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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

 

Wypożyczalnia sprzętu scenicznego nagłośnieniowego i oświetleniowego, 
Oferta występu DJ Janosika + karaoke po góralsku + dyskoteki w zbójeckich klimatach. 
 
 
 

 
Nasza Firma powstała z myślą nie tylko o dużych imprezach ale w szczególności o małych przedsięwzięciach, na które również 
potrzebny jest profesjonalny sprzęt estradowy. Zajmujemy się nie tylko wsparciem technicznym imprez ale również ich 
obsługą. 
 
Od wielu lat organizujemy imprezy dla placówek oświatowych, zabawiamy publiczność na imprezach studenckich, dostarczamy 

niezapomnianych wspomnień na weselach, osiemnastkach i wszelkich imprezach okolicznościowych. 
 
Oferujemy: 
 

 Kompleksową organizację imprez i wydarzeń; 

 Wynajem i dzierżawę sprzętu; 

 Opracowanie indywidualnego scenariusza dla każdej imprezy; 

 Opracowanie scenografii (imprezy tematyczne); 

 Dobór najodpowiedniejszego rodzaju muzyki dla potrzeb konkretnej imprezy; 

 Zapewnienie odpowiedniego miejsca na imprezę lub konferencję; 

 Zapewniamy promocje imprezy (ulotki, plakaty, radio, TV,) jak i dystrybucje materiałów reklamowych; 

 Sprzęt audio/video jak i pełne nagłośnienie koncertowe; 

 Kompleksowa obsługa imprez przez hostessy; 
 

Zapewniamy kompleksową organizację: 
 

 Koncertów, imprez plenerowych; 

 Przyjęć okolicznościowych; 

 Wesel; 

 Konferencji, prezentacji; 

 Imprez integracyjnych; 

 Imprez firmowych; 

 Imprez jubileuszowych; 

 Przyjęć urodzinowych; 

 Imprez szkolnych; 
 
Współpracujemy z firmami branży rozrywkowej oraz z DJami. Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 24h, 7 dni w tygodniu. 
Oferujemy korzystne warunki współpracy, atrakcyjne zniżki i rabaty. Zaufało nam wiele firm nie tylko z województwa śląskiego,  
ale z całej Polski. 
 

    
 

Fot. Zbójnicki występ w Wysowej Zdroju. 
 
Idąc w kierunku potrzeb naszych Klientów zdecydowaliśmy się umożliwić wypożyczenie dowolnego elementu nagłośnienia bądź 
oświetlenia jakim dysponujemy. Istnieje możliwość wypożyczenia samego sprzętu jak również pomoc w jego instalacji, 

zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. Preferujemy wypożyczenie sprzętu wraz z naszą obsługą (DJ + akustyk). Zagwarantuje to Państwu 
pełne i właściwe wykorzystanie tegoż sprzętu oraz zabezpieczy go przed ewentualnym uszkodzeniem. 
 
Ceny są umiarkowane, zależne od okresu wypożyczenia, rodzaju i ilości sprzętu. Wszelkie stawki negocjujemy indywidualnie po 
zapoznaniu się z konkretnym zamówieniem. Elastycznie dopasowujemy się do możliwości finansowych danego przedsięwzięcia. 
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Nasz sprzęt wypożyczamy DJ, zespołom muzycznym, zespołom folklorystycznym (kapelom góralskim), osobom prywatnym z okazji 
urodzin, imienin, wieczorów kawalerskich, wesel, imprez okolicznościowych, imprez plenerowych, pikników firmowych, imprez 

szkoleniowo – konferencyjnych. Dowozimy Państwu cały sprzęt na miejsce imprezy, instalujemy i konfigurujemy pełne nagłośnienie i 
oświetlenie. Wystarczy podpiąć laptopa z muzyką i impreza gotowa! 
 
Oferujemy wynajem nagłośnienia, oświetlenia scenicznego (pary ledowe, ruchome głowy i skanery - wszystko na rampie aluminiowej, 
SHOW LASEROWE) i dyskotekowego (wytwornica dymu) oraz efektów, konstrukcji scenicznych, hali namiotowych, jak i wsparcie 
techniczne i obsługę wydarzeń, obsługę techniczną, swój sprawdzony personel, DJa Janosika. 
 
Używamy tylko sprawdzonych oraz renomowanych na rynku marek, dzięki czemu masz pewność iż sprzęt, który będziesz używać jest 
najwyższej klasy! A my zapewniamy Cie iż będziesz zadowolony i co najważniejsze, że nie zawiedzie Cie w najmniej nie oczekiwanym 
momencie! 
 
Przy dłuższej współpracy oferujemy korzystne warunki współpracy oraz zniżki! 
  
Zobacz zdjęcia z naszych zbójnickich występów scenicznych!  
  
Wypożyczalnia nagłośnienia scenicznego i oświetleniowego: 
  
Zapytaj o cennik i uzupełnij formularz rezerwacyjny!  
 
Karpackie Zbóje polecają usługi muzyczne naszego DJ Janosika! Nasz DJ ubrany jest oryginalny zbójnicki mundur folkowy i przy 

okazji rewelacyjnie radzi sobie z prowadzeniem dyskotek w zbójnicko – góralskiej aranżacji. Muzyka połączona jest z 
żywiołowym prowadzeniem dyskoteki dostosowanym do oczekiwań każdego Klienta. Polecamy zarezerwowanie naszego DJ Janosika 
na dyskoteki, dancingi, wieczorki taneczne, urodziny, imieniny, wieczory kawalerskie i inne uroczystości firmowe itp. Nasze 
dyskoteki są wyjątkowe ponieważ podczas muzyki wkomponowane są jajcarskie teksty z filmu Janosik Passendorfera jak również 
pokazy laserów. Posiadamy profesjonalne systemy nagłośnieniowe wysokiej skuteczności mogące obsłużyć widowiska i dyskoteki do 
dwóch tysięcy osób. Ponadto do prowadzenia różnych eventów czy dyskotek posiadamy oświetlenie: skanery, lasery, głowy LED, 
bezprzewodowe mikrofony, dymownice, stroboskopy.  

 
Takim profesjonalnym sprzętem dysponujemy: 

   
 

 
 

Zobacz więcej zdjęć z naszych zbójnickich eventów!  
 

    
Fot. DJ Janosik w akcji. 

 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459794040724956.96249.351369711567390&type=3
http://www.karpackiezboje.pl/index.php/component/proforms/rezerwacja/nie-zwlekaj-zamow-imprez%C4%99-zadzwo%C5%84-
http://www.karpackiezboje.pl/index.php/component/proforms/rezerwacja/nie-zwlekaj-zamow-imprez%C4%99-zadzwo%C5%84-
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453806831323677.95272.351369711567390&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.453806831323677.95272.351369711567390&type=1
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KARAOKE PO GÓRALSKU 

 
Podczas każdej imprezy jesteśmy w stanie zorganizować karaoke po góralsku. Dysponujemy swoim 
profesjonalnym sprzętem audio – wizualnym (m.in. rzutnik, ekran projekcyjny) na którym wyświetlane 
są zbójeckie, folkowe i góralskie grafiki, które wprawiają widzów w swojski klimat. Zabawa podczas 

której chętni śpiewają do przygotowanego podkładu muzycznego znane przeboje, w tym góralskie  
i zbójnickie. Gwarantujemy szeroki wybór piosenek w języku polskim i angielskim. Impreza karaoke może 
być zorganizowana w dowolnym miejscu. Jest to idealna opcja do mega zabawy w iście zbójnicko  
– góralskich klimatach przy wieczornych ogniskach czy też bankietach w karczmie lub w hotelu.  
W trakcie imprezy karaoke każdy chętny może spróbować swoich sił wokalno-aktorskich. Gwarantujemy,  
że będzie bardzo wesoło! Hej! 
 
Całą zabawę prowadzi rewelacyjny gawędziarz - baca Tomek, który w przerwach opowiada ciekawe 
gawędy, legendy i kawały o zbójnikach i góralach oraz organizuje dodatkowe śmieszne zabawy i konkursy. 
Śpiewanie muzyki góralskiej to nie lada wysiłek! Z nami zabawa do białego rana uda się na 110% ! 
Hej! 
 
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ESTRADOWEGO 
 

KOLUMNY, MIKSERY, WZMACNIACZE 
 
Podczas naszych koncertów w Polsce i za granicą korzystamy z profesjonalnego i sprawdzonego sprzętu, który można  
u nas również wypożyczyć. Przywieziemy nasz sprzęt w dowolne miejsce w Polsce i za granicą. Posiadamy swój 
transport, profesjonalnego akustyka, DJ oraz obsługę techniczną sprzętu.  
 
ALLEN & HEATH ZED 16 FX MIKSER DŹWIĘKU 10 KANAŁÓW MIKROFONOWYCH 

 
Spełnienie marzeń o dobrym brzmieniu. Każdy rejestr głosu zachowuje swoje cechy, zyskując dynamikę i artystyczny wydźwięk. Ciepłe  
i naturalne brzmienie podstawy głosu z alikwotami, wyważona ilość średnich tonów, naturalnie przekazane wysokie częstotliwości.  
10 wejść mikrofonowych, 3 wejścia stereo, wbudowany procesor efektów przestrzennych, trójpasmowa korekcja barwy  
z pół-parametryczną regulacją średnich częstotliwości, filtr górnoprzepustowy 100Hz. 

 

Dane: 
 

 Zastosowanie: Małe systemy nagłośnieniowe, home recording 

 Ilość kanałów: 16 

 Wejścia mono: 10 mikrofonowych XLR lub 10 liniowych Jack 

 Korekcja mono: Trójpunktowa z półparametrycznym środkiem + filtr górnoprzepustowy 100 Hz, 12 dB/okt. 

 Wejścia: stereo 3, Jack/RCA 

 Korekcja stereo: Dwupunktowa 

 Tłumiki: 100 mm 

 Regulacja gain: Tak 

 Zasilanie: Phantom +48V globalnie 

 PFL: Tak 

 Mute: Tak 

 Aux: 4: 2 pre, 2 post 

 Insert: W torach monofonicznych 

 Wskaźniki wysterowania: 2 x 12 LED 

 Złącza: Wyjście główne: 2 x XLR, 2 × jack 1/4" TRS 

 Mono out: Jack 
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 Wyjście słuchawkowe: 1 x jack 1/4" TRS z regulacją wzmocnienia 

 USB 

 Złącze sieciowe 

 Dodatkowe dane: Procesor efektów, złącze USB-1.1 umożliwiające przesłanie 2 sygnałów do i z komputera o rozdzielczości bitowej 
16 bit i częstotliwościach próbkowania: 32, 44,1 i 48 kHz 

 Cakewalk Sonar LE do rejestracji i edycji dźwięku w komplecie. 

 Wymiary: b/d 
  
PHONIC MAX 2500 PLUS 

 

 
Wzmacniacz mocy MAX 2500 Plus oferuje korzystny stosunek osiągów mocowych do ceny. MAX 2500 Plus mieści się w obudowie 
wielkości 2U. Posiada ustawiany przez użytkownika limiter mocy zabezpieczający zestawy głośnikowe, filtr dolnozaporowy 30Hz lub 50Hz, 
wyłącznik masy i zabezpieczenia: przeciwzwarciowe przeciw składowej stałej DC na wyjściu oraz termiczne. Za chłodzenie odpowiada 
pojedynczy, pracujący ze zmienną prędkością wentylator. 
 
Dane: 
 

 klasa H, 

 moc wyjściowa stereo (1kHz, 0,1%THD): 750W @4Ohm, 500W @8Ohm, 

 moc wyjściowa w mostku (1kHz, 1%THD): 1500W @8Ohm, 

 szum (20HZ-20kHz, nieważone): 100dB, 

 wejścia: XLR, TRS, 

 wyjścia: speak-on, terminale zaciskowe, 

 pobór mocy: 1500W, 

 waga 14,6 kg. 
 

Specyfikacja: 
 

 jednakowej wielkości 2U obudowy, 

 niezależnie od wielkości mocy wzmacniacza, ustawiany przez użytkownika limiter mocy zabezpieczający zestawy głośnikowe., 

 filtr dolnozaporowy 30Hz lub 50Hz, 

 wyłącznik masy, 

 zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciw składowej stałej DC na wyjściu oraz termiczne, 

 chłodzenie: pojedynczy, pracujący ze stałą prędkością wentylator. 

 Tryb Stereo (1kHz, 0,1%THD) 

 4 Ohm 750W 

 8 Ohm 500W 

 Tryb Bridge mono (1kHz, 0,1%THD) 

 8Ohm 1500W 
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OMNITRONIC XDP-1400 - pojedynczy CD/MP3/SD/USB player 

 
  
BOX ELECTRONICS CR-70/1 MP3 REHARD - PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY Z MIKROFONEM 

     
 
Zintegrowany system nagłaśniający o mocy 70W z mikrofonem bezprzewodowym. Idealnie nadaje się podczas napadów 
zbójnickich w lesie, w bacówkach, gdzie nie ma dostępu do prądu! Jesteśmy zatem w stanie zorganizować napad 
zbójnicki, góralskie śpasy czy dyskotekę w dowolnym miejscu odciętym od prądu. 
 
CR-70 znakomicie nadaje się do nagłaśniania różnego rodzaju imprez organizowanych w plenerze. Szczególnie przydatny 
jest tam, gdzie nie sięga zasilanie sieciowe. Może on współpracować z mikrofonem bezprzewodowym lub transmiterem AUDIO, który 
umożliwia przekazywanie dźwięku z zewnętrznych urządzeń typu odtwarzacz CD, magnetofon, radio, mikser dźwięku itp. CR-70 ma także 
możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu i dwóch urządzeń AUDIO. 
 
Mikrofon bezprzewodowy, dodatkowy mikrofon oraz urządzenia AUDIO mają osobne regulacje głośności i mogą pracować jednocześnie. 
Wszystkie wejścia mają wspólną 2-punktową regulację barwy tonu. Do CR-70 można podłączyć dodatkową kolumnę głośnikową. CR-70 
posiada także wyjście komunikacyjne LINE-OUT służące do podłączenia następnego wzmacniacza. Możliwe jest stosowanie dowolnej 

ilości systemów CR-70 współpracujących z jednym mikrofonem lub transmiterem AUDIO, co pozwala na nagłośnienie dużego terenu 
rozstawiając wzmacniacze w promieniu do 100m od źródła sygnału. 
 
Czas pracy na akumulatorze bez przerwy przy pełnej mocy to około 5 godzin. W praktyce czas ten jest znacznie dłuższy, ponieważ 
rzadko występuje sytuacja, aby wzmacniacz był wysterowany ciągle pełną mocą. CR-70 może też być zasilany z sieci. Posiada on zestaw 
kontrolek informujących o stanie akumulatora i o ładowaniu. Wyposażony jest też w układ zabezpieczający akumulator przed całkowitym 
rozładowaniem w sytuacji, kiedy użytkownik zapomni go wyłączyć. 
 
Dwudrożna kolumna głośnikowa wyposażona jest w jeden 10 calowy głośnik basowy oraz wysokotonowy. Posiada ona gniazdo 
umożliwiające mocowanie systemu na statywie. CR-70 opcjonalnie może być wyposażony w odtwarzacz z możliwością nagrywania  
z gniazdem USB i czytnikiem kart SD umożliwiającym odtwarzanie i nagrywanie plików audio MP3. 
 
Dane Techniczne:  
   

 Zasilanie: Akumulatorowe (czas pracy około 5h) bądź sieciowe 

 Sygnalizacja LED włączenia mikrofonu bezprzewodowego 

 Moc wyjściowa RMS: 70 W 

 Głośniki: 10" SICA + HFc 

 Możliwe 3 kanały mikrofonowe: 1 standardowy i 2 bezprzewodowe 
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 1 wejście mikrofonowe typu XLR 

 2 wejścia audio typu RCA 

 Wyjście liniowe typu JACK 

 MP3 player/recorder, obsługujący PenDrive i karty SD. 

 wyjście szeregowe na dodatkową kolumnę 

 Sygnalizacja LED włączenia mikrofonu bezprzewodowego 

 Wymiary (wys x sz x gł): 510 x 345 x 325mm 

 Waga: 12,5kg 
  
AKTYWNY SUBWOOFER MARKI HK AUDIO O MOCY 600W 
 

  
Brygada Karpackie Zbóje posiada w swojej ofercie 2 aktywne subwoofery. 
 
Kolumna PR:O 18 Sub A to zestaw głośnika 18" z obudową bass reflex, wzmacniaczem 600 Wat oraz crossoverem stereo do podłączania 
aktywnych satelit. Zestaw ten generuje potężny bass będący solidną podstawą każdego systemu nagłośnieniowego. 
 
Specyfikacja techniczna: 
 

 Producent: HK Audio 

 Rodzina produktu: Premium PR:O 

 Klasa produktu: Systemy aktywne 

 Model PR:O 18 Sub A 

 Częstotliwości odpowiedzi +/- 3dB 48Hz – Xover 

 Częstotliwości odpowiedzi - 10dB   38Hz – Xover 

 Max SPL, @ 10% THD   125dB @ 10% THD (półprzestrzeń) 

 Połączenia: 2x XLR Kombi Line, 2x XLR Mid/High, 2x XLR Through 

 Głośnik Basowy: 18" 

 X-Over 75Hz-150Hz, regulowany 

 Subsonic filter: 35Hz 

 Limiter szczytowy: Tak 

 Limiter RMS: Nie 

 Wzmacniacz: 600W class D - 4 Ohm 

 Gniazdo statywowe: M20 

 Uchwyty: 2, zintegrowane 

 Obudowa: MDF 

 Osłona przednia: Metalowy grill z gąbką akustyczną 

 Wykończenie: Czarna farba akrylowa 

 Wymiary: 53x61x64cm 

 Waga: 39,8kg 
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ASTON LC-100 KOLUMNA GŁOŚNIKOWA AKTYWNA MONITOR / KOLUMNA AKTYWNA ODSŁUCHOWA 

 
Dane: 
 

 Model: aktywny monitor odsłuchowy Aston LC-100-A 

 Moc wzmacniacza: 100 W RMS 

 Impedancja: 8 Ohm 

 Wzmacniacz 2 kanałowy 

 Osobna regulacja głośności na każdy kanały 

 Wspólny 3 pozycyjny korektor 

 Wyjście sygnału i 8 Ohm wyjście na pasywny monitor (zalecany monitor LC100 P) 

 Czułość wejść: - IN1=5 mV   - IN2=750 mV 

 Głośnik: 12\' 150 W RMS Piezo driver Lesson 

 Zasilanie: 230 V AC 50 Hz 

 Klasa: I 

 Maksymalny pobór mocy: 275 VA 

 Bezpiecznik sieciowy: 1.25 VA 

 Bezpiecznik głośnikowy: 4 AT (bezpiecznik wewnętrzny) 
  
 HK AUDIO PR:O 15X Kolumna szerokopasmowa/monitor sceniczny  

 
Jest to wyjątkowe dziecko rodziny PREMIUM PR:O. Kształt umożliwia wykorzystywanie PR:O 15X jako samodzielnej kolumny lub 
monitora. 
 
Specyfikacja:  
 

 Głośniki: 15" / 1", 

 Uzyskiwana moc: 800 W program, 400 W RMS, 

 Pasmo przenoszenia +/- 3dB: 60 Hz - 19 kHz, 

 Pasmo przenoszenia @ -10dB: 53 Hz - 19 kHz, 

 Driver: 60 x 40, 

 Impedancja: 8 Ohm, 

 System ustawiania głośników DuoTilt, 

 Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 470 x 615 x 445 mm, 

 Waga: 21,6 kg. 
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MIKROFONY, KABLE, STATYWY 
  
AKG WMS45 Sport Set zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym C-544L, częstotliwość A 

 

 
 

Ten bezprzewodowy mikrofon nagłowny idealnie nadaje się do prowadzenia zbójnickich eventów w karczmie, hotelu ale 
i podczas plenerówek. Nasz zbójnicki wodzirej - baca Tomek nie musi w ręku trzymać mikrofonu, dzieki czemu ma 
wolne ręce i potrafi przeprowadzić sprawnie wszystkie zbójeckie śpasy (gry, zabawy integracyjne po zbójnicku).  
  
AKG WMS45 Sport Set 
  
Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym C 544L 
  
W komplecie: odbiornik SR45, mikrofon C544L, nadajnik, zasilacz. 
  
AKG SR-45: 
 

 Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 865 MHz 

 Pasmo przenoszenia: od 40Hz do 20kHz 

 Zniekształcenia THD: 0,8% 

 Stosunek sygnał do szumu: 105dB 

 Wyjście: XLR, 1/4" Jack 

 Wymiary: 200x190x44mm 

 Waga: 360g 
 
AKG C-544L: 
 

 Charakterystyka: kardioidalna 

 Pasmo przenoszenia: od 20Hz do 20kHz 

 Skuteczność: 126dB 

 Impedancja: 200 Ohm 

 Waga: 30g 

  
MIKROFON POJEMNOŚCIOWY RODE M3 

 
 
Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje posiada 3 takie mikrofony. 
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Uniwersalny mikrofon pojemnościowy. Rode M3, to pierwszy mikrofon z serii produktów zaprojektowanych dla szerokiego grona 
odbiorców. Uniwersalny Rode M3 gwarantuje bardzo wysoką jakość nagrania. Założeniem przy projektowaniu modelu M3 było 
stworzenie wysokiej jakości mikrofonu do wszechstronnych zastosowań, ale dostępnego w bardzo przystępnej cenie. Eleganckie, czarne 

wykonanie M3 w połączeniu z wysokiej jakości materiałami i dodatkowymi funkcjami czyni z tego modelu absolutnego lidera w swojej 
klasie. 
 
M3 świetnie sprawdzi się zarówno podczas koncertów na żywo, jak również i w studiu. Jego charakterystyka zapewnia wierne 
odzwierciedlenie brzmienia instrumentów i wokali, podczas gdy szeroki zakres dynamiki umożliwia stosowanie go zarówno przy głośnych, 
jak i cichych źródłach dźwięku. Røde M3, to także doskonały mikrofon do nagrywania dźwięku w terenie. Model M3 posiada diodę 
informującą o stanie baterii i filtr górnoprzepustowy. W zestawie znajduje się osłona przeciwwietrzna, uchwyt, a mikrofon może być 
zasilany za pomocą baterii 9V lub poprzez Phantom 48V. 
 
Cechy: 
 

 Wytrzymała, metalowa konstrukcja 

 Przeciwwstrząsowe, wewnętrzne zawieszenie kapsuły 

 Wysoki poziom tłumienia zakłóceń RF 

 Przełącznik filtra górnoprzepustowego @ 80Hz-12dB/Okt [-10 and -20dB PAD] 

 Bardzo niski poziom szumów własnych 

 Wskaźnik stanu baterii 

 Zasilanie bateryjne 9V lub Phantom 24 - 48V 

 Solidna walizka plastikowa, osłona przeciwwietrzna i uchwyt RM3 

 Zaprojektowany i wyprodukowany w Australii 
 
Dane techniczne: 
 

 Kapsuła: pojemnościowa, polaryzowa zewnętrznie 

 Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna 

 Pasmo przenoszenia: 40Hz ~ 20,000Hz, filtr górnoprzepustowy [HPF] @ 80Hz-12dB/Okt 

 Czułość: -40dB ±3dB re 1V/Pa @ 1kHz 

 [6.3mV/Pa @ 94dB SPL] 

 Impedancja wyjściowa: 100Ω 

 Ekwiwalentny poziom szumów: 21dBA SPL [IEC651] 

 Maksymalny poziom wyjściowy: +9.22dBu [@ 1% THD dla 1kΩ) 

 Dynamika: 121dB [IEC651] 

 Maks. SPL 142dB [@ 1kHz, 1% THD dla obciążenia 1kΩ] 

 Stosunek sygnału do szumu: 73dB SPL [@ 1kHz w odniesieniu do 1Pa] 

 Zasilanie: bateria 1.6mA lub Phantom 6.5mA - 48V 

 Żywotność baterii: >200 godzin 

 Wyjście: 3 pinowe XLR, symetryczne pomiędzy Pin 2 [+], Pin 3 [-] i Pin 1 [uziemienie] 

 Długość: 225mm [8 3/4”] 

 Średnica: Ø33mm [1 5/16”] 

 Waga: 390g [bez baterii] 

 Waga zestawu: 1,285g 
  
MIKROFON SENNHEISER EVOLUTION E 835 
 

 
 
Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje posiada 2 takie mikrofony. 
 
Bardzo często używany jako mikrofon reporterski. 
 
Wersja z wyłącznikiem e 835 jest kardioidalnym estradowym mikrofonem dla wokali solowych, specjalnie opracowany pod kątem pracy 
artystów w warunkach dużej presji psychicznej. 
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Właściwości: 
 

 Wytrzymały metalowy korpus 

 Doskonałe tłumienie sprzężeń 

 Duża odporność na wysokie poziomy ciśnienia dźwięku 

 Montowana elastycznie kapsuła zapewnia doskonałe tłumienie zakłóceń mechanicznych 

 Jednorodna charakterystyka częstotliwościowa na osi i poza osią 

 Charakterystyka kardioidalna zapewnia izolację od innych źródeł dźwięku 

 Cewka kompensująca przydźwięki 

 jeden uchwyt mikrofonowy 

 jedna saszetka ochronna 
 
Dane techniczne: 
 

 Pasmo przenoszenia 40 - 16000 Hz 

 Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 2.7 mV/Pa 

 Minimalna impedancja obciążenia 1000 omów 

 Gabaryty śr. 48 x 180 mm 

 Waga bez przewodu 330 g 
 
STATYW MIKROFONOWY MIC-5E 

   
Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje posiada 3 takie statywy. 
 
Wysokiej jakości, profesjonalny statyw mikrofonowy z ramieniem. Magnezowa podstawa i aluminiowy przegub ramienia nadają 
wyjątkowej stabilności całej konstrukcji. Polecany dla profesjonalistów. 
 
Dane: 
 

 waga - 2,30kg 

 wysokość - 1020-1580mm 

 długość ramienia – 640mm 

 materiał - stal i magnez 

 gwint - 3/8" 

 dostępny w kolorach – czarny 
  
STATYW MIKROFONOWY MIC-7E 

 
 
Brygada zbójnicka Karpackie Zbóje posiada 2 takie statywy. 
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Wysokiej jakości, profesjonalny statyw mikrofonowy z przedłużanym ramieniem, aluminiowym przegubem magnezową podstawą oraz 
przegubem, osadzony na trójnogu. Wykorzystywany przy nagłaśnianiu instrumentów perkusyjnych i innych. 
 

Dane: 
 

 waga - 1,80kg 

 wysokość - 480mm 

 długość ramienia - 800mm 

 materiał - stal, magnez i aluminium 

 gwint - 3/8” 

 dostępny w kolorach – czarny. 
  
DYSTANS TELESKOPOWY SAT-3 (ŁĄCZNIK POMIĘDZY SUBWOOFEREM I KOLUMNĄ SZEROKOPASMOWĄ) 
 

 
 
Brygada Karpackie Zbóje posiada 2 takie teleskopy dystansowe. 
 
Stabilny dystans teleskopowy o płynnej regulacji wysokości zakończony gwintem M20 
 
Dane: 
 

 waga statywu – 1,8kg 

 materiał –stal 

 płynna regulacja wysokości - od 760mm do 1160mm 

 średnica rury – 35mm 

 maksymalne obciążenie – 30kg 

 gwint – M20 

 dostępne kolory – czarny 
 
KABEL KOLUMNOWY / GŁOŚNIKOWY (KOŃCÓWKA MOCY – KOLUMNY SZEROKOPASMOWE) O PRZEKOROJU 2 X 2,5 MM, 
 
Profesjonalny kabel głośnikowy Jack Speakon o długości 10m. 
 
Markowy estradowy kabel głośnikowy, wykonany na bazie wysokiej klasy przewodu dwużyłowego o przekroju 2x2,5mm w mocnej 
gumowej izolacji, zapobiegającej uszkodzeniom mechanicznym. Przewód został zakończony z dwóch stron najwyższej klasy metalową 
męską wtyczką Jack. Kabel zachowuje najwyższe parametry dzięki wysokiej klasy podzespołom użytym do jego zrobienia (Wytrzymałe 
wtyczki, kabel z miedzi beztlenowej OFC). 
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KABEL SYMETRYCZNY: MĘSKI XLR/JACK 6,3MM TRS 2MB 

 
 
Kabel symetryczny: męski XLR/JACK 6,3mm TRS Red's Music z serii STANDARD 
Przekrój kabla O.D. 6mm, długości 2,0m 
Dostępne w kolorach: czarny 
 
Kabel został wyposażony w rzep do spinania kabla aby ułatwić prawidłowy transport. 
  
KABLE MIKROFONOWE PROCAB REFERENCE 

     
 
Wysokiej jakości kable mikrofonowe firmy PROCAB. 
 
Promocja na wybrane kable mikrofonowe z serii REFERENCE - model REF901. 
 
Kable z serii REFERENCE firmy ProCab to najwyższa jakość kabli konfekcjonowanych audio. Przeznaczone są do intensywnego użytku 
przy połączeniach ruchomych w urządzeniach elektroakustycznych. Najczęściej stosowane do podłączenia mikrofonów. 
 
Kable ProCab posiadają: 
 

 dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne 

 elastyczny płaszcz izolujący 

 pozłacane końcówki złącz 
 
W złączach XLR masa załączana jest przed sygnałem („ground before signal”). 
  
OŚWIETLENIE SCENICZNE 
  
STATYW OŚWIETLENIOWY NLS-3KIT 
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Profesjonalny, bardzo stabilny statyw oświetleniowy z przegubem magnezowym i podwójnymi wzmocnieniami nóg w zestawie z belką 
oświetleniową o szerokości 100cm z miejscem na 4 punkty świetlne. 
 

Specyfikacja: 
 

 waga statywu – 6,80kg 

 materiał – stal i magnez 

 rozstaw nóg – 1400cm 

 płynna regulacja wysokości - od 1500mm do 3130mm 

 średnica rury – 28mm 

 maksymalne obciążenie – 30kg 

 dostępne kolory – czarny 
  
AMERICAN DJ MICRO GALAXIAN - SKANER LASEROWY 3D 
 
Niesamowity efekt na każdej imprezie wraz z laserem Micro Galaxian. Idealna projekcja promieni świetlnych  
w kolorze zielonym oraz czerwonym na ścianach, sufitach lub parkietach tanecznych. Laser jest bardzo łatwy  

w obsłudze, od razu po podłączeniu uruchamia się tryb Auto lub/oraz Sound Active. Produkt jest wyposażony  
w odbiornik podczerwieni, zdalna możliwość sterowania. Micro Galaxian idealnie nadaje się do użytku mobilnego tj.: dla DJ-ów, zespołów 
muzycznych lub stałych instalacji: pub, bar, restauracja. 
 
Specyfikacja: 
 

 Micro Galaxian wyświetla ponad 200 promieni w kolorze zielonym oraz czerwonym 

 Idealna projekcja na ścianie, suficie, parkiecie tanecznym oraz deptaku 

 Kompaktowa lekka konstrukcja 

 2 tryby pracy: Auto Mode(zainstalowane programy świetlne) oraz Sound Active 

 Możliwość zmiany programów świetlnych za pomocą podczerwieni lub przycisku na urządzeniu 

 W zestawie uchwyt montażowy 

 Urządzenie chłodzone wentylatorem 

 Maksymalny pobór mocy 9W 

 Moc: zielony laser 30mW 

 Moc: czerwony laser 90mW 

 Napięcie: AC 100-240V, 50/60Hz. 

 Zdalna kontrola za pomocą podczerwieni [kontrola Auto/Sound; Black Out; zmiana kolorów (czerwony, zielony, czerwony oraz zielony); 
kontrola obrotu (zgodnie ze wskazówkami zegara) 

 Wymiary (Dł x Szer. x Wys.): 50x120x90mm 

 Waga: 0,6kg 
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LED PAR 64 RGB DMX 10MM  
 

 
 
Najbardziej popularny rozmiar PARa LEDowego. 

 
177 sztuk 10 milimetrowych, mocno świecących diod LED RGB. Ustawianie wszystkich niezbędnych parametrów przy pomocy panelu 
sterującego umiejscowionego z tyłu urządzenia. Wbudowane programy do pracy AUTO (8 programów). Sterowanie DMX przy pomocy  
4 kanałów. Liniowy dimmer i Strobo z regulacją prędkości, sterowanie dźwiękiem. Zmieniony układ diod, celem poprawy jakości 
miksowania kolorów. Stopień ochrony IP45, szczególnie predysponuje urządzenie do pracy wewnątrz każdego pomieszczenia. Dwa 
kolory obudowy: czarny LED PAR 64 RGB DMX oferuje wszystkie zalety związane z technologią LED: wysoki poziom jasności, długą 
żywotność, małe straty cieplne, dużą wytrzymałość, brak promieniowania UV, wysoką sprawność, niskie zużycie energii elektrycznej. 
 
Dane: 
 

 Zasilanie: AC 230V / 50Hz 

 Max. pobór mocy : 30W 

 LEDy: super jasne - 177szt x 10mm LED 

 Kąt świecenia: 25* 

 Sterowanie: DMX; AUTO; SOUND 

 Dimmer liniowy każdego koloru 

 Strobo z regulowaną prędkością 

 Kanały DMX: 4 

 Waga: 2,2 kg 

 Kolor obudowy: czarna 

 Wymiary: 260x260x380mm 

 Standard bezpieczeństwa: IEC589－1: 1992A 

 Stopień ochrony: IP45 
     
EUROLITE DMX SCAN CONTROL 192 KANAŁY 

 
Dane: 
 

 192 kanały dla 12 urządzeń z maksymalnie 16 kanałami każdy 

 Możliwość zaprogramowania 6 ciągów z maksymalnie 240 krokami 

 delikatne ruchy PAN i TILT, dostępne poprzez przycisk "Fine" 

 8 przycisków do zaprogramowania gotowych scen 

 Funkcja kopiowania dla scen i programów 

 Blackout (funkcja zaciemnienia) 

 Sterowanie dźwiękiem przez wbudowany mikrofon 

 Dedykowany do obsługi skanerów, laserów, parów i innych urządzeń sterowanych DMX-em 

 Wymiar rack 19" wysokośc 3U 

 Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz ~ poprzez 9-12 V DC, 300 mA zasilacz (w zestawie) 
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 Zużycie energii: 4 W 

 Ilość kanałów: 192 

 Sterowanie dźwiękiem: wbudowany mikrofon 

 DMX 512-output: 3-pin XLR-connector with polarity selektor 

 Free cha sers: 6 x 240 scenes 

 Wymiary (DxSzxW): 483 x 132 x 80 mm, 19" mounting dimensions with 3 u 

 Minimalna głębokość montażowa:170 mm 

 Waga:2.5 kg. 
    
ANTARI F 80Z - WYTWORNICA DYMU 

 
 
Najmniejsza a zarazem najpopularniejsza wytwornica dymu Antari 
 
Dane techniczne: 
 

 termostat wysokiej jakości 

 zabezpieczenie termiczne 

 mocny wydmuch 

 przewodowy pilot FWC-80Z 

 zasilanie 220V/50Hz 

 pobór mocy 700W 

 pojemność zbiornika płynu 0,8 litra 

 wydmuch ok. 4,5m 

 wydajność 90m3 / min 

 zużycie płynu 25 m l /min 

 czas nagrzewania: 4 min 

 uchwyt montażowy 

 wymiary 330x230x150mm 

 waga 4kg 

 instrukcja obsługi 

 oryginalne pudełko 

 kabel zasilający. 
 

     
Fot. Nasze zbójnickie imprezy. 
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Cena występu DJ oraz wypożyczenia sprzętu estradowego i oświetlenia - do uzgodnienia, jest ona zależna od: 
 
 terminu i miejsca imprezy; 
 ilości osób biorących udział w imprezie; 

 czasu trwania imprezy; 
 dodatkowych atrakcji; 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody  
w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla 
uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 
 
 
Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom  
i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby 
sławił gorolskom ślebode! Hej! 
 

Rezerwacja sprzętu estradowego i oświetlenia na imprezy firmowe 
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej 
rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 
033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.728.629 

 
             

                                                 Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

                                                                 Dołącz do Karpackich Zbójów! 
 
                                                                  Zapraszamy do zabawy! 
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