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set

 Stream je muziek rechtstreeks op de deze set!

BORA BORA  
Draagbare 360° speaker op batterij

µ-QUASAR Laser
Fantastisch laserburst effect voorzien van een rode en groene laser

Relax @ Home

208€ 198€
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http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10174&cat1=s10000&cat2=s11000&cat3=s11008&lang=en
https://jb-systems.eu/nl/quasar-laser


set
MOJO500LINE  
Krachtig 500w speakersysteem met kolomspeaker en subwoofer 
voorzien van geïntegreerde 3-kanaals mixer met Bluetooth® ingang

JB10
Professionele dynamische microfoon

LED VIRTUAL FLAME
Virtuele LED versie van de traditionele vuurschaal

2x ACCU DECOLITE
Door accu gevoede LED-projector 

Relax @ Home
in style

963€ 906€

 Stream je muziek rechtstreeks op de deze set!
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http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10992&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325
https://jb-systems.eu/nl/jb10
https://jb-systems.eu/nl/led-virtual-flame
https://jb-systems.eu/nl/accu-decolite


set
2x PSA-12  
Professionele 200Wrms actieve klankkast met 
microfoon ingang en line ingang 

2x SS-59
Speaker statief

LS-64
Licht statief

PARTY BAR
Deze compacte balk bevat 4 verschillende lichteffecten om een 
fantastische lichtshow te creëren  

LED POLICE LIGHT
Zwaailicht op basis van 108 zeer briljante LEDs

FX-400
Krachtige rookmachine met amber LEDs om 
de rookuitvoer te kleuren

FOG LIQUID STD 1L
Rookvloeistof

Party @ Home

1081,50€ 957,90€

 Stream je muziek rechtstreeks op de deze set!
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https://jb-systems.eu/nl/psa-12
https://jb-systems.eu/nl/ss-59
https://jb-systems.eu/nl/ls-64
https://jb-systems.eu/nl/party-bar
https://jb-systems.eu/nl/led-police-light-blue
https://jb-systems.eu/nl/fx-400
https://jb-systems.eu/nl/fog-liquid-std-1l


klik op het product voor meer informatie klik op het product voor meer informatie

BT10ER2 PPA-101 set

WiCASTplay PSA-12 set

BT-20R Bora Bora

WiCASTamp PPA-121 set

Bluetooth® -transceiver met 
volumeregeling
• Ondersteunde Bluetooth®-profielen: 

   A2DP en AVRCP 

• Apt-x® CSR™ Low Latency-decoder voor 

  HD-audiokwaliteit

• Autonomie: 20 uur 

• Volumeregeling

• Optische digitale verbinding SPDIF en Jack 3.5 

Compact draagbaar 50W PA-systeem 
op batterij
• Bluetooth®

• USB speler (MP3 en WMA)

• FM Radio

• 1 handmicrofoon + 1 riemzender met   

   hoofdmicrofoon inbegrepen

• Geïntegreerd mengpaneel

+ Batterij voor PPA-101

Bluetooth® USB receiver

• Deel muziek van uw Bluetooth®-apparaat 

   met uw hifi-systeem.

• Bluetooth®: apt-X, A2DP en AVRCP

• Apt-x® CSR™ Low Latency-decoder voor 

  HD-audiokwaliteit 

• Verbinden via SPDIF of Jack 3.5

• 3,5 mm jack naar RCA-kabel meegeleverd

Draagbare 360   ° speaker op batterij

• Vermogen : 60 W RMS

• Bluetooth® V4.0 AVRCP, CSR compressie, APT-X 

• Bereik gemiddeld 10 meter - Klasse 2

• Compatibel met NFC

• Mini-jack 3,5 stereo ingang

• Autonomie : +- 8 uur

• IP-graad : IPX5

Draadloze WIFI speler

• 1x 3,5 mm analoge mini-jack uitgang

• AirPlay + DLNA 

• Streamingdiensten TIDAL, 

  Spotify, Napster, Qobuz

• USB en Micro SD-kaart speler

• Wekfunctie + Slaaptimerfunctie

• Stroom via Micro USB 5V ingang 

  (adaptor niet meegeleverd)

Set bestaande uit 2x PSA-12, 2x SS-59 
statief, 1x RCA naar mini jack kabel 1,5m
• PSA-12 12 inch actieve speaker :

 • Geïntegreerde 200W versterker

 • Microfoon + LINE-ingang

 • Regelbare hoge tonen, lage tonen 

   en volume

• XLR kabel voor de 2 speakers te 

  verbinden is optioneel

Draadloze WIFI speler met 
ingebouwde versterker
• 2 x 15 W RMS

• 1x 3,5 mm analoge mini-jack ingang

• AirPlay + DLNA 

• Streamingdiensten TIDAL, 

  Spotify, Napster, Qobuz

• USB en Micro SD-kaart speler

• Wekfunctie + Slaaptimerfunctie

• Stroomadaptor meegeleverd

Een krachtige, draagbare 12” 
luidsprekercombinatie
• MP3-speler (USB of SD-HC)

• FM-radio

• Ingangen : 2x microfoon, 1x LINE 

• 1x lijnuitgang

• Ingebouwde 250 Wrms versterker

• Regeling voor hoge / lage tonen

+ BT-20R Bluetooth® USB receiver

59€ 486€  439€39€ 149€  139€

89€ 589,90€  499€119€ 308€  269€
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http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10981&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
https://jb-systems.eu/nl/ppa-101
https://audiophony-pa.com/en/product/wicast-play/
https://jb-systems.eu/nl/psa-12
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10305&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10174&cat1=s10000&cat2=s11000&cat3=s11008&lang=en
https://audiophony-pa.com/en/product/wicastamp/
https://jb-systems.eu/nl/ppa-121
https://jb-systems.eu/nl/battery-for-ppa-101
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10305&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10981&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
https://audiophony-pa.com/en/product/wicastamp/
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10305&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
https://audiophony-pa.com/en/product/wicast-play/
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10174&cat1=s10000&cat2=s11000&cat3=s11008&lang=en
https://jb-systems.eu/nl/ppa-101
https://jb-systems.eu/nl/ppa-121
https://jb-systems.eu/nl/mjc-1m5
https://jb-systems.eu/nl/battery-for-ppa-101
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10305&cat1=s10000&cat2=s10900&cat3=s23000&lang=en
https://jb-systems.eu/nl/psa-12
https://jb-systems.eu/nl/psa-12
https://jb-systems.eu/nl/ss-59
https://jb-systems.eu/nl/ss-59


MOJO500series

klik op het product voor meer informatie klik op het product voor meer informatie

LED POLICE LIGHT

MOJO500LINE set

MOJO500LIBERTY set

CLUBWASH MINI

µ-QUASAR Laser

ACCU DECOLITE

Zwaailicht op basis van 108 zeer 
briljante LEDs
• Regelbare rotatiesnelheid

• Zeer laag verbruik

Actieve kolom speaker met subwoofer, mixer en Bluetooth®-ingang

Dit krachtige systeem van 500 watt  zal u verrassen met zijn aanwezigheid. Dankzij de geometrie van de 

speaker-drivers in de kolom wordt het geluid mooi rondom verspreid zodat iedereen ervan kan genieten. 

Een regelbare compressor voor de microfooningang zorg tevens voor een beter beheerst geluid.

Met zijn gewicht van minder dan 15kg is hij makkelijk met één hand is te verplaatsen.

+ JB10 dynamische microfoon

De MOJO500LIBERTY is een evolutie van onze befaamde MOJO500LINE  

Hij heeft dezelfde kracht, dezelfde diffusietechnologie en dezelfde afmetingen. Een van de evoluties is te vinden in een 

gloednieuw ultra-compleet mixer gedeelte met nagalm, Bluetooth® en alle beschikbare aansluitingen. 

Maar de belangrijkste evolutie is de toevoeging van een Panasonic-batterij met een autonomie tot 15 uur

(afhankelijk van het gebruik)

+ COV-MOJO500LINE beschermhoes

Fantastisch laserburst effect
  
• Dankzij de speciale rastertechnologie zijn  

   de bundels in een groot aantal afzonderlijke  

   laserstralen opgesplitst en naar alle richtingen 

   gericht om een prachtig, ruimtevullend 

   effect te creëren.

• Inclusief infrarode afstandsbediening

Een opvallend kleine maar krachtige 
movinghead
• 4 RGB + wit + amber + UV 12W LEDs  

• 0-100% dimmen en verschillende  

  stroboscoopeffecten

• Uitstekende ingebouwde programma’s

• Modes: autonoom of via DMX

Door batterij gevoede LED-projector 
 
• LED RGBW van 15 Watt

• Stralingshoek : 10° of 25° 

• Autonomie : +- 8 uur

• Modes : autonoom of via draadloze DMX

• Inclusief draadloze IR-afstandsbediening

26,90€  25€ 59€

119€ 149€  139€

868€  799€

566€  529€
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https://jb-systems.eu/nl/led-police-light-blue
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10529&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10899&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325
https://jb-systems.eu/nl/clubwash-mini
https://jb-systems.eu/nl/quasar-laser
https://jb-systems.eu/nl/accu-decolite
https://jb-systems.eu/nl/jb10
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10867&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325&lang=en
https://jb-systems.eu/nl/led-police-light-blue
https://jb-systems.eu/nl/clubwash-mini
https://jb-systems.eu/nl/accu-decolite
https://jb-systems.eu/nl/quasar-laser
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10529&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325
https://jb-systems.eu/nl/jb10
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10867&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325&lang=en
http://www.audiophony.com/en/index.php?code=H10899&cat1=s10000&cat2=s10300&cat3=s10325


klik op het product voor meer informatie klik op het product voor meer informatie

RAVE SPOT

LED VIRTUAL FLAME

INVADER

FX-400

3 verschillende effecten in een eenheid

• 9x 4W RGB+UV LEDs

• 1 centrale RGB LED van 30W

• Ledstroboscoop: 21 witte LEDs van 0,5W

• Modes : autonoom en DMX

• Draadloze DMX (via optionele USB dongle)

3 verschillende effecten in een eenheid

• LED effect op basis van 5x 3W  LEDs

   (rood + groen + blauw + oranje + wit)

• Ledstroboscoop : 8 witte LEDs van 1 W

• Laser effect :  rood 150 mW, groen 50 mW

Virtuele vuurschaal

• 5x 1W LEDs

• Stille ventilator

• Vlammen tot 35 cm hoog

• Diameter : 36 cm 

Krachtige rookmachine met amber leds 
om de rookuitvoer te kleuren
• Krachtige rookuitvoer

• Bekabelde afstandsbediening inbegrepen

• Indicator voor niveau rookvloeistof

+ FOG LIQUID STD 1L

PARTY BAR

LIVESET 2

LST-32

LS-64

Een fabelachtig 4-in-1 lichteffect

• 2x roterende Derby-effecten (3W RGB LEDs) 

• 2x 9W RGB LED-spots 

• Stroboscoop-effect (4 koelwitte LED’s)

• Rood / groene tweekleurige laser 

• Modes: autonoom of DMX 

• IR-afstandsbediening inbegrepen

• Draadloze DMX (via optionele USB dongle)

• Transportkoffer inbegrepen

Lichtstatief met T-bar
 
• Perfect voor gebruik als luidspreker- en lichtstatief

• T-bar 100cm voor 4 projectoren/lichteffecten

• Maximum belasting : 30kg

• Hoogte :  150  - 318 cm

Een compacte en complete lichtset 

• 4x 27W RGB LED-projectoren

• 4x witte stroboscoop-LED’s

• Modes : autonoom of DMX

• Draadloze voetcontroller inbegrepen

• Draadloze DMX (via optionele USB dongle)

• Lichtstatief inbegrepen

• Draagtassen inbegrepen

• Leverbaar vanaf 24/06

Professioneel multifunctioneel statief

• Perfect voor gebruik als luidspreker- en lichtstatief

• Maximale belasting : 80kg

• Hoogte :  135  - 310 cm

349€  329€149€  139€ 219€  209€ 59€

299€99€ 54,90€  50€60,80€ 54,90€
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https://jb-systems.eu/nl/rave-spot
https://jb-systems.eu/nl/led-virtual-flame
https://jb-systems.eu/nl/invader
https://jb-systems.eu/nl/fx-400
https://jb-systems.eu/nl/fog-liquid-std-1l
https://jb-systems.eu/nl/led-virtual-flame
https://jb-systems.eu/nl/fx-400
https://jb-systems.eu/nl/party-bar
https://jb-systems.eu/nl/liveset-2
https://jb-systems.eu/nl/lst-32
https://jb-systems.eu/nl/ls-64
https://jb-systems.eu/nl/invader
https://jb-systems.eu/nl/rave-spot
https://jb-systems.eu/nl/party-bar
https://jb-systems.eu/nl/lst-32
https://jb-systems.eu/nl/ls-64
https://jb-systems.eu/nl/liveset-2


JB SYSTEMS® en AUDIOPHONY ® zijn geregistreerde handelsmerken van BEGLEC NV 
en HITMUSIC SAS. Beglec NV heeft het recht producten en specificaties met en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Er kunnen zowel grote als kleine veranderingen bij betrokken zijn.
Deze folder kan fouten bevatten, daarom raden wij u aan uw lokale dealer te raadplegen om er zeker 
van te zijn dat de werkelijke kenmerken en specificaties aan uw vereisten voldoen.

Elke reproductie van deze folder, al dan niet gedeeltelijk, of het gebruik van de logo’s of het ontwerp 
van de intellectuele eigendom is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van BEGLEC NV. Copyright © 2020 door BEGLEC NV. Alle rechten voorbehouden. www.beglec.com

W-DMX™ is een geregistreerd handelsmerk van Wireless Solution Sweden
Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth Special Interest Group
Apt-x® en CSR™ zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm Technologies International

Details promotie @ Home
Geldig van 11/05/2020 tot 31/08/2020

De prijzen in deze folder zijn publieke prijzen inclusief 21% BTW
Koop lokaal en vindt je dealer: jb-systems.eu/dealers (klik hier)

klik op het product voor meer informatie

EZ-CON 6

EZ-CON 24W

Kleine 6-kanaals DMX sturing 

• Ingebouwde voeding

• Zeer gemakkelijk te gebruiken 

• Ideaal om te gebruiken met allerlei apparaten 

  met zeer weinig DMX-kanalen

24-kanaals controller met draadloze DMX en batterij

• Autonomie : + 10 uur

• Compatibel met het “Wireless Solution” W-DMX™-protocol

• Draadloze en bedrade DMX-uitgang kunnen gelijktijdig werken

• Ingebouwde voeding

• Ideaal om te gebruiken in combinatie met draadloze DMX 

  en op batterijen gebaseerde apparaten. Geen kabels nodig!

79€

 169€  159€
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https://jb-systems.eu/nl/dealers/
https://jb-systems.eu/nl/ez-con-6
https://jb-systems.eu/nl/ez-con-24w
https://jb-systems.eu/nl/ez-con-6
https://jb-systems.eu/nl/ez-con-24w
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