
SPRAAK ÉN MUZIEK ALTIJD VAN HOOG NIVEAU, DE AKOESTIEK OPTIMAAL BENUT

KRACHTIGE AUDIO

PRESENTEREN EN SPREKEN

Goede geluidsondersteuning bij uw presentatie levert u heel wat op. Uw toehoorders verstaan u goed én houden de aandacht 

erbij. Uw presentatie wint aan impact. Investeren in goed geluid is dus zinvol. De juiste geluidsversterking in presentatieruimtes 

en congreszalen samenstellen is niet eenvoudig en vereist kennis. Geluid reageert in iedere ruimte immers anders. Wij helpen u 

met het juiste geluid voor de juiste toepassing. Wij kunnen u voorzien van geluidsapparatuur voor iedere situatie. En we leveren 

niet alleen de losse apparatuur, maar hebben ook de expertise om het geluidssysteem op de juiste wijze te installeren en in te 

regelen.

DE VOORDELEN VAN KRACHTIGE AUDIO

- Uw boodschap helder overbrengen

- Voor iedere ruimte de juiste apparatuur

- Houdt de aandacht van uw toehoorders vast

- Optimale benutting van de akoestiek

LUIDSPREKERS EN MICROFOONS

Wilt u spraak versterken, dan heeft u de keuze uit diverse microfoons. Zoals oor-, revers- en 

(draadloze) handheld microfoons. Alle om de spreker goed verstaanbaar te maken. Ook luidspre-

kers zijn er in allerlei soorten, formaten en opstellingen. Afhankelijk van het soort geluid dat u 

wilt versterken, zorgen wij voor een passende oplossing. Zo bouwen wij een geluidsinstallatie om 

muziek weer te geven anders op dan een installatie voor het verstaanbaar maken van spraak. Of 

we maken juist een combinatie die afgestemd is op beide toepassingen. 

GELUID TIJDENS EVENTS

De waarde van geluid tijdens congressen en evenementen is groter dan u misschien zou denken. 

Door het gebruik van de juiste audiotechnologie wordt de impact bij uw publiek vele malen groter. 

Het psychologische effect van geluid is zo groot dat het uw evenement kan maken of breken. 

Onze technici weten dat, en kunnen het beste uit iedere situatie halen. Of het nu gaat om een 

groot congres of uw bedrijfspresentatie, AENC voldoet aan al uw audio-technische behoeften. 

Wij werken uitsluitend met A-merken en bewezen betrouwbare technologieën. Onze technici 

garanderen u een probleemloze uitvoering, overal en altijd.

VERSTERKERS EN MENGTAFELS

Versterkers zijn een belangrijke schakel in de geluidsketen. Het volume en de klankkleur worden 

onder andere door een versterker bepaald. Een ideale oplossing is een actieve luidspreker. Hierbij 

is de versterker in de luidspreker ingebouwd. Groot voordeel is dat er geen audiorack met losse 

versterkers en allerlei inregelapparatuur geplaatst hoeven te worden. Als u meerdere audiobron-

nen wilt weergeven, verwerken we deze op een audiomengtafel. Zo heeft u een perfect eindresul-

taat onder alle omstandigheden.

KRACHTIGE AUDIO, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


