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AUDIO

Woord vooraf
De zomermaanden staan alweer voor de deur. Voor vele professionals onder ons een welverdiend moment van rust na maanden
hard werk. Ook Play AV is klaar om de zomer in te gaan en verder te werken aan nieuwe initiatieven en acties.
In het voorjaar zijn we veelvuldig naar onze klanten gaan luisteren, zowel individueel als via rondetafelgesprekken. We hebben
gemerkt dat er een beslissingsstress ontstaat bij onze klanten als gevolg van de snelle evolutie van de technologie en de snelheid
waarmee toestellen op de markt zijn gebracht.
Om hier een antwoord op te geven zijn we volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw initiatief waarbij het vooral zal gaan om
Inspiration, Concept en Experience. Maar daarover na de zomer meer.
Wij wensen jullie allemaal een welverdiende vakantie met het gezin. Geniet van de zomer !
Dirk Verhellen - CEO Play AV

Hemels geluid
moeiteloze installatie

Studiedienst :
Expertise & Kennis

Samen met de klant en alle betrokken partijen
werkt de studiedienst de beste oplossing uit
met het audiovisueel materiaal volgens het
gewenste budget.
Referenties: Stadsbader, Sheraton, Vanmarcke, Les
Bastions, Belfius, De Warande, Deloitte, KPMG,
Agoria,...
Doeltreffende en efficiënte oplossingen op maat, dat
is de kracht van de studiedienst bij Play AV.
Neem gerust gerust contact op voor een eerste
kennismaking.
www.playbiz.be // 09 381 86 40
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De innovatieve CleverMount™ technologie heeft
het voordeel dat de luidsprekerkast samen met de
montagebeugel een groot installatiegemak biedt en
resulteert in een oogstrelend geheel.

Play AV ondersteunt vele klanten uit diverse
sectoren (theater, overheid, onderwijs, retail,
corporate, installatieprofessionals, entertainment,...)
in hun zoektocht naar het geschikte professioneel
audiovisueel materiaal voor kleine en grote projecten
of aanbestedingen.
Onze studiedienst met hoogopgeleide ingenieurs
is uniek in de sector. Zij bereiden uw projecten
en installaties tot in de puntjes voor en werken ze
verder uit, aangepast naar ieders budget.
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CleverMount™

Ontdek al onze innovatieve producten
audac.eu

After-sales Service
Interventies
Herstellingen
Informatie & advies

Optioneel: extra dimensie
met WMA beugels

Kies de juiste hoek

Extron MLC Plus 100

ASG P2R-2R

Adviesprijs: € 730,00 *

Adviesprijs: € 12,78 *

Een gemakkelijk te gebruiken ethernet controlepaneel
gemaakt voor alledaagse AV functies. Beheer, monitor
en bedien door middel van een standaard netwerk
aansluiting. Input switching, regel het volume in een
ruimte, zet displays aan/uit,...

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

•

Om alle ondersteuningsaanvragen na verkoop
gestructureerd te stroomlijnen en de klant beter van dienst te
zijn, maken wij gebruik van een ‘support ticketsysteem’.
Dit online platform kan de klant raadplegen op
www.playav.supportsystem.com.

•
•
•
•

Aan elke ondersteuningsaanvraag wordt een uniek
ticketnummer toegekend dat u kan gebruiken om de
voortgang en antwoorden online bij te houden. Ter referentie
bieden wij complete archieven en een overzicht van alle
ondersteuningsverzoeken.

Uw project in onze brochure? Stuur
een e-mail naar kristof@playbiz.be

Bevestig luidspreker

onze partners:

Twee directionele RS232
poorten
Twee relais voor diverse
functies
Eén infrarood poort
Eén digitale input
Volledig configureerbaar
door middel van Global
Configurator Plus en
Professional.

•
•
•
•
•

1-kanaals audio
transformator
Gebalanceerd naar
ongebalanceerd
Gebalanceerde ingang:
3-polig terminal block
Ongebalanceerde
uitgang: 3-polig terminal
block
Frequentiebereik: 20 Hz
- 20 kHz
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AUDIO

CONNECTIVITY
*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Nieuwe EdgeMax™

plafond luidsprekers met PhaseGuide®
technologie

PROCAB Classic Series HDMI kabels

De nieuwe EdgeMax™ in-ceiling premium
loudspeakers doen qua dekkingspatroon niet onder
voor grotere opbouwluidsprekers en ogen
aantrekkelijker doordat ze in het plafond zijn
ingebouwd. EdgeMax loudspeakers vormen een geheel nieuwe productcategorie en bieden
kamervullende dekking en beter geluid dan
conventionele plafondluidsprekers dankzij Bose
PhaseGuide®-technologie.

De 4K Ultra HD HDMI kabels van PROCAB voldoen aan de hoogst beschikbare
standaarden in HDMI en zorgen voor een betrouwbare oplossing voor al je
audiovisuele verbindingen.
Deze kabels hebben een gold plated contact en bieden ondersteuning voor ethernet,
audio en returnchannel, 32 channel audio, CEC, 3D en is backward compatible met
andere HDMI specificaties.

Neem voor meer informatie contact op met:
pro_be@bose.com of bezoek onze website:
https://pro.bose.com

De connector aan de beeldschermzijde is voorzien van een geïntegreerde repeater
chipset waardoor de kabels voldoen aan hoge resolutie-eisen op lange afstanden die
niet haalbaar zijn met gewone HDMI-kabels.

•
•
•
•
•

De nieuwe EdgeMax is binnenkort in demo te beluisteren bij Play AV !

Sennheiser XSW 1-825
Adviesprijs: € 279,00 *
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.
•
•

•

			

HDMI met ethernet
Verschillende lengtes
Gemakkelijk connecteerbaar

Surf naar www.playbiz.be en vraag uw korting/demo/offerte aan voor professionals

Bose MA12 Line Array
Adviesprijs: € 850,00 *
Als line array (300W) kan
deze speaker alleenstaand
of in combinatie met andere
luidsprekers worden gebruikt
voor permanente installaties
binnenshuis. Technologisch
vernunft en innoverend design!

Uitstekend live geluid
Bevat intuïtieve stationaire ontvanger
voor snelle installatie en gemakkelijk
gebruik
Set is inclusief zangmicrofoon en
microfoonklem

Plug into simplicity.

Tap into amazing

Share big ideas – and watch them grow
Creativity is one of the core assets of your organization. With ClickShare
CSE-200, you can make sure ideas receive the attention they deserve.
Simply share what’s on your laptop or mobile device, on a presentation screen.
Somebody else has an additional point to make? No problem, with ClickShare
CSE-200 2 people share content onscreen side-by-side. With a single click, you
transform a meeting into a complete sharing experience, bringing ideas, people
and content together. No cables, no set-up, no waiting to join in.

Contacteer ons voor een demo of meer informatie
*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

onze partners:

4K ultra HD
Gold plated

CSE-200

www.barco.com/clickshare

ClickShare CSE 200 ads_200x140_nare.indd 1

18/04/2018 16:15
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VIDEO

MEETING ROOM
*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Grab their
attention

Adviesprijs: € 1880,00 *
7 inch capacitief touchscreen met een
1024 x 600 resolutie met 24-bit kleuren
diepte

•

Gorilla Glass Scherm

Our P-Series projectors blend into any space with
stylish looks and easy set-up. The laser light source and
BrightEra 3LCD engine deliver beautiful 5000 lumen
images without regular lamp changes.

•

Snelle Quad-core processing en acht keer
zoveel geheugen

Create rich, colourful 4K HDR visuals that always impress
with our slim, energy-efficient BRAVIA Professional
Displays. They’re the flexible presentation choice with
generous connectivity and customisation options.

•

Compatibel met alle Extron IP Link Pro
processoren

www.pro.sony.eu

•

Power over Ethernet en communicatie
over één netwerkkabel

•

Ingebouwde luidspreker

The latest AV solutions from Sony
combine spectacular picture quality
with lower ownership costs.

AV ondersteuning nodig voor uw project ? Contacteer Play AV !

Adviesprijs: € 2995,00 *
De Sony VPL-PHZ10 is een
installatiebeamer met laser lichtbron,
welke geschikt is voor het onderwijs, het
bedrijfsleven en de entertainment sector.
De laserbeamer heeft een superieure
beeldkwaliteit, is eenvoudig te installeren
en heeft lage gebruikskosten.

•

Adviesprijs: € 1750,00 *

•
•
•

Draadloos presentatiemiddel
Geen rondslingerende kabels,
geen aparte configuraties
Open systeem: PowerPoint,
Keynote, pdf, filmpjes, … alles
kan gestreamd worden

GREAT
MEETINGS
MADE
SIMPLE

LOGITECH SMARTDOCK
FOR SKYPE ROOM SYSTEM
Logitech en Skype for Business
moderniseren gezamelijk de vergader
experience met een gemakkelijk te
gebruiken en voordelige oplossing voor
elke vergaderruimte.

WUXGA resolutie: scherp beeld
Hoge lichtopbrengst met 5000 Ansi
lumen
Dankzij LED techniek heeft dit toestel
ongeveer 20 000 branduren
Zeer hoge contrastratio voor
realistische beelden en orignele
zwartweergave

- met één aanraking in je Skype meeting
- premium en roterende houder
- beveiligde AV console voor Surface Pro 4
- gemakkelijk content delen via HDMI
- connect met slechts één kabel

Vraag info of uw korting aan via info@playbiz.be !
*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

onze partners:

Alles-in-één ConferenceCam
met een gezichtsveld van 120°
en geïntegreerde audio die
perfect is voor kleine
vergader- en teamruimtes.
Het is een compact ontwerp en
minimaliseert kabels en rommel.

Surf naar www.playbiz.be en vraag uw demo aan of een vrijblijvende offerte		

Clickshare CSE-200

Sony VPL-PHZ10

•

Adviesprijs: € 999,00 *

•

			

•
•

Logitech MeetUp

Extron TLP Pro 725T

SmartDock + GROUP
for the Meeting Room

Logitech_Ad_SmartDock_200x140_0518_NL.indd 1

Vraag naar een Demo:
info@playbiz.be

07.05.18 08:53
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MEETING ROOM SYSTEMS

MEETING ROOM

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Samsung Harman Huddle solutions

Let’s Flip!
Flip the Future of Collaboration

+

Investeer in slimmere, snellere en betere
samenwerking met de Samsung Flip. Een
verplaatsbare digitale ﬂipchart die elke
ruimte omtovert tot een meeting room.
Die iedereen uitnodigt om bij te dragen.
En geen enkel idee laat verloren gaan.

 tot met vier tegelijk schrijven
 notities opslaan en beveiligen,
opzoeken en delen
 draadloos content tonen
vanop elk device

•

Samsung DC49J (49 inch DC Series Display)

•

B-tech beugel BT8421

•

Acendo Vibe 5100 Video Conferencing Camera

•

Purelink HDMI kabel 1m

Ontdek de Samsung Flip en meer
op samsung.com/business

De Evoko Liso testen ? Neem contact op en wij geven u graag een demo !

Wenst u een gratis demo van de Samsung Fl!p op kantoor? Bel ons !

Videowall UD55E-B
Adviesprijs: € 14.999,00 *
Krachtige videowall oplossing met
geavanceerde kleurenkalibratie en
naadloze behuizing.
•

•

•
•

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

Premium-kwalitatieve displays voor eenvoudige configuraties
onze partners:

+

De display technologie van Samsung gecombineerd met de Collaboration innovatie van AMX (by Harman) voor een
lage bundelprijs. Hiermee is het mogelijk om voor elke gewenste situatie een Huddle Space of meeting room
in te richten met de laatste technologieën en mogelijkheden. Kortom een zeer toegankelijke oplossing voor
videoconferencing. Dit pakket omvat:

 volledig intuïtief bedienen

18663-V1-NL-Flip advertentie_200x140.indd 1

+

Adviesprijs: € 1999,00 *

Epson EB-980W 28/02/18

20:40

Evoko Liso Room Management

Adviesprijs: € 699,00 *

Adviesprijs: € 1280,00 *

•
•
•
•

In veel bedrijven is het vaak een hele opgave om vergaderruimtes te reserveren.
Veelzijdige problemen zoals dubbele boekingen en onoverzichtelijke agenda’s
voor afspraken komen dan ook vaak voor.

•

Heldere WXGA-projector
3.800 lm, 15,000:1
1,6x optische zoom
Minimaal onderhoud &
eenvoudige installatie
Meerdere aansluitmogelijkheden

Hiervoor bood de Evoko Room Manager al de oplossing, maar nu is er de
opvolger: Evoko Liso
•

Nog eenvoudiger vergaderruimtes reserveren

•

Nooit meer dubbel geboekte ruimtes

•

Duidelijke interface, helder scherm

•

Eenvoudig te integreren in het bestaande netwerk

•

Met ingebouwde nabijheidssensor

•

Analyseert en optimaliseert uw vergaderpatroon

•

Compatibel met alle bekende digitale kalenders

*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW
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MEETING ROOM SYSTEMS
*Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

VOGEL’S Connect-it modulaire oplossingen

Inform. Impress. Inspire.
DICENTIS Vergadersystemen
In de gemeenteraad, conferentiezaal of boardroom vervult het vergadersysteem een
belangrijke rol. Het staat garant voor duidelijke, goed georganiseerde en bovenal verstaanbare
vergaderingen. Maar tegenwoordig is er veel meer mogelijk: persoonsidentificatie middels
NFC technologie, stemfunctionaliteit, simultaan vertalen, haarscherpe videobeelden of zelfs
documentweergave of internettoegang op de vergaderpost. Bosch biedt alles!

Of u een oplossing zoek voor plafond, vloerwand, vloer-plafond, rug-aan-rug, of een vrijstaande, vaste of
mobiele oplossing...De installatie is zeer eenvoudig.
Eén systeem voor verschillende toepassingen, zowel voor LCD displays als voor LED panelen.
Voor meer informatie: surf naar www.vogels.com/professional of stuur een e-mail naar info@playbiz.be

•
•
•
•

Uniek ontwerp en tijdloze vormgeving
Innovatieve ontwerpen voor bestaande en nieuwe toepassingen
Kwaliteit & veiligheid
Een complete reeks bevestigingsoplossingen voor zowel projectoren als displays

Veel vergaderzalen worden naast de vaste vergaderingen ook gebruikt voor informele
bijeenkomsten, borrels, trouwerijen of andere doeleinden. Met Bosch DICENTIS Draadloos
transformeert u de formele vergaderzaal eenvoudig in een lege ruimte. En dat zónder in te
leveren op gemak.
Of u nu op zoek bent naar een permanente oplossing middels een bekabeld vergadersysteem
voor veelvuldig vergaderen op een vaste locatie, of juist naar een flexibele, gemakkelijk
aanpasbare vergaderoplossing: Bosch biedt beide met het nieuwe DICENTIS
vergaderplatform.
Neem voor meer informatie contact op met uw Play AV contactpersoon of stuur een e-mail
naar info@playbiz.be. Of neem alvast een kijkje op www.boschsecurity.com/dicentis

Extron HC 404 - Meeting Space Collaboration System
Adviesprijs: € 1440,00 *

•
•
•
•
•
•

onze partners:

Krachtige oplossing voor vergaderruimtes
Zender met 2 HDMI ingangen en 1 VGA ingang
HDMI ingang op ontvanger welke ideaal is voor het aansluiten van een lokale HDMI bron zoals een Sharelink
draadloze conferentie mogelijkheid
Signaal extensie voor video, audio en voeding tot 70 meter over één shielded cat-x kabel
Ingebouwde Extron control
Auto-switching tussen verschillende ingangen

11.

88BH7D
86BH5C
• Ongeëvenaard 32:9 en 58:9 dynamisch
uitgebreid grootformaat met levendige
Ultra HD-resolutie

Creating new
categories
De LG Ultra Stretch 88BH7D en 86BH5C zijn nieuw ontworpen formaten met 32:9 en 58:9-breedbeeldschermen. Het zijn de meest belovende displays voor het adverteren en het verstrekken van informatie.
De Ultra HD resolutie geeft een meeslepende kijkervaring met levendige kleuren en heldere beelden. Het is de
beste manier om de aandacht te trekken met advertenties of informatie zoals bewegwijzering.

• Geoptimaliseerde verhouding voor
inhoud samengesteld uit video en tekst
• Reële weergave van een object
zowel verticaal of horizontaal
• Eenvoudige inhoudssamenstelling met
4 PBP (Picture-by-Picture) en
Super-Sign-software
• Daisy chain-ondersteuning voor
tegelwerk en gemakkelijk beheer

PLAY ACADEMY
PLAY AV organiseert 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.
Schrijf je snel gratis in !
•

Workshop Audac - 100V omroepinstallaties
maandag 17/09/2018, 16u00 , PLAY AV NAZARETH
gratis deelname

•

Check onze website voor de volgende events & workshops

Inschrijven kan via e-mail naar kristof@playbiz.be (naam & datum van de opleiding vermelden)

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

