M/S Blue Charm

M/Y Charm

Ljudutrustning

Utrustning

M/S Blue Charm har ett avancerat ljudsystem.
Ombord finns sju olika ljudzoner där man kan
kontrollera volymen separat. Ombord finns två
dansgolv. Ett i matsalen samt ett en trappa ner
i den undre salongen.
Man kan koppla in sig till ljudsystemet via XLR
kontakter vid fem platser. Det går även att
koppla en typ iphone/ipad vid tre platser,
markerade med * nedan;
1. Soldäcket, i stå bordet.
2. Salongen, vid baren.*
3. Salongen, vid pianot.*
4. Salongen, mitt på babords sida.
5. Nedre dansgolvet. Vid baren.*Slutsteg och
högtalare m.m.

M/Y Charm det mesta ombord som behövs för
att få en trevlig kryssning i skärgården. Ibland
har vi inhyrda artister ombord och då har de
oftast med sig egen utrustning. Som exempel
har vi haft förmånen att ha Bo Kaspers
Orkester, Magnus Uggla och Lisa Nilsson
ombord. Det mesta är möjligt. Det vanligaste
är att gästerna själva kopplar in sig på vårt
ljudsystem med en Iphone eller Ipad. Här
nedan beskrivs lite av den utrustning som finns
ombord.Ljudutrustning
✓ Harman Kardon slutsteg.
✓ Högtalare från Canton.
✓ Sonos musiksystem.
✓ Sex kanalers mixer.Övrig utrustning
✓ Wi-Fi (trådlöst bredband för alla gäster).
✓ PC-Projektor.
✓ TV skärm och DVD.
✓ Whiteboard
✓ Blädderblock
✓ Ismaskin
✓ Fiskeutrustning (måste förbokas).
✓ Gummijolle med utombordare.

✓ Flera slutsteg från Lab gruppen AB.
✓ DBX ljudprocessor
✓ De flesta högtalarna kommer från JBL.
✓ Två subbaser med dubbla 12-tums element.
Övrig utrustning
✓ Två trådlösa mikrofoner. SennheiserEW100.
✓ Två olika headsetmikrofoner.
✓ PC-Projektor.
✓ Mixer med sex kanaler.
✓ Rök/dimmaskin. Hazer 1500
✓ Flygel mini grand. Roland RG-3F.
✓ Fyra lasrar. Två i övre salongen och två i
nedre salongen.

Ovanstående utrustning kan användas och
ingår när man hyr fartyget.

Ovanstående utrustning kan användas och
ingår när man hyr fartyget.
OBS! Det ingår inte någon ljudtekniker!
Vi tar inte ansvar för inställningar m.m. Vi
rekommenderar starkt att ni har en ljudtekniker
eller avsätter en person som är ansvarig hos
er. Vi kan visa hur det fungerar innan
arrangemanget men kan inte hjälpa till under
kvällen och tar inget ansvar för att det skall
fungera.
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