
Let’s perform together

ears4U is er voor iedereen die vanaf het podium wil 

knallen, vlammen, shinen en rocken of simpelweg 

wil ontroeren en raken. Van zangers, complete 

bands en sessiemuzikanten tot aan DJ’s en 

cabaretiers. Voor bekende en minder bekende 

namen. Artiesten in elke scene, op elk niveau.  

Als leverancier én maker van in-ear monitors  

zijn we graag jouw partner in performance.

www.ears4U.nl

info@ears4U.nl

0313 42 78 60

Zuiderparallelweg 45

6953 DD  Dieren

“ Verschil is niet alleen hoorbaar, je moet het ook voelen. 

Daarom zijn luistersessies zo belangrijk.

in-ear monitors.  
re-invented.

Maatwerk binnen 1 week

Kies jouw eigen artwork

Helemaal handmade

Uitzonderlijke bouwkwaliteit

Bel ons voor  
een vrijblijvende 

luistersessie!
0313 42 78 60

“ Onze verregaande service maakt dat jij je altijd zeker 

voelt met jouw in-ears. Voor, tijdens en na optredens.  

Maar ook bij spoedgevallen zijn we er voor je. 

We. Got. Your. Back.



in-ear monitors.  
re-invented. 
Iedereen die op het podium staat weet: beter geluid zorgt voor een betere 

performance. Vandaar dat wij bij ears4U de IEM opnieuw hebben uitgevonden. 

Maar weinigen weten dat gebruikelijke in-ears al jaren voortborduren op dezelfde 

techniek. Wij hebben die from scratch opnieuw aangepakt. De STAGE is volledig 

handgemaakt, met altijd precies het aantal drivers dat je nodig hebt. Inclusief een 

supertweeter die helderder klinkt dan ooit.

Het resultaat is oorstrelend raak. Tel daar onze uitzonderlijke bouwkwaliteit, 

gepersonaliseerd artwork én verregaande service bij op en je weet: je wil nooit 

meer iets anders.

Stand out from the crowd. And take the STAGE!

“ Eigenlijk zijn onze luistersessies ook kijksessies.  

We laten je graag zien wat er allemaal kan. Voorbeelden? 

Die hebben we genoeg. Want we maken alles zelf.

“ Hoe groot is nou het verschil tussen een 2-weg- of 3-weg systeem? 

Kom langs en we laten het je horen!

STAGE 3.8
Voor wie van extreme definitie 

houdt in z’n complexe mix,  

met nét dat beetje extra in  

het laag. 

3-weg systeem 

Sound definition 

Multi-bass 

Mid-range 

Supertweeter 

Drivers 8 per zijde

€ 935,–  excl. BTW

STAGE 3.6
Voor wie van extreme definitie 

houdt in z’n complexe mix.  

Met hoog, midden en laag in 

gelijke balans. 

3-weg systeem 

Sound definition 

Multi-bass 

Mid-range 

Supertweeter 

Drivers 6 per zijde

€ 885,–  excl. BTW

STAGE 2.4
Voor wie toe is aan een volgende 

stap. Met hoog, midden en laag in 

gelijke balans.

2-weg systeem 

Sound definition 

Multi-bass 

Mid-range 

Supertweeter 

Drivers 4 per zijde

€ 635,–  excl. BTW

STAGE 2.6
Voor wie toe is aan een volgende 

stap en extra aandacht heeft voor 

het laag.

2-weg systeem 

Sound definition 

Multi-bass 

Mid-range 

Supertweeter 

Drivers 6 per zijde

€ 685,–  excl. BTW

Kies jouw eigen artwork!

Bij ears4U heb je direct contact met de maker zelf.  

En voor ons is niets te gek! Je initialen, eigen logo,  

veel bling of juist superstrak. We maken jouw in-ears  

op maat én naar smaak. Dus zeg het maar…  

hoe gepersonaliseerd wil je het hebben?

Onze supertweeter

Voor de STAGE hebben we élk onderdeel 

opnieuw uitgevonden. De laatste techniek 

zorgt voor een volledig nieuw klankenpalet.  

Zo is er onze supertweeter. Hoge tonen klinken  

nu helderder dan ooit. En dat zet je middentonen en  

lage tonen ook weer in een nieuwe dimensie. 

Er ontstaat meer ‘ruimte’. Je totale sound  

komt in een ander licht te staan.  

Time to shine!

Kom langs  
en hoor zelf  
het verschil!

0313 42 78 60


