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EM Acoustics HALO-C til Aalborg
Citykirke
Aalborg Citykirke har valgt EM Acoustics kompakte
HALO-C linearray til deres nyindrettede faciliteter i A2
på Riihimækivej i Aalborg SV. Der er tale om et mindre
setup med seks HALO-C toppe pr. side og en dobbelt
18" MSE-218 sub. Der er officiel åbning og indvielse af
lokaliteterne d.24. november kl.14.00.
De små 600 kvadratmeter i salen i A2 giver plads til
mere end 500 siddende publikummer. Ydermere er
der mulighed for at udvide publikumsarealet med den
tilstødende café.
Udover to ugentlige gudstjenesterne og et par ugentlige ungdoms- og
ældrearrangementer vil der være koncerter, konferencer og foredrag ad libitum.

Læs mere om det kompakte EM Acoustics HALO-C line-array her

Digital Audio Denmark - Dansk lyd i verdensklasse
Eftersom vi i den tidlige sommer
tilføjede DAD (Digital Audio Denmark)
til vores portefølje af professionelle
audio brands, står vi naturligvis klar til
at hjælpe med at finde den helt rigtige
løsninger til projekter, hvor DAD
produkter med fordel kunne indgå.
Som navnet antyder er Digital Audio
Denmark et nationalt anliggende, men
samtidig har DAD et stærkt internationalt snit, da deres AX32 er at finde i live, studio,
post production og installationsløsninger verden over. Men hvad er DAD’s
kerneprodukt? Det kan faktisk være svært at nagle i en enkelt sætning, da der er
mange samtidige dimensioner i spil.

Læs meget mere om DAD på alfaaudio.dk

NYHED: MK Sound - Miller & Kreisel MPS1620P &
MPS2520P monitors
De selfpowerede referencemonitors
MPS1611P og MPS2510P monitors fik tidligere
på året et gennemgående lydmæssigt facelift.
De opdaterede afløsere hedder MPS1620P og
MPS2520P og har bl.a. fået nye danskdesignede 28mm HF tweetere og stivere
5.25” LF-membraner. Ydermere er
crossover'et optimeret for endnu bedre
faselinearitet og impulsrespons. Den
forbedrede faselinearitet får
programmaterialet til at poppe ud af
højttalerene på en utrolig nærværende og
behagelig måde. De ny-designede drivers har
kvitteret med en højere ydelse og mindre
forvrængning selv ved højere SPL.
De to opdaterede modeller er allerede
godkendte, og i brug, af både Skywalker Ranch, NBC og Sony Pictures som
referencemonitors i nærfeltskategorien.

Læs mere om MK Sound på alfaaudio.dk
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