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En stor lille nyhed fra DPA Microphones

DPA Microphones har gennem den
seneste tid arbejdet på en lille ny.
Ja, faktisk en lillebitte ny! Blot 3mm
er kapslen på den nye mikrofon,
hvilket faktisk, rent arealmæssigt,
er mere end end en halvering i
forhold til de i forvejen små
miniaturemikrofoner på 5 mm, som
vi kender fra DPA.
Så vi skal til at lære en ny mikrofonbetegnelse - nemlig Subminiature! I første
omgang kommer den nye Subminiature mikrofon i en lavalier- og en
headsetudgave. Begge er til levering i november.
Læs meget mere om DPA's Subminiature serie her

d&b audiotechnik kampagne oktober 2018

I samarbejde med d&b audiotechnik lancerer Alfa Audio en
eksklusiv pointsource- og monitorkampagne.
Kampagnetilbuddenen indeholder komplette d&b
audiotechnik pointsourcesystemer med
systemforstærkere, rigging og flightcases - herunder
systemer fra E-serien, Y-serien og V-serien. Ligeledes er
der pakker med komplette monitorsystemer.
Kampagnen er gældende i oktober 2018.
Ordrer skal væ re Alfa Audio i hæ nde senest 31.
oktober kl. 12.00.

Se pakketilbud og udførlig info her

ADAM S-series monitors til tracking, mix og mastering
Side om side med det legendariske
Feedback Studio sidder Emil Thomsen
i et yderst velkontrolleret akustisk
miljø i sit studie ET Mastering på
Lydhavnen i Aarhus. Emil søgte en
nærfeltsmonitor, der kunne erstatte
de efterhånden nedspillede ADAM
P11'ere. ”P11'ere har en virkelig
lækker top, men de har, i runde tal,
spillet 16 timer om dagen i 10 år, så
de er trætte – og desværre også, i
den mellemliggende tid, udgået af
produktion.”. Med det i mente
fortsætter Emil; ”Vi havde flere sæt på prøve, men valget faldt på ADAM S2V, som
leverer den samme top og endda en mere solid bas end P11'erne. Ydermere har den
nye ADAM S2V et mellemtoneregister der er utroligt nemt at arbejde med til vores
brug [til mastering, red.]”.
I Nis Bysteds studie NIS NIS faldt valget på storebroderen ADAM S3V. Hvor S2V er en
to-vejs monitor er S3V et trevejs design. Nis bruger sine nye ADAM's i supplement til
den klassiske NS10 monitor og S3V'eren er, indrømmet, fysisk til den lidt store side,
men med udsigt til større lokaler, i nærmeste fremtid, tegner det rigtig godt.
Nis spiller typisk på S3V monitoren ved forholdsvise lave niveauer og grundet
monitorens store kraftoverskud lyder alt godt på dem.
”Bunden er realistisk og ret lækker, og det gør det nemt at arbejde med i en
mixsituation [placere ting i, red.]”, lyder det fra Nis. Den perfekte balance mellem
musikalitet og præcision gør den til et stykke rigtigt godt værktøj i det daglige arbejde.”
Man skal naturligvis vælge den monitor der passer bedst til sit workflow, men hvis du
overvejer at opgradere dit vigtigste lytteværktøj, så ring. Vi har flere forskellige sæt af
ADAM's nye S-serie på Alfa Audios demolager. Lyt til dem i dine egne vante omgivelser.
Det er, trods alt, der de skal fungere.

Læs mere om ADAM S-series monitors her

Ehrlund Microphones EHR-H
Stormembranede mikrofoner med et triangulært
kapseldesign? - ja, vi var også skeptiske som
udgangspunkt. Om det er den trekantede membran eller
professor Sven Åke Erikssons preampdesign der gør
forskellen, står hen i det uvisse, men kombinationen af
alle delelementerne er helt perfekt!
Gennem de seneste godt 10 år har Göran Ehrlund

udviklet på sit mikrofondesign. Forfining og optimering –
og det har i dén grad båret frugt. Ehrlund har været i Alfa
Audios hænder i godt et år nu. Vi er glade - og vi har fået
masser af positive tilbagemeldinger fra brugerene.
Fra ejeren af Blackburst Lydteknik, Frederik Rosekjær, lød
responsen, to dage efter at have modtaget sin første
Ehrlund mikrofon; "Efter et par prøver med EHR-M står det
klart, at jeg godt kan bestille en mere med det samme.".
En anden begejstret, og flittig, bruger er metalproduceren
Tue Madsen, Antfarm Studio. Han har brugt mikrofonerne
gennem længere tid og udtrykte den første oplevelse
med mikrofonerne på følgende måde; ”...det var lige som
at få en helt ny etage ovenpå lyden”.
Nu er der endnu en interessant nyhed fra Sverige.
Ehrlund har netop lanceret deres bud på en håndholdt
kondensator mikrofon til livevokaler - EHR-H. Den er
naturligvis med selvsamme kapsel-og preampteknologi som de øvrige Ehrlund
mikrofoner.

Læs mere om Ehrlund Microphones på alfaaudio.dk
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