Oppaassa on jaettu karaokesta kiinnostuneet ihmiset kolmeen ryhmään:
• Ryhmä A haluaa laulaa, mutta ei vielä ole hankkinut siihen tarvittavia välineitä.
• Ryhmä B omistaa peruslaitteet, mutta haluaa paremmat.
• Ryhmä C omistaa jo laitteet, mutta jotain vielä puuttuu.
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Alansa ammattilaisia.
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KARAOKELAULAJAN
ALOITUSOPAS

Alansa ammattilaisia.

»»RYHMÄ A

A

Aloitettaessa karaokeharrastusta kotona, olisi hyvä selvittää mitä laitteita kotona on jo olemassa.
Vaikka kotona ei olisi koskaan edes puhuttu karaokesta, useimmistaperheistä löytyvät esimerkiksi stereot.
Mikäli stereoissa on AUX-IN tai AUDIO-IN liitäntä (kuva), laitteeseen voidaan
kytkeä karaoketoiminnalla oleva DVD-soitin. Jos liitäntä stereoista löytyi, hankitaan vain siihen sopiva soitin ja lisäksi laulumikrofoni. Ohessa suosituimpia
vaihtoehtojamme sopivista yhdistelmistä. On kuitenkin syytämuistaa, ettei kotistereo–DVD-soitinyhdistelmä voi vastata esim. ravintolatason karaoke-kokoonpanoa, mutta tällä
tavalla päästään helposti ja pienillä kustannuksilla alkuun.
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Mikäli AUX-IN tai AUDIO-IN liitäntä stereoista löytyy,
suosittelemme seuraavia vaihtoehtoja:

»» MADBOY MFP-1000 KARAOKE DVD-SOITIN
Nyt soitin ja mikrofonit, sopuhintaan!
MadBoy MFP-1000 on erittäin luotettava uuden sukupolven karaoke- ja multiformaattisoitin, joka
tarjoaa hinta/laatusuhteeltaan ylivoimaiset ominaisuudet, olematta kuitenkaan vaikea käyttää.
Voit valita laitteen käyttökielen kuudesta eri vaihtoehdosta, joista yksi on SUOMI.

Hintaan 149,-

»» MADBOY TUBE-022 KAHDEN MIKROFONIN SETTI
Hyväsoundisia on/off-kytkimellä varustettuja perusmikkejä. ”Nahka
tyylinen” runkomaalaus. Pakettiin sisältyvät myös plugi/XLR-johdot.
TEKNISET TIEDOT:
Materiaali: Pinnoitettu muovi • Väri: Musta On/Off kytkin
• Tyyppi: Dynaaminen mikrofoni • Suuntaus: Unidirectional
• Taajuusvaste: 60Hz - 13,000 Hz • Impedanssi: 600 Ω
• Herkkyys: -72dB Liitin: XLR
• Mitat: 18cm (K) x 4.8cm (Ø) • Paino: 0.18Kg

Hintaan 19,-

Uutuus Beyerdynamics solistimikrofoni! Vaativaan livekäyttöön edullinen,mutta laadukas dynaaminen mikki. 
Tämä tuote tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen mitä
markkinoilta löytyy.
• metallirunko • kuvio superhertta • on/off-kytkin
• mukana 5m xlr-mikkipiuha,telineadapteri ja suojapussi

Hintaan 49,-

A

»» Dynamics Set 1
Testiryhmämme kokoama paketti. Oikea hinta-laatusuhde harrastajalle, joka
hakee laadukasta soundia ja pientä ja kaunista ulkonäköä.
Paketti on parhaimmillaan 10-20 neliön tilassa. Kaiuttimet valkoinen tai musta.

MADBOY MFP-1000
Uuden sukupolven karaoke- ja multiformaattisoitin. Soitin joka tarjoaa hinta/laatusuhteeltaan ylivoimaiset ominaisuudet,
olematta kuitenkaan vaikea käyttää.
AUDIO PRO ADDON FIVE-KAIUTTIMET
Nykyaikainen ja selkeä aktiivi monitorikaiutin, joka vie fyysisesti pienen kaiuttimen
aivan uudelle tasolle mahtavan hifi-äänen,
täyteläisen bassotoiston ja langattomien
mahdollisuuksien ansiosta.
MADBOY C-TUBE 10 KONDENSAATTORIMIKKI
Ammattitason kondensaattorimikki, joka ei vaadi ulkopuolista phantom- virransyöttöä.
Se toimii kaikissa karaokelaitteissa!
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»» Beyerdynamic TGV 35DS solistimikrofoni

Hintaan 429,-

Alansa ammattilaisia.
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Alansa ammattilaisia.

»» MADBOY BONEHEAD-208 AKTIIVIKAIUTINPARI

A

Soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi esimerkiksi MADBOY MFP-1000
-soittimen kanssa.
MadBoy BONEHEAD-208 aktiivi
kaiutinjärjestelmässä on sisäänrakennettu
vahvistin ja siksine eivät vaadi erillistä vahvistinta. Tämä tarkoittaa sitä, että voit liittää
ne suoraan vaikka karaokesoittimesi tai
-mikserisi perään ja antaa palaa... keikalla tai
kotona.

Käytä BONEHEAD-208 kaiuttimia vaikkapa helppona PA-järjestelmänä. Voit kontrolloida soundia volume-, basso-ja treble säädöillä. Takapanelista löytyy myös mikrofonin sisäänmeno volume- ja kaikusäätimineen.
MadBoy BONEHEAD-208 on tehty käytettäväksi seinä-, lava- tai monitorikaiuttimina. Kuka haluaa enää kantaa suuria keikkakaiuttimia, kun saman voiman saa pienemmässä paketissa? Älä
enää leiki kotikaiuttimiesi kanssa. Valitse BONEHEAD-208 jos haluat laatua ja voimaa!
• Korkealaatuinen kaiutinjärjestelmä koti- ja ammattikäyttöön • Sisäänrakennettu 2 x 200W vahvistin (MAX) • Ei vaadi ulkoista vahvistinta • 8” kokoäänialuekaiutin ja tarkka yläpään elementti
luovat loistavan soundin • Toinen kaiutin aktiivinen, toinen passiivinenTaajuusvaste: 20Hz-20kHz
• Kaiuttimessa äänenvoimakkuuden säätö sisäänrakkennetulla EQ: lla (bass/treble) • Mikrofonin
sisäänmeno äänenvoimakkuus- ja kaiunsäädöillä • Suunniteltu käytettäväksi myös lattiamonitorina •Kaiuttimiin on saatavan erilliset kaiutintelineadapterit • Speakon speaker ulostulo • Stereo
(L/R) RCA Line sisäänmeno
• Virtakytkin • Mitat/kaiutin: 40.5cm (K) x 27.5cm (L) x 26cm (S)
• Paino/kaiutin: Aktiivi 9.25Kg/Passiivi 6.75Kg

Hintaan 379,00
»» KARAOKEKAIUTIN MADBOY BONEHEAD 206
Kaiutin joka on riittävän pieni ja kaunis mihin tahansa olohuoneeseen ja silti soi hämmästyttävän
hyvin!
TEKNISET TIEDOT:
• Sisäänrakennettu 2 x 25W (RMS)
vahvistin
• 6 ”bassoelementti ja korkealaatuinen
diskantti
• toinen aktiivinen ja toinen passiivinen
kaiuttin
• Master äänenvoimakkuuden
• RCA-tulo (L / R)
• RCA-ulos (L / R)
• Virta päälle / pois-kytkin

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

• 1 x 206 aktiivikaiutin
• 1 x 206 Passiivikaiutin
• 1 x virtajohto
• 1 x Käyttöohje

Hintaan 199,00

B

Peruslaitteiden tilalle paremmat laitteet? Aluksi on tärkeää selvittää, mikä osio
laitteissa on se heikoin lenkki. Yleisimmät ongelmat ovat mikrofonilinjan huono laatu,
itse mikrofoni tai kaiuttimet. Monikin laitteisto korjaantuu yllättävän paljon uudella,
laadukkaalla mikrofonilla.
Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, ettei muutaman kymmenen euroa
maksavasta DVD-soittimesta ja vanhoista stereoista koottu laitteisto voi olla ihan
paras mahdollinen. Uusimalla DVD-soitin ja mikrofoni, tilanne voi muuttua toiseksi.

Asiantuntijamme auttavat Sinua mielellään. Laita viesti sähköpostiimme info@karaokelaitteet.fi ja
kerro mitä laitteita kotonasi jo on, esim. kotistereoidesi ja muiden laitteidesi merkki/malli.
Paluupostissa saat ehdotuksen siitä miten tilannetta voidaan parantaa. Ja tietenkin hyvän hintatarjouksen kera.

Mikäli kotona on jo peruslaitteet, suosittelemme tilalle
seuraavia mikrofoni-, DVD-soitin ja kaiutinvaihtoehtoja.

»»MIKROFONIT
»» MADBOY C-TUBE 10 KONDENSAATTORIMIKROFONI

Ammattitason kondensaattorimikki, joka ei vaadi ulkopuolista phantomvirransyöttöä. Se toimii kaikissa karaokelaitteissa!
Toimii kaikissa karaokelaitteissa! Jos et ole koskaan kokeillut laulaa kondensaattori
mikrofoniin, yllätyt kuinka paljon paremmalta laulusi voi kuulostaa. Lähes kaikki
studiot käyttävät kondensaattorimikkejä dynaamisia mikkejä laajemman
soundin vuoksi.
TEKNISET TIEDOT:
•Johdollinen kondensaattorimikrofoni • Toimii AA-paristolla
• Materiaali: Metalli • Väri: Musta On/Off kytkin • Suuntaus: Unidirectional
• Taajuusvaste: 40Hz – 20kHz • Impedanssi: 1200 Ω
• Herkkyys: 3.2mV-5dB/Pv Liiton: XLR • Mitat: 18.5cm (K) x 4.9cm (Ø)
• Paino: 0.3Kg
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»»RYHMÄ B

Hintaan 39,00

Beyerdynamic solistimikrofoni vaativaan käyttöön!
Tämä tuote tarjoaa ylivoimaisimman hinta-laatusuhteen mitä
markkinoilta löytyy. Kokeile niin yllätyt, soundista ...
TEKNISET TIEDOT:
• Beyerdynamic TG V50d, dynaaminen laulu mikrofoni,
cardioid, 50-+17, 000 Hz, 600 ohmia, mitat: pituus 167mm,
halkaisija 23/35mm, pään halkaisija 54mm, paino 270g
(huom.mikrofoni kaapeli ei sisälly).

Hintaan 99,-

Alansa ammattilaisia.

»» BEYERDYNAMIC TGV50D

Alansa ammattilaisia.

»» SHURE SM58SE SWITCH, DYNAAMINEN MIKROFONI

B

Maailman käytetyin laulumikki kytkimellä.
SM58 suuntakuvio on räätälöity solistikäyttöön ja soundi on maailman standardi. Kestävä rakenne, hyväksi havaittu käsittelyäänien vaimennus ja teräsverkko mahdollistavat mikrofonin rankan
käytön. Ulkona tai sisällä, laulu, puhe – SM58 on ammattilaisten ylivoimainen valinta.
Solistikäyttöön räätälöity taajuusvaste, kirkas keskiäänialue ja bassoalueen leikkaus.
Hertta suuntakuvio eliminoi
ei-halutut äänet ja keskittyy edestä tulevaan signaaliin. Pneumaattinen käsittelyäänien eliminointijärjestelmä toimii tehokkaasti. Tehokas sisäänrakennettu
tuulisuoja/pop-filtteri. Mukana toimitettavajalusta-adapteri kääntyy
180 astetta ja on käytännöllisesti katsoen rikkoutumaton.
Legendaarinen Shure-laatu ja -kestävyys.
Ominaisuuksia
• Suuntakuvio: hertta • Taajuusvaste: 50Hz – 15kHz
• Herkkyys: –54,5 dBV/Pa, 1,85 mV • Impedanssi: 300 ohm
• Paino: 298 g • Mitat: 162 mm pituus, 51-23 mm halkaisija
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Hintaan 139,»» SHURE BLX24/PG58 LANGATON MIKROFONI
Nerokas budjettiluokan langaton järjestelmä.
Ominaisuuksia:
• Käsimikrofoni • 10 valittavaa taajuutta
• 4 samanaikasta taajuutta/taajuussetti
• 2 taajuussettiä

Hintaan 255,»» MADBOY U-TUBE 20R LANGATON MIKROFONI-SETTI
Todella laadukas soundinen uutuus MadBoy U-TUBE 20R on kahden ladattavan langattoman
mikrofonin setti, joka jättää pattereiden ostelun historiaan.
Setti koostuu kahdesta laadukkaasta mikrofonista, latausyksiköstä,
sekä LCD-näytöllisestä vastaanottimesta. Mikrofonit toimivat turvallisella UHF taajuusvälillä 863-865MHz, joka tulee jäämään voimaan
tulevien taajuusmuutostenkin jälkeen. Metallinen vastaanotin on
valmistettu kestämään kovemmankin keikkakäytön. Laitteen näyttö näyttää yhteyden- ja äänenvoimakkuuden, sekä käytettävän taajuuden. Takapanelista löytyy ammattilaisten suosimat XLR-ulostulot,
sekä molemmille kanaville yhtenäinen 6,3 plugi ulostulo. Etupaneliin on sijoitettu virtakytkin ja molempien mikrofonien äänenvoimakkuussäädöt. Settiin on saatavana lisävarusteena vyölähetin instrumentti-, solmio- tai pantamikrofonia varten.

Hintaan 237,-

»» MADBOY MFp-2000 PRO

B

MadBoy MFP-2000 on suunniteltu ammattilaisille ja se on rakennettu kestämään. Soittimen metallirakenne yhdessä mikrokytkinnäppäinten kanssa takaavat luotettavuuden vaativissa keikkaolosuhteissa. Soitin voidaan kytkeä mikseriin käyttäen esim. XLR- tai HDMI liittimiä,
jolloin äänenlaatu ei kärsi heikon signaalin vuoksi. Etupaneelin ominaisuudet, kuten navigaatio ja
transponointi, sekä Menu- OSD- ja Audio näppäimet ovat kaikki toimintoja,
joita ammattilaiset arvostavat.

Hintaan 229,-

»»KAIUTTIMET:
»» MADBOY SCREAMER-310 10” KAIUTINPARI

MadBoy SCREAMER-310 on erittäin korkealaatuinen karaokekaiutinpari. Uskallamme jopa väittää, että harva laulaja on päässyt koskaan kokeilemaan laulamista näin korkealaatuisilla kaiuttimilla. Nämä kaiuttimet on tehty KARAOKELAULANTAA VARTEN!
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»»SOITTIMET

• 3-tie 10” kaiutinpari • Tyyppi: basso-refleksi systeemi • Kaiutin: 1 x 10” basso- ja 2 x 3,15”
diskanttielementti • Impedanssi: 8Ω • Herkkyys: 90dB • Taajuusvaste: 20Hz-20KHz
• Teho: 180 Watts Peak / 90 Watts RMS • Äänenpainetaso: 92db/W/m • Seinäkiinnitysvalmius
• Metallinen suojaverkko • Kaiuttimen koko: 30cm (K) x 50cm (L) x 29cm (S) / kpl
• Paino: 10.82Kg (23,85lbs) / kpl

»» AUDIO PRO ADDON FIVE

Addon Five on nykyaikainen ja selkeä aktiivi monitorikaiutin, joka vie fyysisesti pienen kaiuttimen aivan uudelle tasolle mahtavan hifi-äänen, täyteläisen bassotoiston ja langattomien mahdollisuuksien ansiosta. Kaiutin on pieni ja vie vähän tilaa esimerkiksi siron taulutelevision vierellä. Huolimatta pienestä
ulkoasusta,Addon Five tuottaa mahtavan hifi-äänen ja täyteläisen basson. Liitä Addon Five esim.
tietokoneeseen,taulutelevisiion tai vaikka mp3 soittimeen.

Hintaan 219,-/pari

Alansa ammattilaisia.

Hintaan 335,-/pari

Alansa ammattilaisia.

»»RYHMÄ C

C

Jotain vielä puutuu? Yleensä tälläinen fiilis voi tulla, jos on jo sijoittanut sievoisen
summan laitteisiin, mutta kuitenkin kaverilla tai lähikuppilassa laitteet soivat paljon paremmin. Useimmiten kokoonpano kaipaa parempia säätöjä ja parempaa
kaikua. Myös mikrofonin äänensävy ei sovi laulajan äänelle. Kokoonpanon parantaminen alkaa hankkimalla laadukkaampi mikseri ja mikrofoni.
Asiantuntijamme auttavat Sinua mielellään. Laita viesti sähköpostiimme
info@karaokelaitteet.fi ja kerro mitä laitteita kotonasi jo on, esim. kotistereoidesi ja
muiden laitteiden merkki/malli. Paluupostissa saat ehdotuksen siitä
miten tilannetta voidaan parantaa. Ja tietenkin hyvän hintatarjouksen kera.
Kun äänestä puuttuu vielä jotakin, suosittelemme seuraavia vaihtoehtoja:

»»MIKSERIT:
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»» MADBOY REMIX-32 DIGITAALINEN KARAOKEMIKSERI
MadBoy REMIX-32 digitaalinen karaokemikseri on erinomainen työkalu
vaativaan ammattikäyttöön tai loistava lisä kotikaraokeen.
Laatu ja tyyli ovat suuressa rooloissa puhuttaessa REMIX-32 mikseristä, kuten myös muista MadBoy tuoteperheen tuotteista. Sinun ei tarvitse olla koulutettu äänentoiston ammattilainen, sillä REMIX-32 on erittäin helppokäyttöinen. Kaikki toiminnot ja liitännät ovat selvästi merkittyjä
ja helppoja tunnistaa. VFD näytöstä näet mikä neljästä äänen sisääntulosta sinulla on käytössä.
Näytöstä näet myös uloslähtevän musiikin tason.
TEKNISET TIEDOT:
•Digitaalinen kaiku delay & repeat säädöillä • 4 x mikrofoonin sisääntulo • Bass & treble säädöt
mikrofoneille • Bass & treble säädöt musiikille • 11-askelmainen digitaalinen sävelkorkeuden säätö
• Vocal cancel/partner poistaa laulun Multiplex (MPX) karaokelevyiltä • Master volume säädöt mikrofoneille ja musiikille • 4 x audio/video RCA sisääntulo (AV1, AV2, AV3, AV4) • 2 x audio/video RCA
ulosmeno • Pre audio min/max RCA ulosmeno • VFD näyttö (source ja level) • 19” räkkikoko • Jännitevalitsin 115/230V AC • Mitat: 0cm x 0cm x 0cm (0.0” x 0.0” x 0.0”) • Paino: 0,0Kg (0,0lbs)

Hintaan 215,»» YAMAHA MG12XU MIXEYamahan suositut MG-sarjan analogimikserit
ovat uudistuneet!!Laatua ja kestävyyttä
kohtuuhinnalla, meiltä aina edullisesti!
• 12 kanavaa (6x mic input)
• 4 bussia
• 2 x AUX-send
• stereo AUX-paluu
• komressorit kanavissa 1-4
• SPX efektiprosessori
• phantom

Hintaan 312,-

RI

Upeasti soiva kaiutin ammattilaiselle
tai tosi harrastajalle. Uudistunut Club
Series kaiutinkaappisarja soveltuu hyvin bändi,- klubi- ja vaikkapikkuteatterikäyttöön. Kaikki mallit on valmistettu USA:ssa.
• 500W Program
• Max peak 1000W
• 8 ohm
• Herkyys 97dB
• 55Hz-16kHz
• 15’’ kaiutin + 2’’ titaniumdriver
• 30,3 kg

Hintaan 810,- pari
»» HECO VICTA PRIME SUB 252A
Erittäin tarkasti soiva Saksalainen laatu subwoofer on
karaokelaitteiden kruunu, suosittelemme!
TEKNISET TIEDOT:
- Aktiviinen Bassoreflex Subwoofer - Elementti 10 ”
- Mitat (L x L x S) 320 x 425 x 405 mm - Lähtöteho
100/200 W(rms/Peak) - 22-200Hz - erittäin pitkäliikkeinen kartio
- tyylikäs ja laadukas viimeistely - saatavissa useita eri värejä

Hintaan 375,-

C
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C

»» YAMAHA C115V KAIUTTIMET

Alansa ammattilaisia.

Alansa ammattilaisia.
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