NUMA uitvaartverzorging De Groot te Gorinchem
heeft nu “eindelijk goed geluid”
Net als kerken maken uitvaartondernemingen gebruik van geluidsystemen waarbij zowel spraak als ook zangen muziekweergave van groot belang is en waar een geluidsysteem probleemloos en eenvoudig moet
functioneren! De herinnering aan een uitvaartbijeenkomst moet natuurlijk niet bestaan uit het slechte geluid in
de aula … en uiteindelijk was dat toch een vaak gehoorde klacht in het uitvaartcentrum De Grote Haar te
Gorinchem. En de medewerkers ter plaatse konden daar niets aan veranderen …
De oplossing
Theo heeft op verzoek van de directeur van NUMA-uitvaartverzorging het geluidsysteem onderzocht en hij
kwam tot een treurige conclusie: het geluidsysteem bestaat uit twee zulke krachtige versterkers dat een aantal
van de vele luidsprekertjes waren opgeblazen en het restant van de luidsprekers moesten nu het vermogen
maar zien te verwerken. Spijtig genoeg is dit geluidsysteem verkeerd geadviseerd, verkeerd aangelegd en
verkeerd aangesloten.
Hoog tijd voor een goed advies: Theo
heeft, om de apparatuurvervanging niet
te omvangrijk en kostbaar te laten zijn,
gekozen voor een aantal actieve
luidsprekers die aangestuurd worden
door een eenvoudige mixer zodat elke
uitvaartmedewerker deze kan bedienen.
Deze luidsprekers worden draadloos inen uitgeschakeld zodat alleen in die zone
waar geluid nodig is, het ook te horen is.
Toen we alles geïnstalleerd en ingeregeld hadden kwamen de uitvaartverzorg(st)ers voor de uitleg … zowel de
spraak als de weergave van de zang en muziek is nu zoals ze het nooit eerder hebben gehad. Zowel stemmige
klassieke muziekstukken als de wel bekende liedjes uit de uitvaart-top-10 klonken ook in goede volume- en
toonbalans in de aula. Het overzicht met tevreden relaties groeit en groeit …

Een geluidsysteem op maat.
Een uitvaartcentrum, een kerk, een wijkgebouw, ontmoetingsruimte in een bejaardencentrum … elke ruimte
en elke vorm van gebruik vereist andere apparatuur. Daar spelen wij graag op in, daarom kunnen wij u niet
naar aanleiding van een telefoongesprek een advies en prijsopgave verstrekken. Wij bezoeken u graag om ter
plaatse samen met u de juiste keuzes te maken.
Een afspraak voor een kennismakings- en inventarisatiebezoek maken we graag: belt u ons op 040-2.420.840?
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