
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

AKG DSR700 v2, 2-kanals digital mottaker
for mikrofoner, pent brukt

 2.490,- inkl mva ID: 36381 Stk. 2  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/annet/fritid-hobby-og-underholdning/musikkinstrumenter/lydutstyr/akg-dsr700-v2-2-kanals-digital-mottaker-for-mikrofoner-pent-brukt-36381.html


Prisen er pr stk, inklusiv mva.

Lydutstyr.

AKG DSR700 v2, 2-kanals digital mottaker for mikrofoner, pent brukt

---

19" rugged all-metal construction for secure rack-mounting and transportation

Intuitive user interfaces simplifies system setup, spectrum analyzer usage and rehearsal function

Graphic spectrum analyzer provides a clear overview of radio frequencies

Integrated digital signal processing with low-cut filter, three-band equalizer, dbx compressor and dbx

limiter

Analog and digital audio outputs 2 x balanced XLR, 2 x unbalanced jack connectors

AES/ EBU-output with world clock input

155 MHz tuning range

512-bit signal encryption provides a unique audio protection

Infrared link of all setup data to the transmitter

AKG DSR700 V2 Digital Wireless Stationary Receiver (Band 1: 548.1 - 697.9)

---

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 149224593
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