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Onze folder, de herfsteditie, is klaar. De talrijke positieve reacties op onze eerste editie bevestigen dat we juist 
zaten met het aanvoelen van de noden van de elektro-installatiemarkt. 

Het concept van partnership is in de huidige ondernemerswereld geen loos begrip. Waarom zouden wij niet 
onze kennis en ervaring ten dienste stellen van elektro-installateurs. Integendeel, we moeten samen projecten 
uitvoeren en samen streven naar een win-win situatie waar beide partijen er verder op vooruitgaan. Samen 
werken in een professioneel partnership is een verzekering voor de toekomst. Audiovisuele installaties worden 
complexer met zeer specifieke eisen. Je kan als elektro-installateur niet alle kennis in huis hebben. Ook wij 
kunnen niet zonder partners, ook wij hebben jullie nodig om in de toekomst te blijven groeien en verder te 
ontwikkelen. Op deze manier kunnen wij verder investeren in medewerkers die hun kennis en vaardigheden 
kunnen aanscherpen.  
Het ervaart goed dat de theorie van het maatschappelijk belang van onze onderneming omgezet wordt in een 
tastbaar iets waar alle partijen van klant tot medewerkers er goed bij varen. 

Dirk Verhellen - CEO Play AV

Play AV gaf samen met elektro-installateur Electro 
Entreprise NV enkele zalen in het Aeropolis 
building (Schaarbeek) een audiovisuele opfrissing. 
Anno 2017 is Aeropolis II een modern facilitair 
gebouw met maar liefst 80 medewerkers. De 
sterkte van dit gebouw is dat er vergaderingen 
voor zowel grote als kleine groepen kunnen 
plaatsvinden. 
Onder andere het auditorium, een vergaderzaal 
en de foyer kregen een integrale installatie van 
beeld, audio en sturing. 
Samen met Play AV brengt EEG nv tal van 
projecten tot een succesverhaal, hetzij via 
logistieke ondersteuning, hetzij met een wederzijds 
partnership voor tijdens en na het project.

Play AV ondersteunt veel klanten uit allerlei 
sectoren (overheid, onderwijs, retail, 
corporate, installatieprofessionals) in hun 
zoektocht naar het geschikte professioneel 
audiovisueel materiaal voor kleine en grote 
projecten of aanbestedingen. 

Uniek in de sector is onze studiedienst met 
hoogopgeleide ingenieurs die uw projecten 
en installaties tot in de puntjes voorbereiden 
en uitwerken, aangepast naar ieders budget. 

Samen met de klant en alle betrokken partijen 
werkt de studiedienst de beste oplossing 
uit met audiovisueel materiaal volgens het 
gewenste budget.

Referenties: Belfius, De Warande, Deloitte, 
KPMG, Scholen van Morgen, De Krook Gent, 
Bosuil Antwerpen, vzw Aero II,...

Doeltreffende en efficiënte oplossingen op 
maat, dat is de kracht van de studiedienst bij 
Play AV.

Contacteer ons gerust voor een eerste 
kennismaking.  
 
www.playbiz.be // 09 381 86 40 Uw project in onze brochure? Stuur 

een mailtje naar kristof@playbiz.be

Woord vooraf                                        

Project Electro Entreprise nv
Klant: Vzw Aero II                     

Techisch advies en 
AV expertise                       

• 1-kanaals audio 
transformator

• Gebalanceerd naar 
ongebalanceerd

• Gebalanceerde ingang: 
3-polig terminal block

• Ongebalanceerde 
uitgang: 3-polig terminal 
block

• Frequentiebereik: 20 Hz 
- 20 kHz

• Audio converter
• Mono gebalanceerd 

(line) -> stereo 
ongebalanceerd

• Gebalanceerde mono 
ingang: 3-polig terminal 
block

• Ongebalanceerde stereo 
uitgang: 2x RCA female

• Montagekit is los 
verkrijgbaar

AUDIO

RDL TX-A2 - Audio converter                          RDL TX-1A - Audio Transformator                           

Adviesprijs: € 145,00 * Adviesprijs: € 62,00 *

Met de TX-A2 kan je een mono gebalanceerd 
audiosignaal omzetten in een stereo 
ongebalanceerd audiosignaal. Ideaal om audio over 
lange afstanden (vanaf 10m) te overbruggen. De 
converter is passief en hoeft niet gevoed te worden. 

Met de TX-1A transformator kan een gebalanceerd 
audiosignaal omgevormd worden naar een 
ongebalanceerd audiosignaal. De transformator is 
voorzien van een draaiknop waarmee het volume 
aangepast kan worden. De transformator is passief en 
hoeft niet gevoed te worden.

onze partners:

SONA2.3
NOBA84 x ATEO2, 1 x NOBA8A

Available colours: /B /W

A new icon in sound
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Sennheiser XSW 1-825             
ASG PR/R                 

Adviesprijs: € 279,00 *

Adviesprijs: € 13,00 *

Ga voor de Sennheiser XS Wireless 
1 en vertrouw op een solide 
draadloze transmissie tot 10 
kanalen in een stabiele UHF-band. 
De XS Wireless 1 Vocal Set is een 
eenvoudig te gebruiken all-in-one 
draadloos systeem voor zangers 
en presentatoren.

Frontpaneel voorzien van een 
RCA M aansluiting, verbonden 
met een 20 cm kabel en dito 
vrouwelijke aansluitingsfiche. Ook 
verkrijgbaar in USB-USB, HDMI 
F-HDMI F, 3RCA F-3RCA F...

AUDIO 

onze partners:

Contacteer ons voor een demo of meer informatie 

  Koop een pakket en krijg een duoticket voor Night Of The Proms 2017

Procab Contractor Series                                     
CTV100 Toolbox +   
HDM 24 kabel (prijs/m)                 

Adviesprijs: € 375,73 *
Voorgemaakte HDMI kabels zijn verkrijgbaar 
in allerlei variaties maar voor sommige 
toepassingen bestaat er nu eenmaal geen 
kant en klare oplossing. Dit is ’s werelds 
eerste systeem die je toelaat zelf je eigen 
HDMI kabels te maken voor je project, 
zonder te solderen of andere complexe 
situaties.

Voor assemblage en testen op locatie 
is er deze speciale toolbox met alles 
wat je nodig hebt voor het maken van 
je eigen HDMI kabels. Een crimping 
tool (CTV800), een kabeltester 
(CTV900) en 20 connectoren 
(HDM19). Het assembleren van 
connectors duurt slechts enkele 
minuten. Voor lange afstanden te 
overbruggen werk je best met de 
HDM24 kabel, speciaal ontwikkeld 
voor het maken van je eigen HMDI 
kabels

AUDIO & VIDEO

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

• HDMI 1.4
• High speed met ethernet
• Soldeerloos
• Gold plated connectors
• Tot 30m HD video transfer
• 24 AWG en 26 AWG kabels
• Kabel assemblage in slechts enkele 

minuten

  

 
 

*exclusief btw  

 

60W Versterker, 6 plafond speakers en wandregelaar vanaf slechts €810!
Contacteer Play AV voor jouw configuratie en korting

JBL top geluidservaring | Makkelijk in gebruik | Eenvoudige multi tap 100V installatie  
Bluetooth en USB connectie | Microfoon input | Omroepsysteem | Mic Priority
100/70V of laagohmig | Tot 8 inputs en 2 kanalen | 60 tot 240W output vermogen | Rack beugels inbegrepen  

Geniet nu van de beste audio ervaring, voor ieder type ruimte, aan een onklopbare prijs!
JBL stelt u in staat om naar wens uw audio systeem te configureren.
Maak een keuze uit de zeer veelzijdige VMA Mixer/Versterkers met onder andere 
Bluetooth en USB connectiviteit. 
Daarnaast zijn ze ook nog mooi voor het oog, flexibel en zeer eenvoudig te installeren. 
Heeft u tevens nood aan een omroepsysteem, deze doet het allemaal. 
Via de Priority functie heeft de omroeper steeds voorrang op de spelende audio bron.
Via de wandregelaar kan de gebruiker eenvoudig de bron selecteren en het volume 
regelen vanop afstand. 

Maak hier een keuze uit de luidsprekers die het best passen bij uw project om de ideale luisterervaring te bieden.

Surface Outdoor Pendant Plafond

JBL “JUST ADD WIRES” compleet luidspreker pakket.

          Ontvang een duo-ticket voor Night Of The Proms in het Sportpaleis. Vraag ons naar de voorwaarden !

• Uitstekend live geluid
• Bevat intuïtieve stationaire 

ontvanger voor snelle installatie 
en gemakkelijk gebruik

• Set is inclusief zangmicrofoon en 
microfoonklem
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Bundel 2 x 2 Videowall oplossing                                   

Bundel kleine vergaderzaal                            

• 4 x Samsung UE46D Videowall displays 
• 1 x Smartmetals VideoWall wandoplossing: 46 inch 2 x 2
• 4 x Purelink PI5000-030 DisplayPort kabel - PureInstall 3,00m
• 1 x Barco ClickShare CS-100

• Casio XJ-F100W laserprojector: 3.500 lumen,WXGA, Full Color, 20.000:1 contrast ratio
• Audipack QFIX-0500TG: universele plafondbeugel
• Projecta ProScreen CSR: projectiescherm, 115x180 Wide, 16:10 , mat wit
• PureLink HDMI kabel 10m 

Adviesprijs: €  7606,00 * 

Adviesprijs: € 1631,90 *

Bij aankoop van een bundel krijgt u min. 1 duoticket voor Night of The Proms 2017! Info via kristof@playbiz.be

AV BUNDELS

          +           +           +

          +           +           +

Sony FW-55XE8001              
Vaddio 
ConferenceSHOT AV                    

Adviesprijs: € 1490,00 *

Adviesprijs: € 2376,00 *

De Sony FW-55XE8001 is een 55 inch 
4K UHD-resolutie breedbeeldscherm 
ideaal voor gebruik in vergaderzalen, 
trainingsruimten of huddle ruimtes. 
Met ingebouwde speakers, USB 
media player en support voor HDR bij 
oprichting gebruiken.

• Professionele PTZ-camera met 
10x zoom, 74° Field of View en 
1080p/60 resolutie

• Incl. professionele speaker en 
tablepod microfoon

• Connectie over 1 netwerkkabel 
en met USB 3.0

• Compatibel met alle softclienst 
zoals WebEx, Zoom, 
Skype4Business

• 18/7 displays ontworpen voor 
business

• 4K UHD resolutie (3840 x 2160 
pixels, 16: 9 aspect ratio), 440 cd/
m2 helderheid, 3500:1 contrast

• Optie: kosteneffectieve, eenvoudig 
te gebruiken web-gebaseerde 
digitale signage software oplossing

VIDEO & COLLABORATION

onze partners:

Vraag info of uw korting aan via kristof@playbiz.be ! 

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

All brand names, product names, and trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks, registered trademarks, and trade names may be used in this document to refer to either 
the entities claiming the marks and names or their products. Crestron disclaims any proprietary interest in the marks and names of others. Crestron is not responsible for errors in typography or photography. 
©2017 Crestron Electronics, Inc.

ARE 
YOU

TO ONLY ONE  
UC PLATFORM?

Only Crestron Mercury™ supports your collaboration applications.
LOCKED IN

Ad_2017_Mercury_140x200_v7.indd   1 7/11/17   11:20 AM

Het effectief overdragen van een boodschap op een videowall wordt steeds populairder. 
Een videowall kan op vele manieren worden ingevuld en begint al bij een opstelling van 4 monitoren tot
elk gewenst aantal. Ook de ophanging van de monitoren kan op vele manieren gebeuren.

Ook kleine vergaderzalen verdienen de nodige aandacht en professionaliteit als het komt op
presentatiemiddelen en audiovisuele apparatuur. Volgende bundel met Casio laserprojectie vormt de
kwalitatieve oplossing voor dergelijke installatie.
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• Z-Phosphor laser lichtbron
• 5.000 lm, WUXGA 

(1920x1200), 16:10 resolutie
• Installatieflexibiliteit (360°)
• Installatie in onderwijs, B2B 

en entertainmentsector

• Professionele desktop 
projector (LCD)

• 3.000 lm, WXGA (1280x800), 
6000:1, compact 

• Multipresenter functie: 
draadloos je presentatie sharen

• Mobiele, zakelijke HD-ready 
projector (3LCD)

• 3.000 lm, WXGA (1280x800), 
10,000:1, keystone-correctie

• Draadloos presenteren vanaf 
een smartphone/tablet (gratis)

SONY VPL-PHZ10                      NEC ME301W                       EPSON EB-1780W                      

Adviesprijs: €  2995,00 * Adviesprijs: € 679,00 * Adviesprijs: € 817,00 * 

PROJECTIE

onze partners:

     Vraag uw korting als professional of elektro-installateur aan via kristof@playbiz.be

• 600 x 600 x 501 mm
• Laadcapaciteit van 60 kg
• Bergt tot 9 units op van 19” 

apparatuur
• Kabelinvoer onder- en 

bovenaan (sluitbaar)
• Verwijderbare zijkanten

• Plafondbeugel: beweegbaar 
frame van 450 x 590 mm 

• Betrouwbaar en accuraat
• Duurzaam en weinig 

onderhoud
• Uitbreidbaar met vele opties

• 600 x 600 x 918 mm
• Laadcapaciteit van 800 kg
• Bergt tot 18 units op van 

19” apparatuur
• 50 mm wieltjes en stelvoeten 

inbegrepen
• Verwijderbare zijkanten

• Comp. met alle standaard 
grids van verlaagd plafond

• Zeer precieze afstelling 
zonder gereedschap

• Kolom tot 30 cm instelbaar 
onder plafond

• Installatietijd tot 1/3 verkort

• 552 x 508 x 502 mm
• Laadcapaciteit van 68 kg
• Bergt tot 8 units op van 20” 

apparatuur
• Kabelinvoer en onderhoud 

achteraan mogelijk
• Laminaat afwerking

• Projectorbeugel
• Eenvoudig te installeren
• Elegant, functioneel
• Lengte en hoek aanpasbaar
• Voor de eenvoudige en mooi 

ogende installatie

Caymon WPR609 (19”)              

Audipack PCL-3050-3           

Caymon SPR618 (19”)                      

Chief SYSAUW              

Chief ERK-8-20B             

SMS CL V650-900                       

Adviesprijs: € 242,00 *

Adviesprijs: € 2.432,00 *

Adviesprijs: € 448,00 *

Adviesprijs: € 325,00 *

Adviesprijs: € 206,00 *

Adviesprijs: € 160,00 *     

Projectoren en beugels RACKS EN BEUGELS

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW *Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

(*
) 
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+ 3 jaar lampgarantie  
  (on-line registratie vereist)
+ 3 jaar gratis backup service

+
gratis

CANON WUX6010
MET GRATIS  
OBJECTIEF  
TWV €479 AAN
COMBI-PROMO  
PRIJS: €4.499 (*)
• 6000 lumen ‘colour brightness’  
• Perfecte kleurreproductie 
• 1920 x 1200 WUXGA resolutie  
• Canon Projectorlens technology



11.

Videowall UD55E-B             
ClickShare CSE-200       

Adviesprijs: € 14.999,00 *
Adviesprijs: € 1750,00 *

Krachtige videowall oplossing met 
geavanceerde kleurenkalibratie en 
naadloze behuizing.

• Draadloos presentatiemiddel
• + gratis button twv. € 249
• Geen rondslingerende kabels, 

geen aparte configuraties
• Open systeem: PowerPoint, 

Keynote, pdf, filmpjes, … alles 
kan gestreamd worden

• Uniformiteit in helderheid en kleur 
nauwkeurigheid met Samsung 
Color Expert Technology en fabrieks 
kalibratie

• Ultra-smalle 3.5 mm bezel-to-bezel 
design voor een naadloze uitstraling 
van de videowall

• UHD-beeldkwaliteit zonder 
aanvullende apparaten

• Duidelijke boodschap via een 
anti-glare paneel (haze 44%), met 
betrouwbare 24/7 werking

• Idem voor een 2x2 
46 inch (trolley 
model), 2x2 46 inch 
(Freestanding) en 
een 2x2 55 inch 
(Freestanding)

• Kan tot 180 kg dragen
• In wit en donkergrijs
• Schermpositie: 

landscape

• Meeste flexibiliteit 
voor een optimale 
positionering van uw 
(touch) displays

• Adaptief gebruik
• Arbo-verantwoord 

gebruik
• Eenvoudig te 

installeren
• Universeel voor alle 

(touch) displays

SCHERM & MONTAGE

SmartMetals ‘Swing’          Mobiele videowall lift                                               

Adviesprijs: € 1095,00 * Adviesprijs:  € 2499,00 *

De Swing is een wandlift voor touch screens met een 
elektrische hoogteverstelling van 500 mm voor displays 
tot 84”. Naast de hoogteversnelling kan de monitor 
handmatig met een 180° draaibeweging naar voren en 
weer naar de muur worden bewogen en in de voorste 
stand 90° worden gedraaid naar links en naar rechts.

De 172.7022 serie is een oplossing die speciaal 
ontwikkeld is voor een vergaderzaal of voor eventlocaties. 
Deze verrijdbare VideoWall frame is speciaal ontwikkeld 
voor het monteren van vier 55 inch flat panels in een 
2x2 configuratie. De hoogte is elektrisch verstelbaar. Voor 
de volledige opstelling met schermen: zie videowall onder

Premium-kwalitatieve displays voor eenvoudige configuraties

onze partners:

  Ontdek deze opstelling in ons kantoor. Mail ons voor een gratis demo!

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

• Aanvaardt aanvullende 
analoge stereo 
audiosignalen

• Ondersteunt EDID en 
HDCP transmissie

• Zeer betrouwbare, 
energiezuinige externe 
universele voeding, 
inclusief Tx-modellen

• Remote Power

• Zendt HDMI plus-
besturing en analoge 
audio tot 70 meter over 
een afgeschermde 
CATx-kabel.

• Een afgeschermde 
‘twisted pair’ kabel is 
ten zeerste aangeraden 
voor optimale prestaties

• HDCP compatibel

CONNECTIVITEIT

Extron DTP HDMI 4K 230 Tx en Rx (transmitter & receiver)                                  

Adviesprijs: € 400,00 * (per toestel)

De Extron DTP HDMI 4K extender (met zender en ontvanger) stuurt HDMI, analoge audio en bidirectionele 
besturingssignalen tot 70 meter over een afgeschermde CATx-kabel. De HDCP-compatibele extender set 
beschikt over een compacte behuizing die discrete installatie in een breed scala aan toepassingen mogelijk 
maakt. Deze set accepteert analoge stereo audiosignalen voor gelijktijdige overdracht via dezelfde afgeschermde 
‘twisted pair’ kabel. Het ondersteunt videosignalen bij resoluties tot 4K, inclusief 1080p / 60 Deep Color.

VOOR MEER INFORMATIE OF DEMO: WWW.CROWDBEAMER.COM/PLAYAV

 CROWDBEAMER GO 
voor een publiek tot 25 

• Klantenpresentaties
• Projectvergaderingen
• Directievergaderingen
• Showrooms

 CROWDBEAMER ENTERPRISE 
voor een publiek tot 100

• Seminaries
• Wetenschappelijke conferenties
• Opleiding en onderwijs
• Bedrijfsbezoeken 

WWW.CROWDBEAMER.COM/PLAYAV

 CROWDBEAMER ENTERPRISE 
voor een publiek tot 100

• Seminaries
• Wetenschappelijke conferenties
• Opleiding en onderwijs
• Bedrijfsbezoeken 

HET EERSTE PRESENTATIESYSTEEM 
DAT HET PUBLIEK CENTRAAL STELT

PRESENTEER IN REAL-TIME OP ALLE MOBIELE SCHERMEN 
VAN UW PUBLIEK, OVERAL WAAR U DAT WIL.

CB-adv.140x200-4.indd   1 25/08/17   09:04

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW



PLAY AV organiseert elke maand praktische opleidingen 
in samenwerking met onze partners. Productkennis, tips, 
tricks en vooral extra kennis voor uw installaties staan hierbij 
centraal. Een hapje en een drankje wordt voorzien. Op het 
einde zijn er allerlei prijzen te winnen. 
Schrijf je snel in ! 

• Workshop UCast - unieke digital signage oplossing 
dinsdag 07/11/2017, 17u00 , PLAY AV NAZARETH 
gratis deelname 

• Workshop Audac NOBA 8” compacte basinstallatie  
dinsdag 05/12/2017, 17u00 , PLAY AV NAZARETH 
gratis deelname

info@playbiz.be
+32 (0) 9 381 86 40
Venecoweg 2, 9810 Nazareth, Belgium
www.playbiz.be

Mail/bel ons of raadpleeg onze website voor meer info  - www.playbiz.be 
Inschrijven kan via e-mail naar kristof@playbiz.be (naam & datum van de opleiding vermelden)

PLAY ACADEMIE

75UW341C

75UW341C
75 inch UHD Commercial TV
WebOS
Content Sharing (WiFi, Miracast)
WoL (Wake on Lan), RS-232C
Hotelmode

Ontworpen 
voor uw 

vergaderruimte

Vraag uw uitzonderlijke
installateurskorting aan

bij Play AV


