
De CatchBox is de eerste zachte, draadloze 

microfoon ter wereld die je in een publiek 

kunt gooien om er mensen mee aan het 

woord te laten. De Catchbox maakt lezingen, 

conferenties en groepsbijeenkomsten leuker 

en daagt mensen uit om ideeën te delen en 

over onderwerpen te discussiëren.

Betrek het publiek
met een microfoon 
die gegooid kan 
worden

www.getcatchbox.com



Betrek je publiek!

Catchbox in het onderwijs

Maakt de lessen leuk en 

betrekt iedereen actief in 

de discussie.

“Het zorgt voor een meer 

vloeiende en beter hoorbare 

betrokkenheid van het publiek.”

Enkele van onze blije klanten

“Het speelse effect voert de toon tijdens 
de vergadering en meer mensen raken 

betrokken bij het gesprek.”

Catchbox tijdens vergaderingen

Bij een bedrijfspresentatie 

of een workshop zorgt de 

Catchbox er voor dat het ijs 

snel is gebroken en betrekt 

medewerkers in het gesprek.

Catchbox bij evenementen

Het publiek kan op een 

simpele en leuke manier 

vragen stellen, zelfs in kleine 

en volle opstellingen.

Het is niet altijd makkelijk om je publiek te betrekken. Normale microfoons zijn 

vaak langzaam en lastig om door te geven. Bovendien kunnen ze een vloeiende 

discussie verstoren. Daarom hebben wij de Catchbox gemaakt. De kleurrijke kubus 

is gemakkelijk te gebruiken en door er mee te gooien, betrek je het publiek en 

breek je het ijs. Je krijgt er mensen mee aan het praten en laat ze hun ideeën delen. 

De Catchbox is inzetbaar voor verschillende soorten evenementen; van grote 

conferenties tot lezingen op een universiteit.



De Catchbox combineert innovatief productdesign en het nieuwste van het 

nieuwste op het gebied van audiotechnologie. De Catchbox stelt nieuwe 

normen aan een publieksmicrofoon met een microfoonelement geschikt 

voor professionals en onze innovatieve AutoMutetechnologie. De combinatie 

van ultralichte materialen en technisch textiel zorgt voor een duurzaam en 

gemakkelijk te gebruiken product. Daarnaast zorgt het unieke sluitmechanisme 

ervoor dat je de hoes gemakkelijk kunt vervangen en veranderen. 

De Catchbox wordt in drie basiskleuren uitgevoerd: blauw, oranje en groen.

Actieve AutoMute

De actieve Automute voelt de beweging 

van het apparaat en schakelt slim de audio 

uit wanneer de Catchbox wordt gegooid, 

gevangen of als iemand hem laat vallen.

Licht en zacht

De Catchbox is gemaakt van een 

combinatie van duurzaam schuim en 

technisch textiel waardoor de kubus 

extreem licht is ten opzichte van zijn 

formaat, als ook duurzaam.

Vuilafstotend

De hoes van de Catchbox is speciaal 

behandeld met een teflon laag die 
vuilafstotend en vlekken werend werkt. 

De laag is ook antibacterieel.

Magnetisch slot

De microfoon wordt met een 

magnetisch mechanisme in de hoes 

gesloten. Met een simpele draai- en 

trekbeweging kun je gemakkelijk bij de 

elektronica en de batterijen.

Baanbrekend ontwerp!



Twee verschillende 
producten

Catchbox Lite

Draadloos microfoonsysteem

*Catchbox Pro

 Beltpackmodificatie

Algemene specificaties

Maximaal draadloos bereik                  30m / 100ft (zichtlijn)

Frequentieband     2.4GHz ISM-band (2.400-2.485 GHz)

Aanbevolen publieksgrootte    1-100 personen

Audiofrequentierespons    50-10000Hz

Signaaltype     Digitaal

Automatisch frequentie wisselen    Ja

Antennediversiteit     Ja

Maximaal aantal systemen in één ruimte 4 

Systeemlatentie     15-20 ms

Ontvanger

Gewicht      270g / 9,5oz

Afmetingen (zonder antenne)       13 x 12,5 x 3,5 cm / 5,1 x 5 x 1,4 inch

Stroomvoorziening     5 VDC

Audio-uitgang     6,3mm / 1/4-inch Jack

Zender (met hoes)

Gewicht (inclusief batterijen)    365g / 12.8oz

Afmetingen                                              18 x 18 x 18 cm / 7 x 7 x 7 inch

Microfoonelement     Electretcondensator

Microfoonvorm     Omnidirectioneel

Type batterij       2 x AA (LR6) alkaline

Batterijduur     >10 uur (met alkalinebatterijen)

Radio-uitgang     10mW

Algemene specificaties

Gewicht zonder externe zender     280g/9,9oz

Afmetingen       18 x 18 x 18 cm / 7 x 7 x 7 inch

Batterijtype (van het mutingcircuit)     1 x AA (LR6) alkaline

Batterijduur                           >20 uur

(van het mutingcircuit)                           (met alkalinebatterijen)

Microfoonelement            Electretcondensator

Microfoonpatroon Omni     Directioneel

Extra systeemlatentie         0

Adapterkabels meegeleverd      4-pins mini XLR (Shure)

       3.5mm jack (Sennheiser)

       3-pins mini XLR (AKG)

Compatibele externe zenders (getest op geschiktheid)

Shure       ULX-D1

       QLX-D1

       UR1M

Sennheiser       SK 500 (evolution draadloos)

       SK 300 (evolution draadloos)

          SK 100 (evolution draadloos)

AKG        DPT 700

       PT 470

       PT 420

* Voor een Catchbox Pro-module zijn een externe zender en ontvanger 
nodig. Deze zitten niet standaard in het pakket.



Ga een stap verder met 

Catchbox en breng je merk 

onder de aandacht! Gebruik de 

aangepaste hoes van Catchbox 

als een geheel nieuw medium 

om je eigen merk effectief te 
communiceren.

www.getcatchbox.com

Aangepaste
Catchboxhoes



Maak je 
Catchbox 
helemaal 
van jou

De aangepaste hoes is een 

unieke kans om je Catchbox 

in een dynamisch en visueel 

medium te veranderen. Of het 

nu je eigen logo is, belangrijke 

informatie of een plek voor een 

sponsor, met de aangepaste 

hoes krijg je gegarandeerd een 

extra zichtbaarheidsboost.



Wat is een aangepaste hoes?

Met deze service kun je het zachte hoesje 

(het “kussen”) van de Catchbox helemaal naar 

eigen smaak opmaken. Er zijn twee individuele 

componenten die aangepast kunnen worden:

2.

1.

2.

1. De basiskleur van de hoes kan in iedere kleur worden aangepast, bijvoorbeeld de 

kleur van jouw huisstijl.

2. Jouw visuele materiaal (zoals bedrijfslogo, informatie over het evenement of 

sponsoren) kan op de twee zijvlakken van de kubus geplaatst worden. De aangepaste 

hoes kan toegepast worden op zowel de Catchbox Pro als op de Catchbox Lite.



Hoe ga je te werk

eer de afbeeldingen voor de twee vlakken op je aangepaste hoes

Koop als een set

Als je van plan bent een 

Catchboxproduct te kopen, dan kun je 

bij dezelfde aankoop de reguliere hoes 

upgraden naar een aangepaste hoes.

Je vindt de contactgegevens van de Catchboxpartners onderaan deze pagina.

De aangepaste hoezen kunnen als een los onderdeel of gezamenlijk met de 

andere componenten van de Catchbox besteld worden.

Koop individuele hoezen

Als je reeds in bezit bent van een 

Catchboxmicrofoon, dan kun je de 

aangepaste hoezen apart bestellen 

zodat je niet nog eens een hele set 


