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Bodypack Frequency Diversity wordt een identiek audio signaal via twee verschillende bo-
dypack zenders verstuurd en naar de zelfde audio outputs gestuurd. In geval van RF interfe-
rentie wordt in een paar milliseconden tussen kanalen gewisseld, zonder verlies van audio. 
Verder kunnen de ontvangers ingesteld worden als 2 of 4 kanaals mixer. Door de Audio Sum-
ming applicatie worden de geselecteerde kanalen op de desbetreffende xlr outputs gesom-
meerd.
De ontvangers beschikken ook over Netwerk Controle waardoor een snelle conguratie 
tussen meerdere ontvangers en digitale audio via Dante mogelijk is, alsook integratie met 
Wireless Workbench, Axient Spectrum Manager, AMX en Crestron Control.
De handhelds en bodypacks kunnen voorzien worden van een Lithium Ion oplaadbare bat-
terij die tot 11u bedrijfszekerheid biedt. De batterijstatus wordt op de display weergegeven in 
uren/minuten tot op 15 minuten nauwkeurig.

Geavanceerde Functies
De dual en quad channel 
ontvangers beschikken over 
een aantal geavanceerde 
functies die gebruiksgemak 
en efficiëntie verhogen. Met

In de reeks zijn drie verschillende ontvangers verkrijgbaar: single, dual en quad channel. Alle-
drie de versies ondersteunen High Density Mode waardoor je van 22 actieve zenders in één 
8 Mhz TV kanaal naar 63 actieve zenders kan gaan. Ook zijn alle frequenties conform de veran-
deringen die er in het frequentiespectrum zitten aan te komen. Kortom, dit is dé oplossing bij 
uitstek!

De Shure ULX-D reeks is een digitaal 
draadloos systeem met een uitge-
breide set aan professionele functies 
voor de meest veeleisende install-
applicaties.  Gewapend met een 
256-bit AES versleuteling en trans-
parante 24-Bit / 48 kHz digitale 
audio is dit dé professionele oplos-
sing voor betrouwbare en high-per-
formance installaties.

PVL Sound & Light is trots om aan te kondigen dat we de 

Shure Integrated System Partner 
geworden zijn voor onze regio. 

Wij introduceren dan ook graag de nieuwe ULX-D reeks
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