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25-jarig jubileum
“Halverwege 2017 moest ik één van onze nieuwe 
bussen laten bestickeren. Bij toeval keek ik wat 
langer naar ons logo, waarop ik zag staan: Best 
Service since 1994. Ineens realiseerde ik me dat we 
in 2019 maar liefst 25 jaar bestaan! Direct pakte ik 
mijn KVK-inschrijving en erbij om de exacte datum 
te bepalen. En daar stond het. In de zomer van 1994 
schreef ik mij in onder de naam Niehoff High Tech 
Sound & Light. Het tweede wat ik dacht was dat ik dit 
natuurlijk niet zomaar voorbij mocht laten gaan.”

Open Huis op 17 september 2019

“Een perfecte reden om een Open Huis te 
organiseren. Wekelijks krijg ik van klanten te horen 
dat ze graag eens bij ons langs zouden willen 
komen, maar dat ze het zover rijden vinden. Logisch! 
Denekamp ligt niet naast de deur! Dus wat is er 
mooier om tijdens ons 25-jarig jubileum een kijkje in 
de keuken te geven in ons bedrijf wat uniek gelegen 
is in de landerijen van Twente.”

“Graag leiden we u rond over onze bedrijfslocatie. 
Met een kijkje in ons magazijn waaruit we u altijd zo 
snel kunnen leveren. Een rondleiding in onze nieuwe 
TD, omdat we inmiddels officieel Service Center 
zijn voor merken als Powersoft, Apart Audio en 
Community Professional. Een uniek bezoek aan onze 
timmerwerkplaats waar wij nog altijd dagelijks onze 
eigen flightcases vervaardigen.”

“En natuurlijk een uitgebreide demonstratie in onze 
indoor- en outdoor showroom. Hier hebben we 
meer dan 80 luidsprekers demoklaar staan voor u. 
Van PA tot installatie. Van inbouw tot opbouw. Van 
groot tot klein. Vanaf € 15,00 tot € 85.000,-.”

“Tijdens uw bezoek aan Denekamp zorgen wij ervoor 
dat het u aan niets ontbreekt. Voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd, want mijn vrouw Petra 
verstaat de Twentse gastvrijheid.”

“Het volledige programma vindt u op pagina 26 en 
27 van onze krant. Ik hoop dat u een kijkje komt 
nemen op dinsdag 17 september in Denekamp!”

Gerard Niehoff
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1994

Gerard schrijft zich in bij de 
Kamer van Koophandel

1994

Hoe is Niehoff  High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?

Bouw showroom op de 1e verdieping en 1e stappen met een website 

1996

Start op de 1e verdieping in het huis met een kantoor/showroom 

1997
Start website www.niehoff.nl
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1998
Dochters Iris en Kim zingen op zaterdag 

mee met de muziek in de oude showroom

1999

Gerben Nijhuis in dienst
Servicemonteur & 
Technische Dienst

1999

Oude gebouw op de plaats van huidige kantoor en showroom

Hoe is Niehoff High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?

2000
Bouw huidige kantoor en showroom
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2000
Inrichten nieuwe showroom

2000

Gestart als groothandel voor o.a. Marantz Professional

2001

Theo Ekkelboom in dienst
Flightcasebouw & 
Technische Dienst

Marion Kooiker in dienst
Administratie & Verkoop

Hoe is Niehoff High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?

2004
Bouw huidige flightcase werkplaats
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2004

Marion Kooiker in dienst
Administratie & Verkoop

2008

4 meter de grond in voor de kelder van ons huidige magazijn

2009

Start huidige webshop

Hoe is Niehoff  High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?

2013
Bouw magazijn met zonnepanelen op het dak. Goed voor 13 Mega Watt 

per jaar, zodat we volledig op zonne-energie werken. 
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2014
Gestart als groothandel en service-

center voor Apart Audio

2017

2017

Bernd Vos in dienst
Verkoop & Technisch Advies

2018
Gestart als groothandel en service center voor Powersoft

Gestart als groothandel en service center 
voor Community Professional

Tom Keupink in dienst
Magazijn & Technische Dienst

2017

Hoe is Niehoff  High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?
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2019
Bouw nieuwe TD en start nieuwe webshop

2019
Gestart als groothandel en service center voor MAG Audio

Hoe is Niehoff  High Tech Sound & Light de afgelopen 25 jaar gegroeid?

2019
Niehoff bestaat 25 jaar 
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Powersoft T Series

De T Serie is de nieuwste toevoeging op de bestaande touring 
versterker platforms van Powersoft. Unieke specificaties en 
waanzinnige prijzen geven nieuwe mogelijkheden om alles 
uit je luidsprekers te halen. Verkrijgbaar in 2 of 4 kanalen met 
vermogens van 750W tot 3000 Watt. Met de T Serie brengt 
Powersoft al haar flexibiliteit en performance terug in compacte 
versterkers voor kleine tot middelgrote systemen.

• Front panel instellingen en monitoring
• Grote bibliotheek met presets
• Power sharing
• Dante en AES3
• Compact en lichtgewicht
• Volledig te bedienen met ArmoniaPlus

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 2.095,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW

Vanaf 
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Product T302 DSP + DANTE T304 DSP + DANTE T602 DSP + DANTE T604 DSP + DANTE
Kanalen 2 4 2 4
2 Ohm 1500 Watt 750 Watt 3000 Watt 1500 Watt
4 Ohm 1500 Watt 750 Watt 2500 Watt 1500 Watt
8 Ohm 1200 Watt 750 Watt 1300 Watt 1250 Watt

Advies verkoopprijs € 2.095,00 € 2.395,00 € 2.595,00 € 3.095,00
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 10.900,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW

Powersoft X4L DSP + Dante

 X4L  

• 4 x 8200W @ 2 Ohm 
  4 x 6800W @ 4 Ohm 
  4 x 4800W @ 8 Ohm
• 2 redundante Dante ingangen
• Inclusief ArmoniaPlus DSP platfom
• Geschikt voor 1, 2 of 3 fasen vanaf 85V
• 300V piek en 140A piek bij 4 Ohm
• Lage inschakelpiekbeperking vermindert 
 de AC inschakelstroom
• Volledig beveiligd circuitontwerp
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Allen & Heath SQ-5

 SQ-5 

• Digitale mixer met 17 faders en 6 lagen
• 7” touchscreen
• 12 stereo mixen mogelijk, dus ideaal voor in-ear monitoring
• 8 stereo FX-engines en eigen Returns
• 32 x 32 USB audio interface
• Geïntegreerde LED-verlichting per fader
• Optioneel met Dante

€ 2.699,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW



NIEUWE
WEBSHOP



Nieuwe webshop
Op dinsdag 17 september openen wij tijdens ons Open 
Huis om 16.30 uur officieel onze nieuwe webshop. Een 
enorme klus, omdat maar liefst 40% van alle bestellingen 
via onze online omgeving geplaatst worden. 

Niehoff High Tech Sound & Light is een absolute pionier in 
het online landschap. Al in 1996 stond de eerste website 
online en hiermee was Gerard zijn tijd ver vooruit. In 
de loop der jaren is de webshop steeds belangrijker 
geworden. Inmiddels is deze uitgegroeid tot een webshop 
met een fantastische hoeveelheid functionaliteit.

Door de vele functies en koppelingen met de ERP 
software van UNIT4 kwam de user experience wat onder 
vuur te liggen. Dit gaat nu veranderen! In de nieuwe 
webshop ligt de focus vooral op eenvoudiger gebruik 
van de website. Zo is er ontzettend veel tijd gestoken in 
het makkelijk vinden van de producten door middel van 
filters. 

Verder wordt het design hier en daar aangescherpt, 
zodat klanten makkelijker kunnen navigeren. Belangrijk 
is dat de ‘terug’ knop nu ook gaat werken. Een manco wat 
voorheen niet verholpen kon worden. 

Verder blijft de website even snel als u gewend bent. 
U kunt deze straks ook vanaf uw mobiel benaderen 
en kunnen op deze manier eenvoudig bestellingen 
geplaatst worden. Via de chat kunt u snel en gemakkelijk 
communiceren met de binnendienst. Natuurlijk wordt de 
voorraadstatus perfect weergegeven en kunt u nog steeds 
kiezen uit alle vriendelijke verzendopties. 

De orderhistorie blijft zichtbaar vanaf 2003. 
Ideaal wanneer u nog wat terug wilt zoeken!
Viert u de officiële opening met ons mee op 17 
september? Bekijk het volledige programma op pagina 26.
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Shure Axient Digital

 AD4DE  

• Draadloze systemen met buitengewone prestaties
• Groot spectrumbereik van maximaal 184 MHz
• Geavanceerde storingsonderdrukking
• Acculaadsystemen
• Gestroomlijnd design
• Real-time besturen op afstand via ShowLink
• Alle parameters regelen vanuit één centraal punt

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 5.400,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW

Dubbele
set vanaf 
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Shure BLX24RE/SM58

 BLX24RE/SM58   

• Draadloze systeem met SM58 handmicrofoon
• Meest gebruikte microfoon in audio installaties
• Power- en batterij status via LED indicatie
• Via quickscan snel de beste frequenties selecteren
• Instelbare gain regeling
• Geschikt voor zang en spraak

€ 419,23
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Denon DN-500BDMKII

 DN-500BDMKII 

• 19” 1HE player met Blu-ray, SD en USB
• Speelt DVD, WAV, MP3, FLAC, MOV, MP4, Blueray
  WMV, GIF, JPG, PNG, etc.
• Aanstuurbaar middels RS232 of IP
• Power-on Play knop voor simpel instarten
• Gebalanceerde (XLR) en ongebalanceerde (RCA) uitgangen
• Analoge outputs voor 7.1 audio 
• Inclusief 19” rackmount

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 429,99
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Denon DN-700CB

 DN-700CB  

• Media player met netwerk sturing en RS232 sturing
• Intuitieve webbrowser en infrarood user interfase
• Speelt bestanden van CD, USB, netwerk, Bluetooth en AUX
• Tempo regeling voor CD en USB
• 10-track hot start knoppen voor CD, USB en netwerk
• 2 Bluetooth antennes
• Gebalanceerde uitgangen

€ 466,99  
Prijzen zijn bruto excl. BTW



NIEUWE
TECHNISCHE DIENST



Technische Dienst 
vernieuwd
Afgelopen jaar is heel hard gewerkt aan onze 
nieuwe TD. Een nieuw onderkomen waar Gerben 
en Tom aan de slag kunnen met het repareren en 
onderhouden van audio-apparatuur. De nieuwe TD 
is gebouwd in het verlengde van de showroom. 

De laatste jaren heeft Niehoff High Tech Sound & 
Light zich enorm ontwikkeld als service center voor 
A-merken als Apart Audio, Community Professional 
en Cloud. Inmiddels is daar Powersoft en MAG Audio 
bij gekomen.

Mede hierdoor was de TD toe aan nieuw 
onderkomen. Nieuwe manieren van meten, een 
schone en frisse omgeving, maar ook meer ruimte 
om verder te kunnen ontwikkelen als technische 
dienst. Alles met het idee om klanten de beste 
service te verlenen.

Uniek is het feit dat Niehoff apparatuur binnen 5 
werkdagen repareert op component niveau. 
Na het repareren worden producten altijd aan een 
duurtest onderworpen. Pas nadat de apparatuur 
100% is verklaard worden de producten weer retour 
gestuurd aan de klant. 

We zijn ontzettend trots op de nieuwe TD en 
vertellen u er graag meer over tijdens ons Open Huis 
op dinsdag 17 september. Bekijk het programma op 
pagina 26 en 27. 
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Neutrik NC3FM-C

 NC3FM-C 

• Hybride XLR kabelconnector ConvertCon
• 3-polige XLR Male en Female connector in één behuizing
• Eenvoudig om te zetten door behuizing te verschuiven
• Ideaal als noodpakket om adapters te vervangen
• Nikkelen behuizing met vergulde soldeercontacten
• Gelijke mogelijkheden als de XX Serie XLR
• Zwarte kleur

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 11,63
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Neutrik NE8FDX-P6-B

 NE8FDX-P6-B  

• Ethercon D-chassideel
• Gecertificeerd voor CAT6A
• Uitgevoerd met doorvoer
• Achterkant RJ45 female zwart
• IP65 € 15,98

Prijzen zijn bruto excl. BTW

Neutrik SCCD-W

 SCCD-W  

• Afdekkapje voor D-chassisdelen
• Stof- en waterdicht IP65
• Transparant kapje
• Veertje zorgt voor automatische sluiting

€ 11,60
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Haspel CPR installatiekabel

 SP1.5/2LSZH-WT 

• B2ca gecertificeerde luidsprekerkabel
• 2 x 1,5 mm²
• Oxygen free koper
• EN50575: 2014 B2ca-s1a, d1, a1
• Laag rookgehalte, halogen vrij
• Ook in zwart leverbaar
• Haspel van 305 meter

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 374,87
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Haspel CPR installatiekabel 

 SP2.5/2LSZH-BK 

• B2ca gecertificeerde luidsprekerkabel
• 2 x 2,5 mm²
• Oxygen free koper
• EN50575: 2014 B2ca-s1a, d1, a1
• Laag rookgehalte, halogen vrij
• Ook in wit leverbaar
• Haspel van 305 meter

€ 528,88
Prijzen zijn bruto excl. BTW



13.00 – Start Open Huis

13.30 – Rondleiding faciliteiten Niehoff
U krijgt een rondleiding van Bernd Vos door alle 
faciliteiten van Niehoff, waaronder de nieuwe TD, het 
magazijn en de flightcase werkplaats. 

13.45 en 14.45 
Demonstratie luidsprekers indoor
Elke rondleiding eindigt in de showroom waar u een 
demo krijgt met veel luidsprekers voor installatie en 
PA doeleinden.

    1994  -  2019
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PROGRAMMA
Open Huis dinsdag 17 september

14.00 – 100 meter Sessies
Bernd Vos vervolgt aansluitend met een uitgebreide 
demo buiten. U ervaart hier de kracht van 
Community luidsprekers, die luidsprekers over een 
afstand van 100 meter laten klinken alsof u ernaast 
staat. 



14.30 – Rondleiding faciliteiten Niehoff
U krijgt een rondleiding van Bernd Vos door alle 
faciliteiten van Niehoff, waaronder de nieuwe TD, het 
magazijn en de flightcase werkplaats. 

14.45 – Demonstratie luidsprekers indoor
Elke rondleiding eindigt in de showroom waar u 
een demo krijgt van meer dan 30 luidsprekers. 
Voor installatie en PA doeleinden. De demo wordt 
gegeven door Gerben Nijhuis. 

15.00 – 100 meter Sessies
Bernd Vos vervolgt aansluitend met een uitgebreide 
demo buiten. U ervaart hier de kracht van 
Community luidsprekers, die luidsprekers over een 
afstand van 100 meter laten klinken alsof u ernaast 
staat. 

16.00 – Start receptie 25-jarig jubileum Niehoff
Om 16.00 uur start officieel de receptie en krijgt u 
alle gelegenheid om Gerard en zijn team uitgebreid 
te feliciteren. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een 
hapje en een drankje!

16.30 – Officiële opening nieuwe webshop
Gerard opent officieel de nieuwe webshop met een 
druk op de rode knop. Natuurlijk krijgt u daarna alle 
gelegenheid om de nieuwe shop goed te bekijken. 
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Apart P60DT

 P60DT  

• 6,5” 2-weg pendel luidspreker
• Uniek design anno 2019
• Perfect voor luide achtergrondmuziektoepassingen
• Dekt 200 m² oppervlakte op hoogte van 4 meter
• 60W @ 16 Ohm
• 60/30/15/7,5W @ 100V
• SPL1W/1m: 91 dB
• Wordt geleverd met 2 x 5m staalkabel

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

€ 225,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Apart MASK6CT cluster

 MASK6CT-BL  

• 4 stuks 6,5” 2-weg opbouw luidsprekers
• 200W @ 16 Ohm per luidspreker
• 60/30/15/7,5W @ 100V per luidspreker
• Unieke W beugel voor cluster montage
• Aanstuurbaar met 1 versterkerkanaal 800W @ 4 Ohm
• Aanstuurbaar met 1 versterkerkanaal 240W @ 100V
• Geschikt voor indoor en outdoor
• Dekt 300 m² oppervlakte op hoogte van 4 meter

€ 575,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Apart CM6T-BL

 CM6T-BL  

• 6,5” 2-weg inbouwluidspreker
• Geweldige geluidskwaliteit
• Geschikt voor spraak en achtergrondmuziek
• 60W @ 16 Ohm 
• 6/3/1,5W @ 100V
• Vochtbestendig IP54
• Perfecte voor zwarte systeemplafonds

€ 43,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Apart SQGR

 SQGR  

• Optionele vierkante grille voor Apart CM Design Serie
• Bouw ronde inbouwspeakers om naar vierkant
• Tegemoetkoming aan wensen architecten
• Inclusief adapterringen
• Afmeting: 295 x 295 mm
• Prijs per stuk, afname per 2 stuks

€ 29,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW



PROJECT
BUREAU



Wij werken 
met u mee
Als groothandel worden wij meer en meer betrokken 
in de installatietrajecten van onze klanten. En dat 
vinden we fijn, want dat is wat we het liefste doen! 
Onze klanten helpen door volledige projecten uit te 
rekenen om zodoende samen tot een fantastisch 
eindresultaat te komen.

Zowel Bernd als Gerard zijn zeer bedreven 
met Ease en hebben inmiddels al honderden 
projecten voorgerekend aan installatiebedrijven, 
verhuurbedrijven, projectinrichters, system 
integrators of elektronica speciaalzaken. 

Maar het kan nog een stap verder. Naast het 
aanleveren van een complete offerte kunnen wij 
ook ondersteunen bij het maken van systeemracks 
of kunnen wij spraakverstaanbaarheidsmetingen 
uitvoeren.

Probeert u ons een keer uit? We gaan de uitdaging 
graag aan!
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Outdoor sectie: Apart MPLT62-G

 MPLT62-G  

• Hoogwaardige 2-weg 100V hoorn luidspreker
• Long throw karakter – bereikt tot wel 50-100 meter afstand
• 140 x 105 graden spreidingshoek
• 60W @ 100V
• SPL1W/1m: 98 dB
• IP66: kunststof behuizing
• Wordt geleverd inclusief beugel
• De perfecte budget oplossing voor een sportveld

€ 270,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Outdoor sectie: Community R.35-3896

 R.35-3896  

• Fullrange 3-weg hoorngeladen luidspreker
• Triaxiaal ontwerp: 1 x 8” speaker, 2 x 2,35” drivers en 1” driver
• 400W @ 8 Ohm
• 200W @ 100V
• Rendement van 96 dB op afstand van 25 meter
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• 15 jaar garantie op de behuizing
• Fantastische oplossing voor een sportveld

€ 926,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Outdoor sectie: Community R.5-66MAX

 R.5-66MAX  

• Fullrange 2-weg luidspreker
• 12” high output luidspreker
• 600W @ 8 Ohm
• Maximaal rendement bij 1200 Watt
• 60 x 60 graden spreidingshoek
• Rendement van 96 dB op afstand van 46 meter
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• 15 jaar garantie op de behuizing
• Premium oplossing voor een sportveld

€ 2.822,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Outdoor sectie: Apart MASK6CT

 MASK6CT-BL  

• 6,5” + 1” tweeter, 2-weg opbouw luidspreker
• 200W @ 16 Ohm
• 60/30/15/7,5W @ 100V 
• SPL1W/1m: 90 dB
• Snel en gemakkelijk te installeren dankzij clickmount systeem
• 3-stappen beveiliging tegen overbelasting
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• De perfecte terras luidspreker

€ 135,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Apart PREZONE2

 PREZONE2  

• Stereo mixer voor 2 zones
• 4 stereo lijningangen
• 2 microfoon ingangen
• Aanstuurbaar via ethernet en RS232
• 0,5W verbruik in auto standby modus
• Inclusief 19” rackmount en rubberen voetjes
• Grandma proof gebruiksvriendelijke bediening

€ 795,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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 Bediening via tablet, desktop of smartphone 

 Lokale aansluitpanelen per zone 

 Bediening in zone via wall panel 

Aanstuurbaar via ethernet
Bediening via Crestron, Neets, AMX, Extron, CUE, etc.
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De opkomst van 
Dante 
Bent u bekend met Dante? Zo nee, dan adviseren wij 
stellig om deze 2 pagina’s eens goed door te lezen. 
Wij zien namelijk een enorme stijging in het aantal 
projecten dat wij opleveren met onze klanten waar 
Dante geïntegreerd is. 

Wat is Dante?
Dante is een complete media-netwerkoplossing, 
ontwikkeld door het Australische Audinate dat 
inmiddels wordt ondersteund door praktisch alle 
audiofabrikanten. Dante maakt het mogelijk om 
audio digitaal te distribueren via standaard ethernet 
netwerk. Dezelfde netwerken die thuis of op kantoor 
gebruikt worden. Dit protocol is zelfs zo ontworpen 
dat audio, sturing en andere gegevens naast elkaar 
kunnen blijven bestaan op hetzelfde netwerk.

Projecten met Dante
Installatietechnisch gebruiken wij Dante steeds vaker 
om lange afstanden te overbruggen zonder hierbij 
enige vorm van audiokwaliteit te verliezen. Het is 
eenvoudig en duurzaam bekabelen en bovendien 
kan op deze manier goed samengewerkt worden 
met een IT-leverancier. 

Via Dante Controller-software wordt elk Dante-
apparaat in het netwerk automatisch herkend. 
Met een paar muisklikken kan de routering 
geconfigureerd worden. Dante Controller is gratis te 
downloaden.

Live gebruik
Ook voor live-toepassingen is Dante enorm in 
opkomst. Hele geluidssystemen kunnen op Dante 
gekoppeld worden, zodat er slechts beperkte 
bekabeling nodig is om het hele systeem te 
kunnen bedienen. De apparatuur kan snel worden 
op- en afgebouwd. Dit zorgt voor gigantische 
kostenbesparingen, waar uw eindgebruiker blij mee 
zal zijn!
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De voordelen van 
Dante
Gemakkelijk te gebruiken
Signaalroutering en systeemconfiguratie met 
Dante is simpel. Via de Dante-Controller software 
worden alle apparaten automatisch gedetecteerd. 
Elk apparaat kan direct gestuurd worden of worden 
gelabeld in een overzichtelijke matrix. 

De nieuwe ethernet standaard
Dante is inmiddels geaccepteerd door alle grote 
AV-partijen en fabrikanten wereldwijd. Alle andere 
ethernet-protocollen kunnen wat ons betreft de 
vuilnisbak in. Dante kan optimaal gekoppeld worden 
en bovendien kan binnenkort ook video geïntegreerd 
worden.

Duurzaam in gebruik
Omdat alles over één IT-netwerk gestuurd kan 
worden haalt u ontzettend veel voordeel uit het 
efficiënt bekabelen middels goedkope CAT5E-, 
CAT6E- of glasvezelkabel. Bovendien wordt 
kostbare koper bespaard, omdat er geen kilometers 
luidsprekerkabel geïnstalleerd hoeft te worden. 

Flexibel
Dante-systemen zijn schaalbaar. Van een 
eenvoudige koppeling van een console met een 
computer tot complexe netwerken met ruim 
duizend audiokanalen. Netwerken kunnen met 
een paar muisklikken worden geconfigureerd door 
middel van logische routes in plaats van fysieke 
point-to-point verbindingen.

Hoogwaardige kwaliteit
De audio wordt digitaal verzonden, waardoor u zich 
geen zorgen meer hoeft te maken over storingen 
vanuit andere elektrische apparatuur, overspraak 
tussen kabels of matige signaalweergave van lange 
kabels. Veel Dante-apparatuur ondersteunen ‘glitch-
free’ redundantie, waardoor een identiek, secundair 
netwerk gelijktijdig uitgevoerd kan worden.

Geschikt voor Windows en Mac
Ook wel fijn om te weten, Dante is uitstekend te 
gebruiken op beide platformen. Hiermee kunnen 
ook digitale audio-werkstation, softwarematige 
mediaplayers, Skype of andere toepassingen op 
de computer perfect geïntegreerd worden via een 
Dante Virtual Soundcard of Dante PCI-kaart. 
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Apart APDI

 APDI  

• 2-kanaals Dante input voor installatie versterkers
• Gebalanceeerde ingang over Euroblock
• Ongebalanceerde ingang over RCA
• Gain regeling op beide ingangen
• LED indicatie per kanaal
• Perfect voor overbruggen van lange afstanden over ethernet
• 19” beugel optioneel

€ 295,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW

Apart APDO

 APDO  

• 2-kanaals Dante output 
• Brengt digitaal Dante signaal terug naar analoog signaal
• Gebalanceerde uitgang over Euroblock
• Ongebalanceerde uitgang over RCA
• LED indicatie per kanaal
• Perfect voor overbruggen van lange afstanden over ethernet
• Te gebruiken met actieve luidsprekers, versterkers, matrix
• 19” beugel optioneel

€ 295,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Powersoft Ottocanali 4K4 DSP + DANTE

 O4K4 DSP+D  

• Betrouwbare 8-kanaals versterker
• Totaal vermogen van 4000 Watt op 4 Ohm
• Ideaal voor multi-zone installaties
• Gebruik 100V en lage impedanties door elkaar heen
• IIR- en FIR filters, delay, crossover, limiters en actieve 
dempingcontrol
• DANTE in- en uitgangen
• Redundante voedingen voor optimale betrouwbaarheid
• 5 jaar garantie

€ 4.000,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW



    1994  -  2019

     25  jaar

Log voor uw netto inkoopprijzen in op www.niehoff.nl

Apart PMR4000RMKIII

 PMR4000RMKIII  

• Voordelige, storingsvrije 19” internetradio
• Nu met integratie van Spotify
• FM, DAB+, UPnP en USB
• Speelt MP3, WMA, FLAC en WAV bestanden
• Storingsvrij naar radio luisteren
• Externe aansturing mogelijk over IP
• Bediening met app mogelijk
• Inclusief 19” rackmount

€ 349,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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Nichiban Gaffa 50mm 50 meter

 GAFFANICH_50_Z  

• Beter bestaat niet!
• Laat zelfs na een paar jaar geen lijmresten achter
• 50 meter lang, 5 cm breed
• Zwarte kleur

€ 11,88
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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MAG Audio Z 320-8

 Z320-8  

• Passieve 12” 2-weg luidspreker
• 350W AES vermogen @ 8 Ohm
• Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz
• Max. SPL: 130 dB
• Neutrik Speakon connectoren
• Gewicht: 16,6 KG
• 5 jaar garantie
• Geschikt voor mobiel gebruik en vaste installatie

€ 495,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW

“100% value          
    for money”
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MAG Audio Z 318-4

 Z318-4  

• Passieve 18” sub met 3” spreekspoel
• 450W AES vermogen @ 4 Ohm
• Frequentiebereik: 33 – 300 Hz
• Max. SPL: 132 dB
• Neutrik Speakon connectoren
• Gewicht: 41 KG
• 5 jaar garantie
• Geschikt voor mobiel gebruik en vaste installatie

€ 495,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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MAG Audio NX 12-8

 NX12-8  

• Compacte 2-weg touring luidspreker 
• 12” neodynium woofer en 1,5” neodymium HF driver
• 500W AES vermogen @ 8 Ohm
• Frequentiebereik: 60 – 19.000 Hz
• Max. SPL: 134 dB
• Neutrik Speakon connectoren
• Gewicht: 22 KG
• 5 jaar garantie

€ 995,00
Prijzen zijn bruto excl. BTW
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MAG Audio SUB 28-4

 SUB28-4  

• Dubbele passieve 18” sub met 4” spreekspoel
• 2600W vermogen @ 4 Ohm
• Frequentiebereik: 30 – 220 Hz
• Max. SPL: 143 dB
• Neutrik Speakon connectoren
• Gewicht: 78 KG
• 5 jaar garantie

€ 1.750,-
Prijzen zijn bruto excl. BTW



VANDAAG BESTELT, 
MORGEN IN HUIS
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Vandaag besteld, 
morgen in huis
Het is misschien niet zo bijzonder meer in deze 24-
uurs economie. Maar wij doen elke dag keihard ons 
best om uw bestellingen op tijd de deur uit te krijgen. 
Want wij willen dat als u vandaag nog voor 17.00 uur 
bestelt, dat u de volgende dag de goederen binnen 
krijgt. 

Tom is verantwoordelijk voor het magazijn en zorgt 
ervoor dat uw bestellingen netjes ingepakt worden 
en op de juiste tijd klaar staan voor de verschillende 
logistieke partners waarmee wij samenwerken. 

Het is en blijft een kunst, wat er kunnen dagen 
tussen zitten dat er wel 100 pakketten de deur 
uitgaan. Natuurlijk gevolgd door een e-mail met 
uitgebreide track & trace informatie. Zo bent u altijd 
op de hoogte waar uw pakket zich bevindt. 



Waarom Niehoff  Sound & Light?
• Groothandel met 30.000 producten 

• Makkelijk online bestellen

• Voor 17.00 uur besteld, morgen in huis

• Leveringen voor 12.00 uur mogelijk

• Direct afl everen bij uw klant

• € 3,95 verzendkosten bij online bestellingen

• Eigen service- & reparatiedienst

• 24-uurs storingsdienst

• Hulp met het calculeren van projecten 

Niehoff  Sound & Light

Venweg 13 
7591 NR  DENEKAMP 
Website: www.niehoff .nl
E-mail: info@niehoff .nl
Telefoon: 0541- 351 4 51

Groothandel en specialist in geluidsinstallatietechniek 


