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Äänentoistopalvelut 

Kankaanpään kaupunki tarjoaa äänentoistopalveluita pääsääntöisesti Pohjois-Satakunnan alueella kunnille, yrityksille, 
yhdistyksille ja muille yhteistyökumppaneille. Äänentoistopalvelut sisältävät aina ääniteknikon palvelut. Ääniteknikko 

hoitaa äänentoistolaitteiston kuljetuksen, pystytyksen ja purkamisen sekä miksauksen. 

Äänentoistojärjestelmiä on kaksi erilaista kokonaisuutta. Toinen järjestelmistä on tarkoitettu sisätiloissa tapahtuviin 
puhe- sekä musiikkitilaisuuksiin ja toinen järeämpi äänentoistojärjestelmä ulkotilaisuuksiin sekä vaativampiin sisä

tilaisuuksiin joissa vaaditaan järjestelmältä enemmän tehoa esim. musiikkikonsertit. Kaksi erilaista järjestelmää antaa 
mahdollisuuden rakentaa sopiva kokonaisuus erilaisten tilaisuuksien tarpeiden mukaan. Äänen miksaus ja proses
sointi tapahtuu digitaalimiksereiden avulla. 

ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO 

Kaiuttimet 

KEVYT ÄÄNENTOISTO 

EV:n ZXA -sarjan kaiuttimet ovat kompaktin kokoisia ja tuottavat kokoisekseen 
yllättävän paljon ääntä laadukkaasti. 

- EV ZXA 1 800 W aktiivikaiutin, 2 kpl
- EV ZXA1-sub 700 W aktiivinen subwoofer kaiutin, 2 kpl

JÄREÄ ÄÄNENTOISTO 

EV:n EKX -sarjan kaiuttimet sisältävät EV:n uusinta teknologiaa ja soveltuvat erilaisiin 
tilaisuuksiin. 

- EV EKX-15SP 1300 W (Class D) aktiivikaiutin, SPL 133 dB peak, 2 kpl
- EV EKX-18SP 1300 W (Class D) aktiivinen subwoofer kaiutin, 134 dB peak SPL, 2 kpl

MONITORIKAIUTTIMET 

EV:n ZLX -sarjan kaiuttimet ovat kevyitä sekä tehokkaita ja soveltuvat mainiosti moni
torikaiuttimiksi. EV:n DSP -teknologia mahdollistaa kaiuttimien soveltuvuuden 
mainiosti kulmamonitoreiksi. Lisäksi käytössä on JBL:n kulmamonitoreita. 

- EV ZLX-12P 1000 W (Class D) aktiivikaiutin, SPL 126 dB max, 5 kpl

- JBL PRX-712, 1500 W (Class D) aktiivikaiutin, 135 dB peak SPL, 3 kpl
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Mikserit 

Käytössä on Behringerin X32 -sarjan digitaalimiksereitä.

- Behringer X32 Rack
räkkimallinen digitaalimikseri, 40 input kanavaa, lpad ja Android etähallinta 32x32 kanavainen
USB lnterface äänityskäyttöön

- Behringer X32 Producer
32-kanavainen 25-Bus:in digitaalinen live/äänitys mikseri motorisoiduilla liuilla,
lpad ja Android etähallinta, USB lnterface äänityskäyttöön

Mikrofonit 

Äänentoisto on varustettu AKG:n laadukkailla mikrofoneilla ja niitä on laaja kattaus 
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Langattomia mikrofoneja on käytössä 5 kpl jotka on 
varustettu kapulamikrofoneilla sekä headseteillä. 

Varaukset ja tiedustelut 

Kankaanpään kaupungin äänentoistopalvelut räätälöidään aina tilaisuuden tarpeen 
mukaan, joten ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää äänentoistopalveluistamme 
Tapani Alapeltolalta. 

Yhteystiedot: 

Tapani Alapeltola 
auditorionhoitaja 
Kankaanpään kaupunki 
puh. 044 577 2202 
tapani.alapeltola@kan kaanpaa. fi 

Ota yhteyttä niin räätälöidään sopiva äänentoistoratkaisu tilaisuuteesi! 

- Behringer X32 Compact
32-kanavainen 25-Bus:in digitaalinen live/äänitys mikseri motorisoiduilla liuilla,

LCD -näytöt jokaisella kanavalla, lpad ja Android etähallinta, USB lnterface äänityskäyttöön
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