
 
 
 

De Rolf groep Video Vlog sets 
 
Ben je nu opeens ook (noodgedwongen) video’s aan het opnemen? 
Dan heb je waarschijnlijk ook gemerkt dat dit niet altijd even soepel 
gaat, of dat je net niet over voldoende apparatuur beschikt. Hoe zorg 
je ervoor dat je wel verstaanbaar bent, maar de camera toch op 
voldoende afstand is zodat je ook jezelf, je materialen of het digibord 
in beeld krijgt?  
 
De Rolf groep biedt nu 2 Video Vlog sets aan die eenvoudig in combinatie met een iPad te gebruiken 
zijn.  

1. De eerste oplossing is een set met een bedrade richtmicrofoon, die het geluid oppikt van het 
beeld dat je filmt. Deze microfoon bevestig je eenvoudig aan de speciale iPad video case. 
Deze kun je ook nog eens op een statief bevestigen zodat je de hoogte en afstand kunt 
bepalen.  

2. De 2de set is speciaal voor toepassingen waarbij de presentator wellicht meer 
bewegingsvrijheid nodig heeft of de afstand nog wat groter word. Hiervoor hebben wij een 
eenvoudige draadloze clip microfoon waarbij de je ontvanger ook direct aan je iPad koppelt 
(net als de bedrade variant).  

 
Uiteraard zijn beide sets met of zonder nieuwe iPad verkrijgbaar.  
 
Als deze crisis voorbij is kun je deze video vlog sets uiteraard nog steeds gebruiken, denk aan 
interviewen door leerlingen, greenscreen toepassingen en natuurlijk vloggen. Dankzij de special 
video grip case kun je deze ook gebruiken als je buiten gaat filmen met je Ipad.  
 

Set 1: Video Vlog set met richtmicrofoon 
 
Speciale Video Grip iPad Case+ (voor 10,2 inch iPad 
Video Vlog microfoon (te monteren op de Case) 
Pan en Tilt statief 
 
Totaal voor: € 215,- incl. BTW 
Optioneel iPad (10,2 inch) – € 389,- incl. BTW 

 

Set 2: Video Vlog set met draadloze microfoon 
 
Speciale Video Grip iPad Case+ (voor 10,2 inch iPad, 
Draadloze microfoon set, Pan en Tilt statief 
 
Totaal voor: € 355,- incl. BTW 
Optioneel iPad (10,2 inch) – € 389,- incl. BTW 

 
Wil je hiermee aan de slag, heb je vragen voor ons, of wil je iets van bovenstaande materialen 
bestellen? Neem dat contact op met onze klantenservice. We helpen je graag!  
 
Stuur een mail naar: klantenservice@derolfgroep.nl of bel ons op 088 - 410 10 20. 
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