ONDERWIJZEN EN TRAINEN

BEELD EN GELUID

UW PRESENTATIE KRACHT BIJ ZETTEN MET BEAMERS, BEELDSCHERMEN, MICROFOONS EN SPEAKERS

Uw verhaal is uiteraard het meest belangrijk. Als dat niet in orde is, houdt alles op. Maar kwalitatief goede beeld- en geluidsondersteuning staat met stip op nummer twee. Uw boodschap en onze apparatuur zorgen voor de ideale match. Beamers en
displays verzorgen kraakheldere beelden onder praktisch iedere lichtomstandigheid. Speakers en microfoons geven een uitstekende verstaanbaarheid tot in iedere hoek van de onderwijs- of trainingsruimte. Door deze middelen optimaal op elkaar af te
stemmen ontstaat een multifunctionele audiovideo-oplossing die uw lessen, colleges, trainingen of cursussen meerwaarde geeft.

BEELD EN GELUID, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN
BEAMERS
Een beamer wordt nog steeds veel gebruikt in onderwijs- en trainingsruimtes. In leslokalen is een
ultra short throw (zeer korte projectie-afstand) beamer een goede keuze, in grotere zalen is dat
een high end (hoge lichtopbrengst) projector. Er zitten steeds vaker LED lampen in de beamers.
Groot voordeel daarvan zijn de veel langere branduren: een LED lamp gaat tot 30.000 uur mee.
LUIDSPREKERS
Luidsprekers zijn er in alle soorten, formaten en opstellingen. Afhankelijk van het soort geluid dat
u wilt versterken, zorgen wij voor een passende oplossing voor u. Zo bouwen wij een geluidsinstallatie om muziek weer te geven anders op dan een installatie voor het verstaanbaar maken van
spraak.
MICROFOONS
Voor het versterken van spraak zijn er allerlei verschillende microfoons. Zo zijn er oor-, revers- en
(draadloze) handheld microfoons, die de spreker goed verstaanbaar maken. Een grensvlak- en
plafondmicrofoon nemen de geluiden uit de hele ruimte op en versterken die. Dit is vooral handig
als geluid opgenomen moet worden of als er meegeluisterd wordt in een andere ruimte.
BEELDSCHERMEN
Een alternatief voor een beamer is een LED display. Ultra dunne schermen, haarscherpe beelden
en afmetingen tot wel 266 cm, diagonaal gemeten. U kunt ook meerdere schermen samen als één
video wall gebruiken. Dat is ook een manier om een scherm van een grote afmeting te realiseren.
Een LED display heeft veel branduren, is energiezuinig en behoeft nauwelijks onderhoud. Met de
nieuwere OLED techniek kunnen we zelfs oprolbare schermen voor u installeren.

DE VOORDELEN VAN BEELD EN GELUID
- Helder leesbaar beeld
- Duidelijk verstaanbaar geluid
- Uw boodschap krijgt de juiste ondersteuning
- Voor iedere ruimte een passende oplossing
- Attentie bij uw toehoorders

AENC.

WE ALL NEED CONNECTION

