
Med AKG WWMS !" bliver den trådløse teknologi tilgængelig for alle: Sangere#
talere# instrumentalister etc$ Med præsentationen af de nye MicroTools har
du nu hele % muligheder for at »bygge« dit helt eget WMS !" trådløse setup:

GB !" »GuitarBug« & til alle 
instrumenter med jack&udgang & 
herunder guitar$ Svingbart FlexJack&
stik passer til alle typer$ Input gain#
batteristatus indikator og frekvens&
farvekodning$ Til genopladelige&
eller almindelige AAA batterier$

SR !" stationær modtager er hjertet i
alle WMS !" systemer$ 
Incl metre for Power# RF og Mute
samt variabel squelch for støjfri
transmission$ Som option fås kit til
rackmontering$

SO !" »SnapOn« & til
mikrofoner med XLR stik &
dynamiske eller kondensa&
tor med batteri$

MP !" »MicroPen« & 
lige til brystlommen$ C
!"' lavalier mikrofon kan
evt$ placeres uafhængigt$

HT !" hånd&
holdt transmitter incl$ 
D ((" mikrofonkapsel$

PT !" Pocket Transmitter
for tilslutning til bl$a$
instrumenter og alle
mikrofoner i MicroMic&
serien

SR (" stationær modtager: Robust )*�� kabinet
(Rackbeslag incl$) & LED�er for bl$a$ audiosignal/peak og
RF signalstyrke$ Som sender bruges
HT (" eller PT ("

SR () stationær modtager:
Aftagelige antenner & tilslut&
ning for ekstra antenne#
udvidet display# Tone Code
Squelch & pilottone$

HT ()
håndholdt

sender m$
frekvensvælger#
Mute og Gain$
Excl$ kapsel

PT () lommesender
m$ frekvensvælger#
Mute og Gain 

AKG WWMS ("/() står for trådløs i prof&klassen: Four&level diversity# )% forskel&
lige frekvenser og håndsendere med udskiftelige kapsler giver sikker og velly&
dende kommunikation under alle forhold$ Vælg mellem % forskellige

Mikrofonkapsler til HT ("/(): D (("#
D +'""# DD +(""# CC %*"" og C %+%$

IVM ) er et komplet In&Ear monitor&
sæt med AKG�s patenterede IVA&
(Individual Virtual Acoustics) teknologi$
), frekvenser
pr$ sæt# heraf
( samtidigt$ Et
fuldt udbygget
IVM system
kan transmit&
tere op til +-
kanaler samti&
digt$
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WMS 80/81: Et skridt videre
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AKG er blandt markedets stærkeste
mærker når det gælder mikrofoner#

hovedtelefoner og trådløst udstyr$ 
Her præsenteres et udpluk af repertoiret

se det hele på  www$newmusik $dk

Proudly
Presents:

WMS 40: Trådløs til alle formål
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IVM 1: In-Ear monitor

At man finder AKG hovedtelefoner i de fleste professionelle studier borger
for kvaliteten$ Samtidig har AKG også et bredt udvalg til hi&fi i alle prisklas&
ser og en omfattende serie af trådløse »telefoner«$

K -'" SStudio: Toppen af AKG studie&
hovedtelefoner$ Lukket design# dob&
belt membran# auto&mute$

STUDIO
K -!" SStudio: Professionel# halvåben
hovedtelefon med AKG�s patenterede
VariMotion&teknologi

K )!) SStudio: Professionel# på&øret
hovedtelefon med imponerende out&
put$ USA�s mest brugte$

HI-FI

WIRELESS

K )""": Ikke en hovedtelefon# men
snarere et sæt højttalere til at sætte
på ørerne$ Absolut topklasse$

K %"): Designet til krævende lyttere
af fortrinsvis klassisk musik og test&
vinder i utallige hi&fi magasiner$

K -!"/)!) MMonitor: AKG�s populære&
ste studiehovedtelefoner fås også
med impedansen optimeret til hi&fi$

Hearo ''' QQuadra: Trådløs surround&
hovedtelefon# der understøtter bl$a$
Dolby Pro Logic og Lexicon�s Logic '$

K !"% AAFC III: Toppen af AKG trådløse
stereo hovedtelefoner$ Entusiast&lyd
og automatisk opladning$

K )"% UUHF: Super&lyd# op til )"" m
rækkevidde og en særdeles fornuftig
pris kendetegner K )"%�eren$
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Ren vellyd: AKG hovedtelefoner
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AKG har tradition for fremstilling af mikrofoner til krævende professionelle
formål$ Erfaringerne herfra udnyttes i serien af moderne studiemikrofoner med
stormembran&teknologi og fremragende data & men til projektstudie&priser$

C -""" BB: Kondensatormikrofon
med nyrekarakteristik# velegnet til
såvel instrument& som vokalopta&
gelser$ AKG kvalitet til budgetpris$

C !""" BB: + karak&
teristikker# trans&
formerfri elektronik
og lyd i topklassen$

C !%"" BB&BC:
Højkvalitets mikro&
fon# designet til
broadcast og Post$

C +""" BB: Sprød og
åben lyd# der står frem
i et mix$ Switches for
pad og bas rolloff$

AKG Classic: Den absolutte Spitzenklasse
Her er vi fremme ved noget af det ypperste# planeten har at tilbyde når et
gælder mikrofoner: AKG�s klassikere# kendt og værdsat af pro&
fessionelle lydmagere gennem mere end en menneskealder$
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C )- VVR: »Vintage Reissue«# en genska&
belse af den originale C )-# som udgik
af produktion i )*,+$  Mikrofonen til de
mest krævende vokaloptagelser$

C !)! BB&ULS: Mikrofonen
med et velfortjent ry for
fremragende lyd i stort
set enhver situation:
Vokal# piano# percus&
sion# ULS�eren er på
hjemmebane over&
alt$ ! karakteristik&
ker forøger mulig&
hederne yderligere$

C !)! BB&TL&II: Grund&
læggende samme
konstruktion som
ULS�eren# men med
transformerfri elek&
tronik og samme kaps&

el som C )-# dvs$ med
en karakteristik# der er

specielt optimeret
til vokal$

C !%) BB: Seneste
»genudgivelse«
fra AKG: Data
og lyd som den
uhyre populære
C !%)/CK ) kom&
bination# der
udgik i )**+ efter
-" år på toppen$
Ikke modulær
som originalen#
til gengæld
væsentligt billi&
gere$

C !-, BB: Stereo rørmikrofon med ekstremt lav egenstøj
og drejelige kapsler for hurtige skift mellem hhv$ X/Y og
M/S optageteknikker$ * karakteristikker & incl$ remote$

C 2000-4500: Klar til optagelse!

AKG Classic: Den absolutte Spitzenklasse
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AKG EEmotion er en serie af moderne PA vokal& og instrumentmikrofoner#
designet til et krævende liv på landevejen og med et fremragende pris/ydel&
sesforhold$

C *"" er nyeste medlem af Emotion&familien og den eneste
Emotion kondensatormikrofon$ Til krævende leadvokaler#
der skal frem i pappet uden feedback$ 
D ((" basker konkurrenterne i prisklassen omkring )$"""
kr# og det til kun '(%#&$ Fås også med afbryder og hedder så
D ((" S$
D ''" er velegnet til trommer/percussion# blæseinstrumen&
ter# backup vokaler m$m$ 
D ,," SS giver soliditet og god lydkvalitet også til dem med
et budget at leve op til$

D !!" har en frekvensrespons speci&
elt til trommer/percussion# guitar
amps og blæseinstrumenter$
D %%" er specielt designet til basin&
strumenter# herunder bas (!)# stor&
tromme# trombone# tuba m$m$

Adskillige AKG modeller har nærmest
kult&status på deres felt$ 
I PA&sammenhæng ikke 
mindst disse +:

D 112D ))-: Ingen over# ingen
ved siden af# når det 
gælder stortromme$

C 535

C %+% EEB: AKG beskriver selv 
anvendelsen som »backing&
vokal« fordi %+%�eren ikke er
helt så ufølsom for feedback
som f$eks C *"" eller C %*""$ 
Den åbne og sprøde lyd  
gør den dog alligevel til 
First Choice for rigtig 
mange sangere# 
specielt uden 
for Heavy Rock&
miljøet$

MicroMic III serien tilbyder et bredt udvalg af kompaktmikrofoner til instru&
menter# vokal# tale m$m$ MicroMic fås som »PP« modeller med konventionelt
XLR&stik# og som »L« med mini XLR# passende til PT !"/("/() senderne$

C 1000
C )""" SS: En stærk kandidat
til titlen som markedets mest
fleksible all&round mikrofon$
Brug den til vokaler# overhead#
instrumenter# forstærkere#
you name it$ 
- karakteristikker# valgfri
Presence Boost# phantom
eller batteri# solid konstrukti&
on og fremragende lyd & hvad
mere kan man forlange?

C!)): Kontaktmikrofon
til alle typer akustiske 

instrumenter: Guitar# 
violin# ja selv banjo$ Fastgøres
direkte på klangkassen$

C !),: MicroMic på svanehals
til vokal og f$eks$ harmonika#
akustisk piano# guitar&
forstærker m$m$

C !)(: Til trommer/perc$ Fri
for proximity&effekt og med en

kontant lyd# som undertrykker
bulder og resonanser$

D !"*: Dynamisk
MicroMic# samme størrelse

som C !)*$ Billigere alternativ til
kondensatormodellerne overalt
hvor der ikke er adgang til phan&

tom power$

C !)*: Hoved som C !),# men 
kortere svanehals og klemme til 
montering på blæseinstrumenter$

C !)': Lavalier&mikrofon med clip$

Headsets: for alle# der har andet at
bruge hænderne til$ Mikrofonen hol&
des sikkert på plads# og ledningen
forsvinder bagud og er ikke i vejen$ 
C !-" har multi&indstillelig bøjle# 
C !!! er til gengæld sved&resistent$

Emotion: Professionelle PA-mics

MicroMic: Når det skal være kompakt

AKG legender
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SolidTube: Moderne
rørmikrofon med
ultra&lav støj og
den helt rigtige lyd$
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