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Variphone is reeds 3 decennia lang dé referentie in op 

maat gemaakte gehoorbescherming waarvan 20 jaar 

specialist op gebied van In-Ear monitors. Onze In-Ears 

worden vervaardigd met de grootste zorg, precisie en 

passie. Dankzij onze jarenlange ervaring, blijvende 

ontwikkelingen en eigen productie zijn we één van 

Europa’s grootste fabrikanten. Hierdoor kunnen we steeds 

de best mogelijk service aanbieden.

Voor meer informatie, bezoek variphone.com

You name it… 
    We’ll probably have it!

In-Ear Monitors

‘Go to  the max’ met Variphone In-Ear monitors

In-Ears
In-Ear Monitors

Kies voor ervaring

Onze In-Ear monitors zijn vervaardigd met de grootste 

zorg. Het hele gamma wordt ontwikkeld en geproduceerd 

in ons eigen labo. Ons team van deskundigen geeft u 

het nodige advies en helpt u bij de keuze van de In-Ear 

monitor die bij u past.   

Al onze In-Ear monitors  zijn voorzien van vervangbare 

kabels en worden geleverd in een stevige opbergbox met 

de benodigde schoonmaakaccessoires.

Binnenkort…

We lanceren een volledig nieuwe lijn van 3D-vervaardigde 

In-Ear monitors. Deze worden volledig gemodelleerd, 

geprint en gemonteerd in ons eigen 3D-lab en zullen 

beschikbaar zijn voor alle Variphone modellen. Bij 

aankoop van 3D-vervaardigde In-Ears, bieden we gratis 

archivering aan van uw gescande oorafdrukken voor 

eventueel toekomstig gebruik. 

Kleuren en opties

Geef uw In-Ear een 

persoonlijke toets door te 

kiezen uit ons breed scala aan 

kleuren en extra’s. Dankzij 

onze lasergravering zijn de 

mogelijkheden onbeperkt en 

kan u uw In-Ears omtoveren 

tot een uniek pareltje!

Erkend dealer



Geluids- en teststudio

Variphone besteedt altijd de grootste zorg aan zijn/haar producten . Via 

research en ontwikkeling in eigen labo hanteren we steeds de hoogste 

kwaliteitsnormen. In onze nieuwe geluids- en teststudio testen we onze 

producten om ze naar een hoger niveau te tillen. We zijn ervan overtuigd 

dat we alle geluids- en communicatieprojecten professioneel kunnen 

aanpakken. Bespreek uw  ideeën en projecten met ons, zodat we samen 

de toekomst van uw geluid kunnen bepalen.

Diverse betaalbare In-Ear monitors

Variphone biedt een brede waaier aan In-Ear monitors 

aan en helpt u de beste keuze te maken. We hebben 

universele of op maat gemaakte In-Ears gaande van 1 tot 

6 drivers per kant. 

Indien u op zoek bent naar een betaalbare en extreem 

dynamisch klinkende In-Ear, dan is onze Go-2-Rock 

waarschijnlijk de beste keuze. De uiterst gebalanceerde 

drivers met een passieve 2-weg cross-over leveren een 

indrukwekkend geluid met een vlakke weergave.

Als u op zoek bent naar een beetje meer punch,  een 

beetje meer diepte, zonder het klankbeeld al te veel te 

beïnvloeden, dan is de 3 For Live een absolute must. Eén 

van onze best verkopende producten.

De Quad is, zoals de naam al doet vermoeden, 

opgebouwd uit  vier drivers per kant, aangestuurd door 

een 3-weg cross-over.  Big Sound met een knipoog naar 

‘punchy’ laag aangevuld met kristalheldere midden en 

hoge tonen.

Onze “6” driver In-Ear monitor is de nieuwste telg onder 

de Variphone serie. Deze biedt het meest complete 

klankbeeld wat menig artiest zal bekoren, op het podium 

of in de studio. Zoals de naam doet vermoeden is deze In-

Ear opgebouwd uit 6 drivers per kant, aangestuurd door 

een 3-weg cross-over. Een setup om kortweg ‘u’ tegen 

te zeggen. Qua dynamiek is deze In-Ear echt uniek in 

zijn prijsklasse. Zeer gedetailleerd dankzij de fine-tuning 

van het volledige klankspectrum, met nog steeds een 

knipoog bij de diepe bassen, uitgebalanceerde ‘mids’ en 

kristalheldere hoge tonen.

Specificaties

  1 Symphony Go 2 Rock 3 For Live Quad 6 Without Limits

Gevoeligheid 109 dB/mW 109 dB/mW 115,5 dB/mW 116 dB/mW 119 dB/mW

Frequentierespons 25 Hz - 20 kHz 18 Hz - 20 kHz 18 Hz - 20 kHz 16 Hz - 20 kHz 10 Hz - 20 kHz

Impedantie 50 Ohm 75 Ohm 28 Ohm 19 Ohm 18 Ohm

Driver setup 1 x BA Driver  1 x laag BA driver  2 x laag BA driver 2 x laag BA driver 2 x laag BA driver

   1 x hoog BA driver 1 x hoog BA driver 1 x mid BA driver 2 x mid BA driver

     1 x hoog BA driver 2 x hoog BA driver

Cross-over  Geen 2-weg 2-weg 3-weg 3-weg

Kenmerken Vervangbare kabel  Vervangbare kabel Vervangbare kabel Vervangbare kabel Vervangbare kabel

Gemiddelde demping  28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB

High Resolution Audio    • •
BA: Balanced Armature Driver

Vocals • • •  •
Gitarist  • •  •
Bassist    • •
Toetsenist   • • •
Drummer  • • • •
Backing vocals • • •  •
Blazers   •  •
Sound engineer   •  •
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