NOVINKA
MIKROFONNÍ STOJANY

25021840

MIS-0722BK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

579
Kč
včetně DPH

 evná kovová konstrukce s nylonovými spojovací díly
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Pevná nylonová trojnožka s kovovými prvky
Snadné nastavení výšky a úhlu
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Kabelové úchytky
Ergonomický design
Včetně univerzálního mikrofonního klipu
Vhodný pro univerzální EU+US mikrofonní držáky
Výška: 90-152 cm
Délka ramene: 78cm s průměrem 15mm
Průměr trubky, 2 díly: 15mm, 20mm
Průměr trubice ramena: 19mm
Hmotnost: 1,85kg
Barva: černá

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

25021841

MIS-0922BK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

649
Kč
včetně DPH

 evná kovová konstrukce s kovovými spojovací díly
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Pevná nylonová trojnožka s kovovými prvky
Snadné nastavení výšky a úhlu
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Kabelové úchytky
Ergonomický design
Včetně univerzálního mikrofonního klipu
Vhodný pro univerzální EU+US mikrofonní držáky
Výška: 90-152 cm
Délka ramene: 78cm s průměrem 15mm
Průměr trubky, 2 díly: 15mm, 20mm
Průměr trubice ramena: 19mm
Hmotnost: 1,95kg
Barva: černá

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
KYTAROVÝ STOJÁNEK

25022048

GSQ4
•
•
•
•
•
•
•
•

369
Kč
včetně DPH

 evná celokovová konstrukce
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Šetrný ke kytarovému laku
Vhodný pro akustické i elektrické kytary
Jednoduchá manipulace
Hmotnost: 1kg
Barva: černá

25022054

FOSQ1
•
•
•
•
•
•
•

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

169 Kč

včetně DPH

 evná celokovová konstrukce
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Polypropylenová protiskluzová deska
Výška 13,5-27cm
Nastavení šesti poloh
Hmotnost: 0,6kg
Barva: černá

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
KLÁVESOVÉ STOJANY

25022057

KXSQ4

799
Kč
včetně DPH

• Jednoduchý klávesový stojan
• Pevná celokovová konstrukce
• Lze složit na plocho pro snadné
přenášení
• Snadné nastavení výšky a úhlu
stojánku
• Odolný proti poškrábání díky
práškovému lakování
• Výška: 63-97 cm
• Nastavení pěti poloh
• Maximální nosnost: 30 kg
• Průměr trubek: 25 mm
• Hmotnost: 2,88 kg
• Barva: černá

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

25022056

KXSQ5

679
Kč
včetně DPH

• Dvojitý klávesový stojan
• Pevná celokovová konstrukce
• Lze složit na plocho pro snadné
přenášení
• Snadné nastavení výšky a úhlu
stojánku
• Odolný proti poškrábání díky
práškovému lakování
• Plně rozebíratelný
• Výška: 66-99 cm
• Nastavení pěti poloh
• Maximální nosnost: 40 kg
• Průměr trubek: 25 mm
• Hmotnost: 4,6 kg
• Barva: černá

25022058

929 Kč

KXSQ6 včetně DPH
• Dvojitý klávesový stojan
• Pevná celokovová konstrukce
• Lze složit na plocho pro snadné
přenášení
• Snadné nastavení výšky a úhlu
stojánku
• Odolný proti poškrábání díky
práškovému lakování
• Výška: 65-98 cm
• Nastavení pěti poloh
• Maximální nosnost: 40 kg
• Průměr trubek: 25 mm
• Hmotnost: 3,7 kg
• Barva: černá

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
SKLÁDACÍ NOTOVÉ STOJANY

25022041

MUSQ2

249
Kč
včetně DPH

• Pevná kovová konstrukce s vyztuženými
klouby z polypropylenu
• Lze složit na plocho pro snadné přenášení
• Pevná trojnožka
• Snadné nastavení výšky a úhlu stojánku
• Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
• Ergonomický design
• Pružinové držáky stránek
• Včetně pouzdra
• Výška: 48 • 114 cm
• Průměr trubky, 3 díly: 10mm, 13mm,
16mm
• Průměr trubice ramena: 12 mm
• Hmotnost: 0,89 kg
• Barva: černá

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

25022043

MUSQ3

289
Kč
včetně DPH

• Pevná kovová konstrukce s nylonovými
spojovacími díly
• Lze složit na plocho pro snadné přenášení
• Pevná trojnožka
• Snadné nastavení výšky a úhlu stojánku
• Ergonomický design
• Včetně pouzdra
• Výška: 51 • 117 cm
• Průměr trubky, 3 díly: 8mm, 12mm, 16mm
• Průměr trubice ramena: 9 mm
• Hmotnost: 1,06 kg
• Barva: černá

25022040

MUSQ4

289
Kč
včetně DPH

• Pevná kovová konstrukce s nylonovými
spojovacími díly
• Lze složit na plocho pro snadné přenášení
• Pevná trojnožka
• Snadné nastavení výšky a úhlu stojánku
• Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
• Ergonomický design
• Pružinové držáky stránek
• Včetně pouzdra
• Výška: 48 • 114 cm
• Průměr trubky, 3 díly: 12mm, 16mm,
19mm
• Průměr trubice ramena: 16 mm
• Hmotnost: 1 kg
• Barva: černá

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
KONCERTNÍ NOTOVÉ STOJANY

25022046

MUSQ5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

689
Kč
včetně DPH

 evná kovová konstrukce s nylonovými spojovacími díly
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Pevná trojnožka
Snadné nastavení výšky a úhlu stojánku
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Ergonomický design
Pružinové držení stránek
Děrovaný notový pult
Tenké, lité kovové horní propojení
Výška: 65-114 cm
Průměr trubky, 2 díly: 22 mm, 25 mm
Průměr trubice ramena: 19 mm
Hmotnost: 2,62 kg
Barva: černá

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

25022047

MUSQ55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

759
Kč
včetně DPH

 evná kovová konstrukce s nylonovými spojovacími díly
P
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Pevná trojnožka
Snadné nastavení výšky a úhlu stojánku
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Ergonomický design
Pružinové držení stránek
Děrovaný notový pult
Tenké, lité kovové horní propojení
Výška: 65-119 cm
Průměr trubky, 2 díly: 22 mm, 29 mm
Průměr trubice ramena: 22 mm
Hmotnost: 2,88 kg
Barva: černá

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
STOJANY NA REPROBOXY

25022060

SPSQ10 SET

Kovové reproduktorové stojany s odolným pouzdrem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 četně odolného pouzdra s vnitřním rozdělovačem a popruhy
V
Velmi kvalitní zip
Pevná kovová konstrukce s nylonovými spojovacími díly
Lze složit na plocho pro snadné přenášení
Velmi pevná trojnožka
Odolný proti poškrábání díky práškovému lakování
Ergonomický design
Výška: 113-187 cm
S pevným pojistným kolíkem
Maximální zatížení: 60 kg
Hmotnost: 3,25 kg/ks
Barva: černá

1209 Kč

včetně DPH

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

NOVINKA
SUSTAIN PEDÁLY PRO ELEKTRICKÉ KLAVÍRY

25021951

Stagg SUSPED 5
•
•
•
•
•

379 Kč

včetně DPH

 obustní a odolný čtvercový kryt
R
Materiál: kov, guma
Potaženo protiskluzovou gumovou vrstvou
1,8 m kabel s 6,3 mm konektorem
2 polohy přepínaní polarity: zapnutý (NO = „+ polarita“) nebo vypnutý
(NC = „- polarita“), pro maximální kompatibilitu s téměř všemi elektronickými
klávesovými nástroji a klavíry.

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

Uvedené ceny jsou vč. DPH a poplatku do recyklačního fondu za likvidaci elektroodpadu. Změna cen a tiskové chyby
vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. Více informací na www.HDT.cz

