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Stor, større, bedst! - d&b audiotechnik SL-series
d&b audiotechnik's nye flagskib, SL-Series, er netop blevet lanceret og med udvidelsen
af artilleriet hos Allround Lyd & Lys i Struer, er GSL-systemet nu også tilgængeligt for
det danske livemarked.
GSL er i al sin kompleksitet et af de allerkraftigste linearrays på markedet - og det med
cardioid dispersion i hele frekvensområdet, hvilket placerer d&b audiotechnik et stort
skridt foran konkurrenterne.
Systemet har haft sin debut i den forgangne måned med Rasmus Seebach og er netop
nu på vej til bl.a. Skive Festival og Thy Rock.

 

Læs mere om d&b audiotechnik's SL-series her

NYHED - Digital Audio Denmark hos Alfa Audio

Med forhandlingen af Digital Audio Denmark til livemarkedet har Alfa Audio nu tilføjet

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/847480/share/
http://www.dbaudio.com/en/systems/category/series/loudspeakers/sl-series.html#tabs-0


endnu et high end produkt til portføljen.

Grundpillen hos DAD er AX32 mainframen - et centerpiece til hvilket som helst
audiosetup. AX32'eren håndterer op til 1500 x 1500 kanalers audio matrix med
multiformat digital convertering og yderst flexibel routing mellem analoge in- og outputs
i line- eller mikrofonlevel, MADI, AES67 og Dante signaler - og op til 48
mikrofonforforstærkere i verdensklasse med state of the art AD-convertering.

Læs mere om Digital Audio Denmark og AX32

Victory Event, Stage & Tour ApS køber SSL Live series
pulte

Victory's investering gør nu både SSL L200 og
Live-seriens flagskib, SSL L500, tilgængelig til
udlejning på det danske marked. Begge pulte
er allerede nu på vej rundt i det lækre
sommervejr til open air shows over hele
landet. Hvorfor nøjes med mindre end det
bedste?
 

 
 
 

Læs mere om SSL Live-series pultene på alfaaudio.dk

Sommer Cable lancerer Dante breakout interface

Dante -> analog breakout interface,
som findes i 1-, 2- eller 4-kanals
udgave, der alle terminerer i XLR - og
for det ikke skal være løgn, så kan
det strømfødes via PoE. Kan det
være meget simplere?

Kontakt kontoret for mere info

Alfa Audio a/s  - Elkjærvej 2A - 8230 Åbyhøj - alfaaudio.dk
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