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Betreft: productinformatie Silent Sensation.

Silent Sensation biedt audio reality.

Ruimte en objecten tussen de geluidsbron en uw gehoor zorgen voor 
vervorming. Dat gaat ten koste van geluidsbeleving. Er is steeds meer behoefte 
aan intense beleving, stille(re) concerten, optredens en evenementen. De vraag 
naar bijzondere ervaringen met muziek, geluid of 3 dimensionaal gesproken 
woord, neemt toe.

De entertainment-industrie wil meer duurzame/’groene’ evenementen 
produceren, die geluidsoverlast en afval moeten verminderen en gehoorschade 
moeten voorkomen. Daarom heeft Sendux een uniek innovatief, draadloos 
audiosysteem in haar portfolio opgenomen:

SOUND INPUT PER PERSON
Het audiosysteem bestaat uit de toepassing van SIPPtm technologie (Sound Input Per Person) en de door 
zeer slimme technici ontwikkelde high-end draadloze hoofdtelefoon

Het resultaat is een compleet, 
innovatief, draadloos audiosysteem 
dat zorgt voor een robuuste en 
ongestoorde digitale audio 
ontvangst. Geschikt voor kleine tot 
zeer grote aantallen ontvangers/
hoofdtelefoons tegelijkertijd. De 
draadloze geluidsbeleving i.c.m. 
SIPPtm wordt nu al als één van de 
beste in de wereld genoemd. Ook 
heel betrouwbaar in ruimtes waar 
meer draadloze techniek wordt 
toegepast.

De schaalbare SIPPtm technologie i.c.m. de state-of-the-art hoofdtelefoon maakt het mogelijk om unieke en 
innovatieve diensten en belevingsconcepten groots aan te bieden. Met echte Audio Reality!
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Het Silent Sensation systeem beschikt over een perfecte audioweergave en kan 
zich qua kwaliteit zeker meten met de beste headsets van grote merken. Het 
leuke van de comfortabel zittende headset is dat deze verlicht is met 3 kleine 
ledlampjes, deze leds kunnen we elke gewenste kleur geven (of uitzetten). Het 
effect is wel heel verrassend want je kan gelijk duiden wie bijvoorbeeld een groep 
is of eventueel werken in de huiskleur van de opdrachtgever (denk bijvoorbeeld 
aan ING oranje of KPN groen etc.). Daarnaast hebben de headsets in donkere 
ruimtes ook een heel bijzonder visueel effect. De draadloze headsets zijn voorzien 
van oplaadbare accu’s die ruim 12 uur meegaan (elke headset werkt op 2 
batterijen). De headsets zijn voorzien van volume regeling zodat een ieder dit op 
eigen voorkeur kan aanpassen. Tevens zijn de headsets voorzien van individuele 
kanaalkeuze mogelijkheid.

Heel bijzonder is op te merken dat de headsets buitengewoon 
goed en verrassend klinken bij toepassing van 3D audiotechniek, 
ook voor de productie van 3D audio kan Sendux optimaal 
zorgdragen. 

Iets wat interessant is op beurzen of musea: de headsets 
beschikken ook over RFID techniek, we kunnen dus ook plaats 
specifiek de headset laten ’locken’ op bepaalde relevante 
informatie. Maar denk ook eens aan (groeps) rondleidingen over 
een (evenementen) terrein waarbij een gids uitleg geeft. Alle 
volgers kunnen de spraak perfect via de headset verstaan. En 
hoe leuk is het om een groep te zien lopen met uniform verlichte 
headset?!

Daarnaast maken wij u nog graag op het volgende attent: de headsets hebben aan elke kant van de 
oorschelp de mogelijkheid om een logo ter promotie of extra aandacht te plaatsen. Standaard staat het merk 
aan de ene kant en zwart schild aan de andere kant op. Uiteraard zijn er kosten (valt mee) aan verbonden 
als u dit klant-specifiek wil doen, kosten zijn dan afhankelijk van het aantal dat u laat maken. De logo’s zijn 
meerdere keren te gebruiken, dus bij repeterende presentaties pakken de kosten gunstiger voor u uit.

Doordat technische concept ontwikkeling (hard- en software) in eigen hand is 
kunnen we ook, mits ons tijd gegeven wordt, vaak ook voldoen aan specifieke 
wensen in relatie met een bepaalde case die u wellicht heeft.

Verhuur kan van kleine tot grote aantallen (1000 of meer) plaatsvinden. 
Opdrachtgevers kunnen bij langere periode huren of wellicht aanschaffen en het 
product helemaal in huisstijl inrichten. De aansturende techniek stelt ons in staat 
om vele commando’s te programmeren; o.a. auto -on-off, kleur, en we kunnen zelfs 
de headset aan iemand persoonlijk koppelen als dat gewenst zou zijn….Kortom er 
kan echt heel veel.
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Aanvullende technische aspecten:

- Het systeem bevat radiozender(s)
-   500 meter diameter bereik (evt.verder)
-   max. 8 kanalen stereo audio-kanalen
-   DMX compatible voor lichtbesturing

- Draadloze hoofdtelefoons
-    Hip design met geïntegreerde (optionele) lichtshow
-    regelbaar volume en kanalen keuze
-    robuuste ontvangst en oplaadbare batterijen
-    hoge geluidskwaliteit met onderdrukking omgevingslawaai

Aanvullende creatieve aspecten:

Toepassingen

- Theatershows
- Sponsor merkactivatie
- Festivals
- Rondleidingen
- Beurspresentaties
- Gemengde symposia (diverse meetings verschillende thema’s binnen 1 complex)
- Gaming
- Musea
- Etc..
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Mogelijkheden van het systeem:

- Organiseer meerdere shows op hetzelfde moment op dezelfde plek
- Organiseer shows in de nacht zonder overlast
- Vergroot de bezettingsgraad van een festivalterrein
- Organiseer unplugged live optredens
- Bied meer entertainment zoals een buiten bioscoop
- Organiseer een duurzaam feest, bijv op zonne-energie
- Organiseer een show op elk denkbare locatie: bos, trein, boot, duinen 

enz….
- Sprekers of overige content ontvangen in verschillende talen/kanalen.

Voordelen voor:

- Organisatie: entree, sponsor bijdrage, VIP Kaarten, geluidsvergunning
- Sponsor: merkactivatie, VIP service, logo on headsets
- Publiek: meer aanbod, uitstekend geluid
- Artiest: bijzonder interactie met publiek.

Innovatieve diensten & toepassingen

Door innovatieve diensten zoals conceptontwikkeling, implementatie en uitvoering van toegevoegde waarde 
bij de meest uiteenlopende toepassingen en events hebben we hier een bijzonder product met zeer brede 
en slimme toepassingsmogelijkheden.

Aanvullend:

Logo promotie: Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid voor de (logo)promotie op  
de oordoppen dient u dit minimaal 3- 4 weken voor aanvang kenbaar te  
maken.

Batterijen: In basis leveren wij voldoende opgeladen (oplaadbare) batterijen mee voor 
de opdracht. Meerdaagse events vragen om specifieke laaddiscipline.

Bediening: De apparatuur is redelijk eenvoudig te bedienen, uiteraard kan personeel  
voor bediening geleverd worden. Aandachtspunten bij bepaalde opdrachten  
is natuurlijk de uitgifte en de inname van het materiaal.
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Wij zijn zeker enthousiast over de vele mogelijkheden van dit kwalitatief hoogstaande product. De fabrikant 
heeft cases gedaan op beurzen waarbij er aangetoond is dat er significant meer conversie op de doelstelling 
behaald is door de inzet van deze techniek. Wij denken graag met u mee, er zijn legio cases vorm te geven 
waar deze unieke techniek een fantastische oplossing voor is. 

Indien u vragen hebt dan beantwoorden wij natuurlijk die graag, neemt u dan gerust contact met ons op.

Op basis van een concrete case geven wij u op afspraak graag een uitgebreide demonstratie van de 
mogelijkheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd en enthousiast te hebben gemaakt voor de 
toepassing van nieuwe innovatieve producten en diensten. 

Met vriendelijke groet,
Sendux Audiovisueel

Roland M.L.G.Janssen
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