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Nota de Prensa
Genelec lança a plataforma Smart IP Audio na ISE 2019
Iisalmi, Finlandia – Janeiro 2019... Genelec, líder mundial em monitores de áudio
profissional, está a dar a conhecer na ISE 2019, uma nova e aberta plataforma tecnológica
em rede IP. Esta plataforma está voltada especificamente para o mercado de instalação e
trará potência, áudio e configuração escalável do sistema, gestão e calibração, tudo através
de um único cabo CAT5 padrão.
Esta nova tecnologia será lançada numa série de colunas de instalação Genelec,
começando já no quarto trimestre deste ano. Com base em IP e Power-over-Ethernet (PoE),
a plataforma de tecnologia Genelec inclui uma fonte de alimentação interna proprietária que
fornece um SPL muito mais alto do que anteriormente era possível através de qualquer PoE
convencional. De facto, a solução Genelec é poderosa o suficiente para funcionar em
sistemas de pequeno a médio porte - uma novidade mundial.
Além das suas capacidades de manipulação e gestão de energia, a plataforma IP inteligente
da Genelec também permite a integração, supervisão, gestão e monitorização flexível de
sistemas via IP, graças ao sofisticado software de gestão de altifalantes Genelec. O conceito
de gestão de altifalantes por software já é uma ferramenta bem amadurecida e estabelecida
dentro da gama de monitores de estúdio Genelec, mas para atender às necessidades
específicas do mercado de instalação, a Genelec desenvolveu um software dedicado que
oferece uma variedade de ferramentas para solucionar problemas específicos - incluindo
deteção de dispositivos, equalização e calibração automática de ambiente, organização do
sistema e monitorização de status. Resumindo, poupar aos integradores uma quantidade
enorme de tempo extra de trabalho, assegurando ao mesmo tempo que o sistema funcione
com clareza e alta inteligibilidade vocal.
A solução de plataforma IP inteligente é compatível com os protocolos de rede de áudio
sobre IP mais populares para flexibilidade e escalabilidade completas. Uma entrada
analógica padrão também está incluída, aumentando a flexibilidade do design do sistema.
De acordo com Aki Mäkivirta, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Genelec, o
desenvolvimento da plataforma de tecnologia IP oferece aos integradores um caminho fácil
e económico para as instalações de áudio de alta qualidade, sem concessões:
“Com tudo o que se precisa num único cabo de rede padrão - incluindo energia suficiente
para conduzir aplicativos de SPL médios - os integradores têm uma solução completa na
ponta dos dedos: altifalantes de alta qualidade com processamento de sinal integrado,
amplificadores de potência integrados e calibração automática com qualidade sonora e
qualidade de construção garantida pela Genelec. Além disso, como toda a produção Genelec

se desenvolve na nossa fábrica na Finlândia, e segue princípios rigorosos de compatibilidade
ambiental e design para uma longa vida útil, simplesmente não há forma mais fácil de garantir
instalações de áudio de qualidade sustentável! ”
Sobre a Genelec
Desde a fundação da Genelec em 1978 que as colunas de áudio profissional estão no centro do negócio. Um
compromisso inabalável entre a pesquisa e o desenvolvimento resultou numa série de inovações no setor e
estabeleceu a Genelec como líder do setor em colunas ativas. Quarenta anos depois, os produtos Genelec
permanecem fiéis à filosofia original, oferecendo fiabilidade, reprodução de som neutro, independentemente
do tamanho, bem como a capacidade de se adaptar às condições acústicas do ambiente de audição. Os
clientes da Genelec recebem suporte fundamental nesta área, desde a consultoria acústica e serviços de
calibração, até serviços técnicos e longa vida útil do produto. A compra de uma coluna Genelec é um
investimento seguro de longo prazo num produto de inigualável qualidade áudio.
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