ECONOMIZE

TEMPO.

O SEU.

LSP 500 PRO

Sistema de áudio profissional integrado, sem fio e livre de compliçacöes.

Novas soluções para instalação sonora.
Ao convocar audiências com som profissional, você
muitas vezes está limitado a alguns fatores.
As especificações técnicas, os tamanhos do público,
os arranjos espaciais e, por último, mas não menos
importante, o tempo e a pressão dos custos, exigem
planejamento detalhado para cada espaço. Apesar
disso, quase todas as situações de configuração
apresentam problemas de última hora que exigem
soluções alternativas.

Uma vez que a apresentação está pronta, é seu trabalho apresentar um som perfeito. Fontes de entrada
diferentes e diversas situações ao vivo chamam a sua
atenção. Normalmente, você está amarrado a uma
mesa de mixagem em um local – de modo a manter
o mix sob controle e a apresentação no fluxo ao qual
você é muitas vezes obrigado a se comprometer.

A Sennheiser oferece agora um sistema PA (de instalação
sonora) integrado como nenhum antes. LSP 500 PRO –
é um verdadeiro divisor de águas: Imagine um cenário de
configuração onde as coisas funcionam perfeitamente
em conjunto. Imagine um evento completo sob controle
remoto. Da introdução à conclusão ...

GET READY

TO GO PRO

3

LSP 500 PRO
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1 CONFIGURE EM

UM INSTANTE.

Tempo é dinheiro. Tempo. O LSP 500 PRO será
configurado significativamente mais rápido
e mais fácil do que outros sistemas PA. sem
cabos, sem problemas, sem compromisso.
Predefinições de som e rápida configuração de
áudio de garantia eQ, mixagem de entrada e
gravação de saída.

2 PODEROSO, PORTÁTIL E
CONTROLADO VIA IPAD
Uma vez que o LSP 500 PRO está funcionando,
você controla o sistema completo com o toque de
um dedo. Fontes de entrada, mixagem de som,
gerenciamento de lista de reprodução e gravação
ao vivo são realizados via iPad.
Você está livre para mover-se ao redor do espaço,
a qualquer momento, mantendo o desempenho
sob controle conveniente.

3 LIVRE DE COMPLICAÇÕES
O LSP 500 PRO é totalmente escalável, mesmo para
públicos consideráveis e grandes eventos. Quer o
seu trabalho precise de 2 ou de 20 alto-falantes –
a LSP 500 PRO os fornecerá. Invista em um futuro
sistema PA com capacidade de expansão ilimitada.
Para efeito máximo sem todos as complicações.
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1 FAÇA ISTO FACILMENTE.
Seja num evento de salão de baile ou uma pequena
apresentação de vendas – o LSP 500 PRO é
convenientemente configurado por uma única pessoa.
Cada LSP 500 PRO é de fácil manuseio. Uma embalagem
para transporte dedicado facilitará o transporte e
armazenamento.

2 ESQUEÇA O CABO.
EXPANDA AS SUAS OPÇÕES.
De natureza modular e projetado verdadeiramente
sem fio, este sistema oferece total liberdade de
cabos conectados fisicamente. Basta configurar
o seu próprio WLAn e cada caixa no local será
conectada automaticamente de forma segura.

3 INTEGRAÇÃO PERFEITA.
MÁXIMO EFEITO.
Todo o sistema é constituído por componentes
Sennheiser genuínos. Tudo irá operar em conjunto
e na completa qualidade Sennheiser. Este único
sistema irá satisfazer todas as suas necessidades
de aplicação.
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1 ILIMITADO E NO

CONTROLE.

Não seja incomodado pela tecnologia ou limitado
pelas restrições espaciais. O LSP 500 PRO irá liberá-lo
completamente. Você não ficará fixado a uma mesa
de mixagem, mas livre, seja percorrendo o espaço
para verificar o som ou permanecendo discreto,
controlar o volume e outras configurações via iPad.

2 CONTROLE O ESPAÇO.
COM O TOQUE DE UM DEDO.
Qualquer configuração do sistema LSP 500 PRO
pode ser configurado via iPad. Uma vez que a
exibição é iniciada, você controla o status, o som
e as fontes de entrada em tempo real através do
seu dispositivo móvel.

3 UM SISTEMA. TODAS AS OPÇÕES.
CONTROLADO REMOTAMENTE.
Até três ligações de microfone sem fio, transmissão
de música via Bluetooth e leitor/gravador de USB
integrado fornecem excelente conectividade de
áudio e flexibilidade.
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1 FACILITE O

PLANEJAMENTO.

Seu projeto modular e integrado separa o
LSP 500 PRO de qualquer outro PA sem fio.
Independentemente de 2 ou 20 alto-falantes –
todo o sistema é configurado e gerido facilmente
por uma pessoa. O número de componentes é
consideravelmente reduzido comparado aos
PAs com ou sem fio tradicionais.

2 UM INVESTIMENTO
SEM ESTRESSE
Esqueça as surpresas. Fique tranquilo em toda
e qualquer etapa do problema. (Você ainda vai
evitar o eterno incômodo a respeito das rotas de
fuga “livre de cabos”, uma vez que não há cabos).
O LSP 500 PRO será um grande trunfo: Seu nível
de estresse será reduzido significativamente.
Além disso, você economizará tempo. E, por
último, mas não menos importante, dinheiro.

3 TROCA A QUENTE.
INSUPERÁVEL.
O LSP 500 PRO é alimentado por bateria dupla.
No caso da energia da bateria ficar fraca, você
será avisado via iPad. A substituição da bateria
é conveniente – simplesmente a quente, mesmo
durante a operação ao vivo. Cada LSP 500 PRO
estará permanentemente de plantão, se for
necessário.

A caixa. Especificações técnicas.
Opções expandidas.
O LSP 500 PRO é fornecido em uma caixa sólida com alça
integrada. Seu design robusto e elegante se adapta a cada
localização e em uma ampla gama de aplicações. A caixa
também possui uma interface de usuário avançada. Botões
de controle e um display OLeD de alto contraste fornecem
feedback e controle intuitivos.

CAIXA

ACÚSTICA

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Dimensões LxAxP:
290 x 550 x 320 mm
(11,42 x 21,65 x 12,60")
		
Material da caixa:
Construção de madeira compensada
revestida

Projeto acústico:
2 vias, projeto da caixa fechada

Conexão principal:
90 – 240 vAC, 50 – 60 hz

Drivers:
Woofer de 8", driver de compressão
de 3/4", crossover passivo

Bateria:
2x Lítio Íon 14,4 v / 4,4 Ah

Recipiente do suporte:
D Diâmetro 36 mm (1,42"),
Ângulo ajustável em até +/-14° em
passos de 4,5°
Peso:
aprox. 13,6 kg (30 lb.) sem os
receptores sem fio
Cor:
preta

Nível de pressão de som:
110 dBSPL (10 % ThD, fullspace)

Tempo de operação aproximado:
até 8 h

Resposta em frequência:
65 hz – 18 khz (-10 dB)

Tempo de carga:
aprox. 2,5 h/bateria;
5 h para duas baterias

Dispersão HxV:
80° x 60° (-6 dB)

Temperatura de operação:
0° C a 50° C

PROCESSAMENTO DE SOM
Amplificador:
Classe D
Potência de saída:
55 W contínuo;
120 W de pico

Conectividade de áudio.
Tudo incluso.
Desempenho premium e a busca pelo som perfeito: até 3 ligações
de microfones sem fio, transmissão de música via Bluetooth, leitor/
gravador de música integrado para dispositivos USB.

Slot 1
Slot 2
Slot 3

Bluetooth
WLAN

TERMINAIS
CORRESPONDENTES

Microphone IN
Line IN

AUX IN

USB

Line OUT

LIFT
Ground

Link IN

Link OUT

Conectividade de áudio.
Tudo incluso.
SLOT 1
1U 1/2 19" para conector DC de
receptor sem fio: Plugue Jack oco,
Pino 1,7 mm, Bucha de 5,5 mm
Conector de entrada: Plugue Jack 6,3 mm
Nível de entrada: máx. 12 dBu
Impedância de entrada: 10 kOhm
Conector de saída: XLR-3 m
Nível de saída: máx. 16 dBu;
nominal 4 dBu
Conector de dados: RJ 45 de
sensibilidade ajustável
Predefinições de som: Discurso, vocal,
estúdio

SLOT 2

WLAN

(Controle remoto)
Conectividade WLAn para ponto
de acesso WLAn
Aplicativo controle remoto para
controles iPad até 20 LSP 500 PRO
(Android a ser lançado)
IEEE 802.11b/g

BLUETOOTH

1U 1/2 19" para receptor sem fio
Sensibilidade ajustável
Predefinições de som: Discurso, vocal,
estúdio

(Entrada com fio)

Soquete estéreo RCA
Faixa de tensão de entrada:
máx. 14 dBu;
nominal 2 dBu

LINK IN

XLR-3F
Faixa de tensão de entrada:
máx. 16 dBu;
nominal 4 dBu

(Conectividade sem fio)
A2DP com ATPX
(Transmissão de áudio)

AUX IN 1

(Entrada com fio)

1U 1/2 19" para receptor sem fio
Sensibilidade ajustável
Predefinições de som: Discurso, vocal,
estúdio

SLOT 3

AUX IN 2

USB
USB 2.0; Media player:
mp3, wav, wma, aac, flac;
Media recorder: wav

LINE OUT
XLR-3F; soquete combinado de 6,3 mm
Faixa de tensão de entrada:
XLR-3F máx. -22 dBu, -2 dBu
(Interruptor de 20 dB); nominal -34 dBu,
-14 dBu (Interruptor de 20 dB) Faixa de
tensão de entrada Jack 6,3 máx. 4dBu;
nominal -7,5 dBu

Soquete estéreo RCA
Nível de saída: máx. 14 dBU;
nominal 2 dBu

LINK OUT

XLR-3M
Nível de tensão de saída:
nominal 4 dBu

O aplicativo LSP 500 PRO.
Absolutamente tudo
sob controle.

O aplicativo é uma atualização drástica
no controle do PA: Os recursos essenciais
do LSP 500 PRO são acessíveis via iPad.

Todos os alto-falantes LSP 500 PRO
dentro da mesma rede podem ser
arranjados e agrupados de acordo com
suas necessidades específicas.
Controle alto-falantes individuais,
grupos de alto-falantes, ou o sistema
completo! Sintonize as configurações
individuais e verifique o status.

Cenários de configuração.
Sem fio. Flexível. Escalável.

LSP 500 PRO 1
LSP 500 PRO 2
Mic 1

UHF1

Mic 2

UHF2

UHF3

UHF3

DJ

Roteador
LSP 500 PRO 3

Montagem do LSP 500 PRO
1.
2.-4.
LSP 500 PRO
Transmissor SR
2x Receptor EM

LSP 500 PRO 4

UHF3

UHF3

LSP 500 PRO
Receptor EM

iPad

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 1: Duas entradas para microfone sem fio mais uma entrada Bluetooth para o DJ. Todas as entradas são
mixadas no alto-falante 1 e distribuídas de maneira sem fio para os alto-falantes 2 a 4. Todos os alto-falantes LSP 500 PRO dentro
da mesma rede – alto-falantes individuais, em grupo ou todo o sistema – são controlados via iPad.

Cenários de configuração.
Sem fio. Flexível. Escalável.

LSP 500 PRO 1
Sobwoofer ativo

Mic 1

Mic 2

UHF1

UHF2

DJ

Montagem do LSP 500 PRO
1.
LSP 500 PRO
2x Receptor EM

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 2: Uma pequena configuração com muito som de baixo: Dois microfones sem fio e um leitor de música Bluetooth são mixados no
alto-falante 1. Para adicionar mais qualidade inferior, o link OUT do alto-falante 1 está configurado para servir de áudio para um subwoofer opcional.

Cenários de configuração.
Sem fio. Flexível. Escalável.

LSP 500 PRO 1

Mic 1

Mic 2

LSP 500 PRO 2

UHF1

UHF2

DJ

Montagem do LSP 500 PRO
1.
LSP 500 PRO
2x Receptor EM

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 3: Uma configuração para conversação e estéreo “bombando”: Novamente, dois microfones sem fio ew 500
e uma entrada de música Bluetooth estão sendo mixadas no auto-falante 1. A música é dividida em canais estéreo – o Link OUT do
alto-falante 1 atende o canal estéreo direito para o Link IN do alto-falante 2.

TCO.
O LSP 500 PRO impacta diretamente no custo total do proprietário
com seus recursos de economia de energia. Faça as contas você mesmo ...

até

até

MENOS TEMPO DE
CONFIGURAÇÃO

MENOS CUSTOS ADICIONAIS
DE EQUIPAMENTO

70%

O sistema operará de maneira completamente
sem fio. Basta organizar o LSP 500 PRO no
espaço, ligá-lo e controlar todas as configurações
via iPad. Reduza o tempo de configuração em
até 70% e diminua significativamente seus custos
de operação.

até

70%

40%

Minimize, até mesmo elimine os investimentos
em equipamentos auxiliares como amplificadores,
consoles de mixagem, fios e cabos. O LSP 500 PRO
aumentará suas necessidades enquanto diminui
os custos de equipamentos e operacionais.

Considere quantas vezes você move seu PA.
O LSP 500 PRO é realmente um sistema all-in-one
integrado com ótima portabilidade e capacidade
de armazenamento, independentemente do número
de alto-falantes que você usa. Seu benefício: até
40% menos esforço de transporte.

Calcute sua vantagem de TCO
http://tco.sennheiser.com/

MENOS ESFORÇO
DE TRANSPORTE

Corporativo.
Rápido desempenho.
“Uma reunião geral da empresa, curto prazo. 650 pessoas em uma
sala multiuso. Inicia às 14:30. A configuração não pode ser feita
antes de 90 minutos, uma vez que o espaço estará ocupado até às
13:00. Parece ser uma decisão difícil? Para nós da Medientechnik
Hannover parecia um cenário ideal para o LSP 500 PRO. Montamos
oito alto-falantes em um arranjo de 4 x 2, linhas 2 a 4 utilizando o
atraso incluído no LSP 500 PRO. Adicionamos um microfone sem fio
no púlpito e em menos de uma hora estávamos prontos. Com o
LSP 500 PRO, o tempo de configuração e o gerenciamento do sistema
são realmente instantâneos – mesmo com a falta de tempo”.
Alexander Birkl
Medientechnik Hannover

Evento.
No topo. No subterrâneo.
“Nós, da Bärlin Team eventdesign, consideramos nosso primeiro teste de campo do
LSP 500 PRO um enorme sucesso. A Berliner verkehrsbetriebe (BvG), a maior e mais
moderna empresa de transporte público da Europa, confiou nos a apresentação final de um
projeto inovador. Para este fim, uma estação completa de metrô – Berlim Alexanderplatz,
em Berlim/Mitte – foi transformada em um palco. Usamos quatro alto-falantes
LSP 500 PRO; um mestre mais três escravos, dois dos quais empregaram o atraso integrado
do LSP 500 PRO. Dois microfones sem fio foram conectados ao alto-falante mestre
via transmissor UHF. A música de fundo foi reproduzida usando o leitor de MP3 embutido.
Outro sinal de áudio a partir do servidor de vídeo foi adicionado à mixagem através da
entrada AUX In do LSP 500 PRO. E através da saída AUX OUT fornecemos filmagem de
áudio para agentes de imprensa. Operamos o sistema com o aplicativo do iPad, portanto
não houve necessidade alguma de um console de mixagem externo. Para resumir: Todo o
evento foi perfeito, sobretudo, devido ao desempenho impecável, excelente conectividade
e confiabilidade absoluta do LSP 500 PRO.”
Dan Wittke
Bärlin Team Eventdesign GmbH

Acessórios.
Em boas condições e confiável.
Acessórios LSP 500 PRO autênticos da Sennheiser. Esses complementos oficiais são feitos sob medida e oferecem
proteção extra, maior portabilidade ou aparência totalmente diferente. Proteja o seu investimento ou estilize-o
para atender às suas necessidades.

CAPA ESTENDIDA

CAPA ROBUSTA

CARRINHO DE
PASSEIO

Você precisa de um PA que combine perfeitamente
e discretamente com o ambiente ao redor?
Coloque um pouco de branco para uma aparência
mais limpa. Basta equipar o seu LSP 500 PRO
com estas capas estendidas acusticamente
translúcidas, leves, para conseguir um look branco
discreto, brilhante.

A capa protetora oficial para o LSP 500 PRO.
Proteja o seu investimento contra o desgaste.
Uma capa robusta, forte, resistente à água, feita a
partir de material de nylon balístico leve que se
encaixa como uma luva. Para operação externa e
transporte seguro. Acolchoada para maior proteção.

Uma embalagem para transporte forte para proteção
superior e manipulação conveniente. Este carrinho
de transporte acolchoado espesso resistente, porém
macio, mantém o seu LSP 500 PRO seguro quando em
movimento. Um cabo de extensão retrátil reforçado
torna o sistema extremamente portátil. Fornecido em
design preto neutro com grandes bolsos extras no
lado externo, contrastando com o logotipo branco da
Sennheiser.

MISSÃO

CUMPRIDA.
LSP 500 PRO –
Como visto nos estudos de caso:
É muito fácil de configurar.
É muito fácil de controlar.
Libera você das complicações.
Economiza seu tempo e dinheiro.
Liberte a sua criatividade e veja por si mesmo o que
LSP 500 PRO fará pela sua comunicação. Liberte-se
das velhas complicações com o PA.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

www.sennheiser.com/lsp-500-pro

