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NOWOŚĆ
S LX-D DI GI TA L WIRELE SS

BEZPRZEWODOWA DOSKONAŁOŚĆ
WSZ ĘDZ IE, GDZIE POTRZEBA
SLX-D opiera się na sprawdzonej reputacji i niezawodności systemu SLX, łącząc gotową do użycia łatwość
obsługi z wiodącą na rynku wiedzą w zakresie cyfrowej łączności bezprzewodowej.
SLX-D oferuje klarowny, 24-bitowy dźwięk i niezawodną wydajność RF połączoną z łatwą konfiguracją
i opcjami ładowania w pakiecie wszechstronnych konfiguracji systemów bezprzewodowych. System
SLX-D składający się z pojedynczego lub podwójnego odbiornika typu rack sprawdzi się w szerokim
zakresie zastosowań, w tym w instytucjach edukacyjnych, teatrach, wydarzeniach na żywo czy
koncertach.

BLX WIRELESS

GLX-D DIGITAL WIRELESS

BEZPOŚREDNI
DŹWIĘK

CYFROWA JAKOŚĆ
DLA KAŻDEGO

Perfekcyjny punkt wejścia do świata analogowych
systemów bezprzewodowych.

Wolny od licencji, na całym świecie.

Idealny dla tych, którzy po raz pierwszy chcą doświadczyć

GLX-D zapewnia cyfrową jakość dźwięku, czytelniejszą niż
tradycyjny system analogowy. Wykorzystując wolne od
licencji na całym świecie pasmo 2,4 GHz, system
utrzymuje stabilne połączenie poprzez automatyczne
zarządzanie dostępnymi częstotliwościami. Dostępny
również w wersji rack jako GLX-D Advanced z większą
liczbą kanałów i opcjami inteligentnego menedżera
częstotliwości do pracy z wieloma konfiguracjami.

bezprzewodowej

wolności.

Analogowe

systemy

bezprzewodowe BLX oferują doskonały dźwięk i szeroką
gamę nadajników w jedno- i dwukanałowych opcjach.
Pożegnaj się z niechcianym hałasem i przerwami
w działaniu i całkowicie zanurz się w tym, co robisz
nalepiej. Stworzony do małych występów scenicznych bez żadnych ograniczeń.

PORADA
QLX-D DIGITAL WIRELESS

DLA G ITARY I BASU:

DUŻE BRZMIENIE
NA DUŻYCH SCENACH

GLXD16
PEDAL B OARD

Dokładne odwzorowanie ze zwiększonym
bezpieczeństwem.

System bezprzewodowy dla gitarzystów i basistów

Kompatybilny z oprogramowanem

Shure Wireless

Precyzyjnie zaprojektowany dla gitarzystów i basistów,

zapewnia dostęp w czasie

GLXD16 to cyfrowy system do pedalboardu, który łączy

Workbench®,

QLX-D

rzeczywistym,

monitorowanie

kontrolę

w sobie automatyczne zarządzanie częstotliwościami

podczas występu, co pozwala na usprawnienie

w celu uzyskania solidnego sygnału i wyjątkowej

konfiguracji wielu odbiorników. Pozwala zarządzać

klarowności

systemem z urządzeń iOS, oferując maksymalną

odbiornikowi z wbudowanym, wygodnym tunerem.

wygodę pracy.

i

pełną

z cyfrowym odbiornikiem do pedalboardu.

dźwięku

dzięki

podłogowemu

POZNAJ BEZPRZEWODOWĄ WOLNOŚĆ
Nie pozwól, aby przewody powstrzymywały cię przed kontaktem z fanami.
Muzyka łączy ludzi i nie zna granic. Zatrać się w tym momencie i poznaj świat krystalicznie
czystego dźwięku i niezawodności systemów bezprzewodowych marki Shure. Nie pozwól, aby
cokolwiek mogło cię powstrzymać.
Zwiększając liczbę urządzeń pracujących równocześnie, praca z systemami bezprzewodowymi
staje się trudniejsza. Aby osiągnąć czysty i stabilny dźwięk konieczna jest większa ostrożność
i dokładne planowanie. Shure jest liderem w dziedzinie inżynierii i innowacji, jeśli chodzi
o najnowsze technologie cyfrowej łączności bezprzewodowej. Dzięki bardziej efektywnemu
wykorzystaniu pasma radiowego i niezwykle stabilnemu połączeniu możesz spokojnie skupić
się na zapewnieniu swoim fanom wyjątkowych doznań na swoich występach.

NIECH TYLKO TO SIĘ LICZY DZIĘKI # SHUREWIRELESS
Od 1925 roku pracujemy nad dostarczaniem światowej klasy jakości dźwięku, zmieniając naszą
pasję do tworzenia wspaniałych mikrofonów i elektroniki audio w obsesję.

1953 - w tym roku zaprezentowano pierwszy system
bezprzewodowy marki Shure - The Vagabond.

NIEZWYKŁY DŹWIĘK OD 1925 ROKU.

U P G RAD E D O
MONITORINGU
DOUSZNEGO?
Profesjonalny dźwięk, który podąża razem z tobą.
Pożegnaj klasyczne monitory podłogowe. Kiedy jesteś
na scenie, możesz poczuć swobodę i przejrzystość
monitoringu dousznego. Połączenie naszych
bezprzewodowych systemów monitorowania PSM
i profesjonalnych słuchawek dousznych zapewnia
wykonawcom na scenie doskonałą jakość dźwięku.
Pewność siebie, jaką daje takie rozwiązanie, umożliwia
zagranie legendarnych koncertów dzień po dniu.
Sprawdź naszą ofertę systemów Shure PSM!

Zeskanuj kod QR,
aby zapoznać się
z pełną ofertą
naszych systemów
bezprzewodowych!
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