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d&b audiotechnik - KSL System

Årets største internationale branchemesse på amerikansk jord er løbet af stablen i
slutningen af januar, og det var netop på NAMM messen 2019 hvor andet trin af d&b
audiotechniks SL-serie officielt blev lanceret - KSL systemet er nu en realitet. 
KSL inkorporerer den cardioide teknologi, som så dagens lys med GSL Systemet, blot i et
mindre format. Den vigtigste feature er direktiviteten, som er effektiv i hele
frekvensspektret, hvilket samtidig giver en markant forbedret respons off axis. Ydermere
har de nydesignede HF drivere markant mindre forvrængning end standard compression
drivere.
Kun 100 cm bred og 33 cm høj er kassen - og vejer blot 58 kg. Et kompakt og særdeles
kraftfuldt system, der i dén grad repræsenterer state-of-the-art i line array verdenen.
KSL systemet er udstyret med de samme rigging muligheder som GSL Systemet - tension
og compression mode.

Læs mere om KSL systemet her

Ny milepæl fra SONY Pro Audio

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/899397/share/
https://www.alfaaudio.dk/2019/01/21/db-loefter-sloeret-for-det-nye-ksl-system-paa-namm-2019/


SONY løfter nu sløret for en ny milepæl i pro audio segmentet. For første gang i 25 år er
SONY på banen med en ny high-end mikrofon. Fra samme design-team, som udviklede
den legendariske C-800G rørmikrofon kommer den nye C-100 High Resolution Microphone.
Vi har fået vidunderet på lager og kan hermed bekræfte, at der er tale om en moderne
klassiker - og ikke blot varm luft.

Læs mere om SONY C-100 her

ISE Amsterdam 2019
Vi er igen i år til stede på ISE messen i Amsterdam. Kontakt os gerne
forud, hvis du ønsker at lave en aftale med os, da mødekalenderen
hurtigt bliver fyldt op.
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