
Um investimento duradouro
Desempenho e confi abilidade lendários de dois dos nomes 
mais confi áveis para sonorização de eventos esportivos 
— a escolha comprovada para palcos e arenas pelo 
mundo. Projetadas para suportar, resistir aos elementos e 
operar ano após ano, as nossas soluções vêm com o valor 
agregado do melhor suporte ao cliente do setor.

Cobertura controlada
Em ambientes internos ou externos, mantenha o som 
concentrado onde você precisa. Obtenha clareza sonora 
e controle nos ambientes acústicos mais desafi adores — 
de ginásios e campos a grandes arenas.

Facilidade de uso
Controles simples de zonas e níveis para sistemas de 
áudio instalados auxiliam a equipe e os voluntários a 
manterem o foco no jogo. Excelente qualidade de som 
com esforço mínimo.

Inteligibilidade de voz
Escute todas as chamadas com clareza e nunca perca 
uma jogada. Aumente o volume da música para animar 
o público. Seja no saguão ou nas áreas de arquibancada, 
nossas soluções atendem com precisão a todas as 
necessidades de áudio de qualquer ambiente — com fácil 
conexão em rede, controle remoto e monitoramento por 
meio de nossos equipamentos eletrônicos, software e 
DSP robustos.

Sistema completo para qualquer local
Nosso extenso portfólio de alto-falantes inclui modelos de 
teto, suspenso, portáteis e de montagem em superfícies, o 
que garante opções de música ambiente e de fundo que se 
adaptam a todos os espaços e orçamentos, sempre com a 
melhor qualidade e confi abilidade de som da categoria.

SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE SOM

ARENA ESPORTIVA MÉDIA AO AR LIVRE
Faça parte da equipe

Excelente — som 
realmente bom. Não 
há um lugar ruim na 
casa, sonoramente.”
– John Davidson, Paladin

“



Visão geral do sistema
Alto-falantes EVF montados na cabine de imprensa ou 
em outra infraestrutura próxima das arquibancadas das 
equipes da casa e dos visitantes. O subwoofer EVF 
oferece suporte adicional avançado para públicos maiores 
nos setores da equipe da casa.

Vantagens do sistema
Os alto-falantes EVF oferecem excelente cobertura de faixa 
plena para as arquibancadas da equipe da casa, ao mesmo 
tempo que garantem que a equipe visitante e o público não 
fi quem de fora com EVF adicional no lado oposto.

Os amplifi cadores IPX multicanais oferecem fl exibilidade 
para operar em um sistema de 70 V/100 V para cabos mais 
longos, ou com impedância inferior para cabos mais curtos.

O software do sistema de som SONICUE oferece 
confi guração, ajuste e operação do sistema de maneira 
rápida e intuitiva, além de permitir que os usuários salvem 
e recuperem predefi nições com facilidade para garantir 
consistência — independentemente de quais membros da 
equipe estão em serviço.

ELECTRO-VOICE | ALTO-FALANTES

4 EVF-1122D-FG (topos de fi bra de vidro)

1 EVF-2151D-FG (subwoofer de fi bra de vidro)

O que você precisar, nós temos
De teatros históricos às maiores arenas esportivas e ao 
pub da esquina, nós oferecemos um extenso portfólio 
de instalações para criar o sistema de som certo para 
o seu local. 

Nossos alto-falantes de instalação são compatíveis 
acústica e esteticamente, portanto não importa qual 
combinação de produtos você seleciona, seu sistema 
terá um visual tão bom quanto o som que se funde na 
arquitetura ao preencher o ambiente com qualidade de 
áudio superior.

DYNACORD | COMPONENTES ELETRÔNICOS

1  mecanismo de mixagem matriz MXE5 + controlador 
de painel sensível ao toque TPC-1

1 amplifi cador DSP IPX 10:8

ARENA ESPORTIVA MÉDIA AO AR LIVRE
EXEMPLO DE SISTEMA PARA ÁUDIO RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES


