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TW AUDiO produkt træning er en 2 dags undervisning for brugere der ønsker at forbedre deres viden omkring vores 
produkter og teknologien bagved. Vi vil vise nogle af vores produkter ved at simulere dem i Ease Focus 3, opsætte 
amps, måle på dem i praksis og selvfølgelig lytte på de forskellige kombinationer. Vi vil have VERA20 samt S32 som vi 
vil bruge som reference setup. 

Træningen vil have udgangspunkt i grundlæggende teknologi og forståelsen af forskelle mellem point source systemer 
og line arrays. Undervisningen er tilrettelagt som et mix mellem præsentationer, live test – målinger og hands on.

Du skal medbringe din PC, hvor du har installeret Ease Focus 3 via dette link så du har dll filer for TW AUDiO 
produkterne:     https://bit.ly/2TsoiaI    
Samt seneste version LAKE:   https://bit.ly/2TAxhWi

Har du Smaart eller andet målesoftware vil det være en fordel, og ønsker du at kalibrere dit lydkort og mikrofoner kan 
du låne en kalibrator undervejs.
Undervisningen vil indeholde en hjemmeopgave, hvor du skal lave et design i EF3 samt en system fil der passer til 
systemet. 
Tilmelding skal ske på ( https://bit.ly/2CcttRa ) hvor du udfylder registreringen og du vil modtage en bekræftelse når du 
er tilmeldt kurset. 

Produkt træning Level 1 vil foregå på: Randers Egnsteater i AP salen, Mariagervej 10, 8900 Randers

Tidsplan: Mandag    29.04.2019  9.30 - 17.00

              Tirsdag   30.04.2019  9.30 - 17.00

  
TW AUDiO vil sørge for en lille frokost samt noget at drikke mm.

Vi glæder os til vi ses.

TW AUDiO education team
Tel.: +49 7141 488989-0

Fax: +49 7141 488989-99
Mail: info@twaudio.com

INVITATION
TW AUDiO EDUCATION

Program

TW AUDiO Product Træning Level 1
Randers den 29. og 30. April 2019

>> Grundlæggende forskelle mellem point source og line array

>> System og venue design i EF3

>> Rigning af VERA20

>> Sub konfigurationer med omnidirectional og cardio subs

>> Lake – PLM presets og system kontrol

>> System målinger, phase alignment, target EQ, impedans

https://bit.ly/2TsoiaI
https://bit.ly/2TAxhWi
https://bit.ly/2tWiSFC

