledere med en fælles 
skærm hvor signalet på den ene leder er fasevendt , således er skærmen ikke 
refereret til signalet.

Når signalet sættes til en balanceret indgang afkodes det således at 
signalet bliver dobbelt så kraftigt og den indstrålede støj udfases , så 
den dæmpes med op til 60 dB i forhold til en ubalanceret.

Pulse balancerede signalkabler er specielt udviklet til at kunne 
bruges mellem lydkort og aktive monitors, samt mellem mixere 
og aktive højttalere.  Kablerne er produceret så de kan tåle at blive 
brugt samt så de leverer bedst mulig signal. Den unikke kontaktkon-
struktion med helstøbt bagstykke og udenpåliggende metalchassis 
giver høj slidstyrke og lang levetid.

Pulse Audiokabel
1/8” stereojack - 1/8” stereojack
Længde: 1.5 m
Artikelnummer: 120443
Bruges til at koble smartphone, 
iPad eller PC til alle anlæg og 
forstærkere der har en minijack 
indgang.

Pulse Audiokabel
1/8” stereojack - 2x RCA / 1/4” stereojack
Længde: 3 m
Artikelnummer: 120440 
Bruges til at koble smartphone, iPad eller PC til de fleste 
typer lydanlæg.

Kontakt Længde Art. nr.

Tele TRS Stereo - XLR M 3 m 120470

Tele TRS Stereo - XLR M 6 m 120472

1/4” TRS stereojack - XLR M

1/8” stereojack - 2x RCA / 1/4” jack

Tilslut fra mixer til aktive 
højttalere

1

1 2

2 3/4

3/4 MAIN

POWER

48V

PHANTOM

AUX IN

PAN PAN

EQ EQ EQ EQ

GAINGAINGAINGAIN

LINE LINE LINE LINE

LINELINE

BAL BAL

MAIN MIXCTRL ROOM

AUX RETURN AUX SEND

AUX
RETURN

AUX
SEND

AUX
SEND

AUX
SEND

AUX
SEND

AUX

PHONES

OFF       ON

5/6

5/6

LINE       INST LINE       INST

MONITOR

48v
GAINGAIN

DIRECT
MONITOR

Tilslut fra lydkort til aktive 
studiomonitorer

RCA - 1/4” jack

1/8” stereojack

1/8” stereojack F - 1/4” stereojack M

Dual CAT6-kabel på tromle
Til datasignal eller Audio over Cat.
CAT6-kabel til længere afstande. Tromlen indeholder 100 
meter kabel og den smarte konstruktion gør at man kun 
behøver at trække så meget kabel ud som der er brug for.

Kontakt Længde Art. nr.

RJ45 100 ohm - 
RJ45 100 ohm

100 m 120458

2st. RJ45 100 ohm - 
2x RJ45 100 ohm

100 m 120459

CAT6-kabel
Til datasignal eller Audio-over-Cat.
CAT-kabelet findes i 15 og 30 meter og sættes mel-
lem to breakoutboxe. RJ45-stikkene beskyttes af 
Pulses solide støbte stikhus.

Kontakt Længde Art. nr.

RJ45 100 ohm - 
RJ45 100 ohm

15 m 120454

RJ45 100 ohm - 
RJ45 100 ohm

30 m 120455
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DIXON STANDS
Design, quality and value for money. Dixon standing by you since 1979.

Vi stræber efter god balance mellem design, kvalitet og fornuftig pris. Hvordan skal man lave kvalitetsprodukter og 
samtidigt lave dem til gode priser? Hvordan implementerer man moderne design og beholder kvaliteten? Vi vil ikke 
have at kunderne skal betale høje priser for funktioner de ikke behøver.

Ved at bruge de nyeste produktionsteknikker og en velfungerende produktionslinie kan vi beholde disse principper 
trods de dyre materialeomkostninger. Alt for at musikelskere skal kunne nyde deres musik!

Nodestativ med 
stor fuld plade der 
kan vinkles og med 
kraftigt sammen-
klappeligt stativ. 
Fås med eller uden 
huller. Sort finish.

NODESTATIV 295,-

275,-

Letvægts højttalerstativ. 
Stabilt, fuldt justerbart, 
med 4 huller til sikker-
hedssplinten. Sort finish.

LETVÆGTS HØJTTALERSTATIV

Aftagelig til montering

Mulighed for både stort 

og lille gevind

Traditionel skruelås med gedigen 

silikonegummipakning

 Højdejusterings 

håndtag i metal 

450,-

MIKROFONSTATIV
ROCK’n ROLL
275,-
Mikrofonstativ med rund fod 
i klassisk rock’n roll stil. Solid 
konstruktion. Selve foden 
vejer hele 3,5 kilo hvilket giver 
den støtte som behøves for 
et stabilt stativ, uden at gå på 
kompromis med bevægelig-
heden.
Justerbar højde:  83 - 155 cm.

Mikrofonstativ med juster-
bar teleskopbom. 
Alle  skruer og håndtag er i 
metal hvilket gør
dette stativ ekstra solidt 
og holdbart. Adapter til 
begge slags mikrofonhol-
dere medfølger. Kraftigt, 
men alligevel fleksibelt og 
let at justere. Sort finish.

MIKROFONSTATIV
MED TELESKOPBOM

Mulighed for både stort 

og lille gevind

 Højdejusterings 

håndtag i metal 
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DIXON STANDS
Design, quality and value for money. Dixon standing by you since 1979.

Et let og flexibelt keyboardstativ 
med en enkel og sikker hurtig 
låsemekanisme. Lakeret i sort 
og alle rørender er med riflede 
gummifødder. 
Fås i fuld størrelse og 3/4 stør-
relse.

KEYBOARDSTATIV
4/4 295,-   
3/4 295,-

Ekstra kraftigt keyboardstativ 
som er flexibelt og sikkert. 
Lakeret i sort og alle rørender 
er forseglet med riflede gum-
mifødder.

M3 KEYBOARDSTATIV 
395,-

Solid gennemprøvet  konstruktion. Fungerer lige godt til 
guitar og bas samt mange andre strenge instrumenter.

VÆGOPHÆNG TIL  GUITAR M.M 
95,-

GUITARSTATIV  175,- ELGUITARSTATIV  175,-

Guitarstativ til akustiske guitarer. Hurtig lås med tre indstil-
linger. Sort lakeret med gummibeklædte berøringspunkter. 

Guitarstativ til elguitar, bas og akustisk guitar. Hurtig lås 
med tre indstillinger. Sort lakeret med gummibeklædte 
berøringspunkter.

.

MIKROFONHOLDER 
75,-

Mikrofonholder med stort gevind.
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Skulderstrop i kraftig nylon    95,-
Sort skulderrem i nylon. Justerbar. Max. læng-
de: 154 cm

TILBEHØR

North Star pianobænk deluxe  1.350,-
Komfortabel pianobænk i flot, solid kvalitet. Sæde med blød polstring og 
god støtte. Farver: sort mat, hvid og blank sort.

North Star
keyboardbænk 395,-
Bekvem og fleksibel pianobænk, som 
er justerbar i forskellige højder. Sort 
lakeret med riflede gummifødder. 
Polstret vinylbetrukket siddepude.

MA7  55,-
Højttalerstativfæste til 
udvendig  montering.  
Diameter: 35mm 

NORTH STAR PIANOBÆNKE
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Adress Falkevej 14, DK-3400 Hillerød
Website www.polysonic.dk
E-mail info@polysonic.dk

Polysonic Danmark aPs Vedrørende priserne i Musikerguiden
Priserne er at betragte som eksempler og er således ikke bindende. Musikhandlerne har ifølge dansk lovgivning lov til selv at sætte sine egne priser. De heri angivne priser 
er inkl. moms på 25%. Polysonic Danmark ApS forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre priser og specifikationer uden varsel. Desuden tages der forbehold for trykfejl, 
stavefejl, fejl i priser o.s.v. Yderligere information om specielle produkter kan fås gennem www.polysonic.dk. Check også www.polysonic.dk for seneste aktuelle pris.   
Med venlig hilsen Polysonic Danmark

KB-1 ................................................295,-
Mål: 111x42x15.5cm (“almindelige” 5-oktavskeyboards)
CTK-3000/3200/4000/4200/4400/5000/6000/7000, LK-220/270/280, AT-3 

KB-5 ................................................395,-
Mål: 124x43x17.0cm (76 tangenter)  
WK-200, WK-210,  WK-220, WK-500, WK-6500/6600/7500/7600, AT-5 

Digital Piano gigbag ......................895,-
Mål: 137x37x15cm (88 tangenter - ekstra solid med god foring )
PX-135/150/160/330/350/360/5S/560, CDP-120/130/220R/230R

GIGBAGS TIL KEYBOARDS

• WG-184 til western guitar 
• CG-182 til klassisk guitar
• CG-185 til 3/4 klassisk guitar
• UK-186 til ukulele 79,-

Alle spænder er af metal

Pas godt på din elskede!
Gigbags til klassiske guitarer og westernguitarer
• Produceret i kraftig nylon med for i blødt og slidstærkt materiale  
• 10 mm beskyttelseslag 
• Håndtag er fastsyede med kraftige korssting  
• Alle spænderne er af metal  
• Stor lomme med lynlås 
• Dobbelte skulderremme, så den kan bæres som rygsæk

GIGBAGS TIL GUITAR

295,-
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