Audio Soundboards

Introductie purSonic

Decennia lang wordt het integreren van audio in ruimtes veelal
uitgevoerd op een manier die qua esthetica niet hetgeen brengt
zoals u het, het liefst zou willen uitvoeren in uw ontwerp.
Hierbij spreken wij voornamelijk over de altijd aanwezige
luidsprekers van verschillend formaat, welke fysiek in de ruimte
dienen te worden gepositioneerd zodat er een acceptabel geluid
ten horen kan worden gebracht.
Hierbij is tevens vaak de kleurstelling van de speaker ook nog
eens een esthetisch vraagstuk om deze onopvallend te integreren
in het interieur.
Het Duitse purSonic, welke
ontstaan is vanuit de
multinationals Puren en
Siemens, heeft voor deze
uitdaging de perfecte oplossing
in huis.
De zeer hoogwaardige
luidsprekers van purSonic zijn
gemaakt om volledig aan het
zicht te worden onttrokken.
Hiervoor worden de luidsprekers (Soundboards) direct verwerkt
achter het stucwerk dan wel geïntegreerd in wandpanelen,
meubels of onder vloerafwerkingen.
Het unieke van de soundboards is, dat we maar liefst 5mm aan
afwerkmateriaal over de boards verwerken kunnen, waarbij de
kwaliteit van geluid 100% gewaarborgd blijft.

Ook bieden de luidsprekerpanelen de mogelijkheid om deze te
verwerken in klinische omgevingen waarbij de noodzakelijke
steriele omgeving wordt gewaarborgd en geen extra gaten hoeven
worden gemaakt welke de vaak aanwezige overdruk in dergelijke
ruimtes doet verkleinen.
Eén van de grote voordelen van het gebruik van deze speaker
integratie is de extreem hoge openingshoek welke het geluid
heeft.
Deze eigenschap zorgt ervoor dat er niet tot nauwelijks een
hotspot waarneembaar is waar men het geluid het beste ervaart
zoals dit bij een conventionele speaker wel het geval is.

Conventionele speakers

purSonic Soundboards

Het basis assortiment van purSonic biedt in de regel voldoende
keuze voor uw klant qua vermogen en afmetingen.
Zo zijn er bijvoorbeeld standaard soundboards, welke een
Carbonfiber oppervlakte hebben, waarmee we een geluidsdruk
kunnen produceren van maar liefst 95db/mtr.
Deze Carbon boards zijn breed inzetbaar in de o.a. wat
complexere omgevingen, waarbij evt. vocht en omvang een
probleem zouden kunnen zijn.
Ook zijn deze boards ideaal om te gebruiken in buiten
toepassingen zoals bijvoorbeeld terrassen, waarbij de boards
verwerkt kunnen worden in overkappingen en/of onder vlonders
maar ook achter het spachtelpoets van de buitenmuur.
PurSonic bied bovenop de basisproducten ook de mogelijkheid
specials te maken waarbij gedacht wordt aan hogere vermogens
dan wel speciale afmetingen.
Ook bied purSonic zeer hoogwaardige subwoofers aan voor
binnen toepassingen, welke op dezelfde manier kunnen worden
verwerkt als de soundboards.

iV Systeem

Een special van purSonic is het bijzondere iV systeem
Deze combinatie van een complete set van boards met een
extra sub-luidspreker welke op zijn beurt weer onttrokken
wordt aan het zicht door een designafdekking waarin een
hoge tonenspeaker is verwerkt, gaat een ieders verstand te
boven.
De set wordt compleet geleverd met een actieve
versterker/soundprocessor met de mogelijkheid om analoge
alsmede digitale bronnen aan te sluiten.
Wanneer de iV speakers zijn
geïnstalleerd, biedt purSonic de
optionele mogelijkheid aan om de
speakers verder te laten fine-tunen
door een eigen geluidstechnicus.
Het resultaat is uiteindelijk
verbluffend te noemen qua design,
geluid en bovenal verbeelding en
verbazing.
De aanwezige designafdekkingen zijn te verkrijgen in allerlei basis
afwerkingen maar kan ook geheel naar wens worden aangepast.
Ook andere designvormen i.p.v. de standaard ronde, zoals
bijvoorbeeld vierkant of driehoekig, behoren tot de mogelijkheden
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