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Shure introduceert GLX-D® Advanced Digital Wireless producten
Nieuwe producten met méér kanalen, stabiele draadloze verbindingen en uitgebreid automatisch
frequentiebeheer
Eppingen/Duitsland, 19 januari 2017 - - Vandaag onthult Shure op de 2017 Winter NAMMshow in Anaheim zijn nieuwe GLX-D Advanced Digital Wireless producten en accessoires. GLX-D
Advanced Digital Wireless zijn nieuwe producten in het veelgeroemde GLX-D Digital Wireless
assortiment, en omvatten onder andere de GLX-D Advanced Frequency Manager, ontvangers voor
rackmontage, op afstand te plaatsen antennes en vele accessoires. Of u nu live-evenementen
organiseert of een podium beheert, óf opleidingsinstituten en gehoorzalen moet voorzien van
betrouwbare draadloze verbindingen, met GLX-D Advanced Digital Wireless producten creëert u
heel makkelijk hoogwaardige draadloze multisystemen met de hoogste geluidskwaliteit.
GLX-D Advanced beschikt uiteraard over alle kenmerken die de GLX-D reeks zo geliefd maken,
waaronder een uitzonderlijk hoge digitale geluidskwaliteit, automatisch frequentiebeheer en
intelligente acculaadsystemen. De nieuwe GLX-D Advanced frequentiemanager maakt naadloze
integratie en simultaan gebruik van negen systemen mogelijk (11 kanalen onder optimale
condities).
In de nieuwe GLX-D Advanced rackopstelling zijn er via de RF-poorten tot zes GLXD4R ontvangers
tegelijk te koppelen aan één GLX-D Advanced Frequency Manager. Om het installeren te
vergemakkelijken, wijst de frequentiemanager automatisch de meest optimale frequenties toe aan
alle zes de ontvangers met behulp van gepatenteerde datacommunicatie via de bestaande RFkabels. En wil je extra racksystemen gebruiken, koppel dan gewoon twee frequentiemanagers aan
elkaar.
“Met GLX-D Advanced besparen gebruikers tijd en geld omdat rackmontagemateriaal en
oplaadsystemen standaard worden meegeleverd,” aldus Mike Nagel, productmanager Wireless bij
Shure. “In de praktijk bespaar je met één accu tijdens zijn levensduur tot zo'n 2000 euro aan
wegwerpbatterijen - in combinatie met een gebruiksduur tot 16 uur leveren accusystemen daarmee
ontzettend veel waar voor hun geld.”
Breng voor meer informatie over GLX-D Advanced Digital Wireless een bezoek aan de Shure-stand
(Hal A, standnr. 6541) op de 2017 NAMM Show of ga naar www.shure.eu.
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