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En måned spækket med nyheder!

April har, ikke mindst i kraft af den årlige ProLight+Sound messe i Frankfurt, bibragt en hel bunke nyheder på
produktsiden. Vi har i majudgaven af nyhedsmailen valgt at fremhæve et udpluk af disse.
Største nyhed i Alfa Audios regi er den officielle lancering af d&b audiotechniks Soundscape og dertil hørende DS100
64x64 audio matrix.

Få et lille indblik i d&b audiotechnik Soundscape og DS100 her

DPA Microphones NYHED

Teknologien tidligere lanceret i DPA's d:fine ™ headsets er nu også implementeret i instrumentmikrofonerne
4099 i d:vote ™ serien. Dette betyder, ud over den mindre forvrængning i hele det dynamiske arbejdsområde, at
der er 8-14dB mere headroom i forhold til de tidligere "legacy" 4099 modeller og dermed håndtering af SPL på
helt op til 152dB før clipping!
De nye d:vote™ 4099 CORE modeller kan fås som enkelte mikrofonkits og i kits med henholdsvis 4 og 10
mikrofoner. Alt er på lager. Kontakt os på kontoret for mere info.
Via linket herunder er der generel produktinformation, samt en udførlig d:vote™ application guide.

Læs mere om DPA d:vote™ 4099 CORE her

Maselec - analogt mastering hardware uden sidestykke

Leif Mases har gennem det seneste kvarte århundrede været med til at sætte standarden for analogt mastering
hardware. Kompromisløs lydkvalitet, pålidelighed og konstruktion, som manifesterer sig i en vifte af dynamiske
processorer, equalizers og routing hardware til situationer, hvor kun det bedste er godt nok.
Kontakt Torsten på kontoret for mere info.
Læs mere om Maselec på alfaaudio.dk

Dante spoken here
Radial DINET Dante Tx/Rx break in/out boxes
Vi vil lige tillade os at give endnu et head up for
de nye Dante break in/out boxe fra Radial
Engineering. DINET boxene giver dig mulghed for
at sende et analogt stereosignal ind i et
eksisterende netværk - eller tappe et tilsvarende
stereosignal ud.

Læs mere om Radial på alfaaudio.dk
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