ARX nyhetsbrev februari 2014 - Superkompakta blå lådor löser dina ljudproblem!
Hej!
ARX audiboxar är en komplett serie superkompakta, blå lådor som löser alla ljudproblem som
kan uppstå när man arbetar med ljud. Audiobox är framtagna av Pro Audio -specialister med
verklig känsla för detaljer. Testa själv - chansen är stor att du inte kommer vilja arbeta med
något annat ljudverktyg.
Mer information om ARX audiboxar och annat matnyttigt hittar du längre ned i det här
nyhetsbrevet.
Sennberg är exklusiva distributörer till ARX i Sverige.
Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer
om ARX produkter.
Vänliga hälsningar
Säljteamet på Sennberg

>>Se filmen om ARX (eng)

NYHET! ARX lanserar Blue DI Bluetooth Direct Box

På Prolight + Sound -mässan i mars kommer ARX lansera
en ny box som kan anslutas via Bluetooth! Mobiltelefoner
och surfplattor har snabbt blivit den ljudkälla som väljs för
företagspresentationer, seminarier, systemdemonstrationer
och tester samt av musiker, DJ:s och många andra som
använder ljudsystem.
ARX nya Blue DI Bluetooth Direct Box har tagits fram för
just den här marknadsnischen och ansluts trådlöst via
Bluetooth till alla nutidens (och framtidens) smartphones,
surfplattor och liknande enheter.
>>Läs mer här

ARX Audibox USB DI
USB DI
USB DI är en plug & play DA -omvandlare som eliminerar
behovet av att använda det befintliga ljudkortets
utgångar på datorn, som bland annat kan orsaka
jordproblem och störningar. USB -DI är fullt kompatibel
med Mac OS X och Windows XP/Vista/7 utan några krav
på drivrutiner. Finns också med volymkontroll: USB -DI
VC.
>>Läs mer här

USB DI-HP
USB DI -HP har samma funktioner som USB -DI, men har
även hörlursuttag på både 6,3 mm och 3,5 mm (med
separat volym -kontroll), vilket ger bra möjlighet för
monitorering av signal innan fader (pre -fader listening).
>>Läs mer här

USB DI I/0 VSR
En plug & play DA/AD -omvandlare med fullt ut
balanserade in - och utgångar och VSR (Variable Sample
Rate). Total galvanisk isolation förhindrar jordslingor,
brus, brum med mera och borgar för hög ljudkvalitet och
mycket låg brusnivå.
Audiobox är byggd efter de krav som tekniska
avdelningen på BBC (British Broadcasting Corporation)
ställer på ett USB audio -gränssnitt för
broadcastbranschen. Levereras med en specifik VSR
ASIO -driver.
>>Läs mer här

Operahuset i Sidney investerar i BSX 16
Australiens mest kända byggnad, Sydney Opera House,
har köpt in fyra BSX 16 Broadcast & Media Splitter från
ARX. Efter omfattande testning och utvärdering valde
operahusets ljudavdelning BSX 16 för att användas under
presskonferenser och vid presentationer.
>>Läs mer om BSX 16 här

Möt ARX och Sennberg på Prolight + Sound och Musikmesse
Den 12 -15 mars är det dags för de internationella
mässorna Prolight + Sound och Musikmesse i Frankfurt,
Tyskland.
ARX finns på plats i monter C 01 i hall 8.0 och vi på
Sennberg vill förstås också gärna träffa dig.
>>Klicka här för att boka ett möte med Sennberg

Se filmen om Prolight + Sound

Klicka här för att registrera dina intresseområden. Vill du byta emailadress, avregistrera först den
aktuella.
Klicka här om du vill anmäla en ny e -postadress eller lägga till en ny medarbetare till
mailinglistan.
Klicka här om du inte vill ha våra utskick, så kan du avregistrera dig.

Gilla oss på Facebook
Dela:

www.sennberg.se
Tel: 08 -566 16 400
Fax: 08 -566 16 490
mail@sennberg.se

