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Altijd nieuws bij AED
Bij een organisatie als de AED Group
is altijd wel nieuws te melden. We
zetten het nieuws op een rijtje.
Als Benelux distributeur van ClayPaky en
Robert Juliat zorgt AED ook voor bijkomende ondersteuning in de verhuur door de
toevoeging van de SharpyPlus en de nieuwe
HY B-EYE K15 & K25. Ook de ClayPaky
Axcor 600 spot zal weldra beschikbaar zijn
bij AED Rent, net als de Robert Juliat OZ,
de eerste LED volgspot. Het ARRI Lighting
aanbod blijft ook groeien: na het grote succes van de SkyPanels, de ArriSuns en de
L-series wordt door AED nu ook geïnvesteerd in de ARRI M-series MAX (high
speed) waaronder (M8, M18, M40 & M90) als
wereldwijde referentie in betrouwbare en
krachtige ‘daylight’ producten. AED werd
ondertussen ook aangeduid als officieel
ARRI Lighting Repair Center in België.
Voortaan zijn ook de Ron StageMastersystemen beschikbaar in de verhuurvloot
van AED Rent. De laadcellen van 3 ton zijn
te huur samen met de PRR en DIN 19”. De
PRR maakt het verzenden van meetgegevens van maximaal 75 loadcellen naar elke
smartphone of tablet via Bluetooth mogelijk.
Ladingen kunnen worden weergegeven
als een real-time loadmap, een tabel of een
staafgrafiek. De DIN 19” is monteerbare
radio-ontvanger voor gebruik met laptops
waarmee meetgegevens van maximaal 200
loadcellen op een real-time loadmap kunnen
worden weergegeven.

Bij AED Display ligt de focus hoofdzakelijk op LED producten. Met de nieuwe
LegendPro 4.8 introduceert AED een kwaliteitsvolle doch budgetvriendelijke in- &
outdoor LED voor de rental & staging markt
waarvan onmiddellijk 1000m2 beschikbaar
is. Daarnaast wordt het bestaande aanbod
ROE Visual LED uitgebreid met de nieuwe
Diamond 2.6mm, de Black Marble LED
vloer (4.4mm) en de transparante Vanish 8
(8.99mm). En dankzij de Europese distributie overeenkomst met Roland Pro A/V,
worden de innovatieve videoswitchers
V-600UHD en VR-50HD MKII toegevoegd
aan de rental portfolio.
AED SUMMER EXPO ON TOUR

Van maandag 26 augustus t/m vrijdag
30 augustus organiseert AED voor het
vijfde jaar op rij de Summer Expo. Er werd
opnieuw gekozen voor een roadshow door
België en Nederland met stops in vijf steden:
Luik, Antwerpen (Lint), Gent, Eindhoven
en Utrecht. Tijdens het gevarieerde namiddagprogramma tussen 13u en 17u kunnen
de gasten kennis maken met de nieuwste
producten (vooral beeldvorming en videotechnologie) en deze ook daadwerkelijk
uitproberen met professioneel advies van de
product specialisten van de merken en van
AED. Voor iedereen die de InfoComm-beurs
in Las Vegas in juni gemist heeft, is dit dé
kans bij uitstek om te weten te komen welke
technologieën vanaf dit najaar in de markt
zullen worden gezet. Inschrijven op een dag
en locatie naar keuze kan via de AED website www.AEDgroup.com

AV- E N T E R TA I N M E N T. N L

AED SL-18 SHOW LIFT

De geautomatiseerde tower lift die AED
samen met VMB Lifts ontwierp, is vorige
maand in de prijzen gevallen bij de
‘Association of British Theatre Tecnicians’
(ABTT). De felbegeerde awards voor engineering, geluid en verlichting van het jaar,
stonden open voor elk bedrijf of individu wiens producten in de laatste twaalf
maanden substantieel nieuw zijn voor de
markt en nu beschikbaar zijn voor aankoop, onmiddellijke levering en gebruik. De
AED-SL18 Show Lift ontving de prijs voor
‘ABTT Engineering Product van het Jaar’.
De AED-SL18 Show Lift is een geautomatiseerde torenlift met een motor met variabele snelheid die wordt bestuurd door een
2-kanaals DMX-signaal vanaf een lichttafel. Met directe positie uitlezing, variabele
minimum- en maximumhoogtebeperking,
is de AED-SL18 het ideale hulpmiddel voor
toepassingen met hoogte- en/of gewichtsbeperkingen. De Show Lift AED-SL18 biedt
een ongelooflijke mogelijkheden voor elke
ontwerper die live events, theatervoorstellingen, shows of TV maakt. De AED SL-18
Show Lift wordt exclusief verdeeld door
AED group. Dankzij de AED Toolbox kan de
Show Lift gehuurd (AED Rent) of aangekocht (AED Distribution) worden, al dan
niet met een bijhorende financieringsformule (AED Lease).
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