
71.98.2000

Dante Audio Networking Card

Beschrijving

De Dante ™ Audio Networking Card is een plug-in-kaart 
die past in de Plixus MME en Plixus AE en biedt een 
gebruiksvriendelijke interface voor digitale audio-distributie 
die audio-netwerken snel en pijnloos maakt.

Digitale audiodistributie elimineert een groot aantal 
inflexibele koperdraden en interface-apparatuur. In plaats 
daarvan wordt de installatie vereenvoudigd met behulp 
van digitale netwerken. Een enkele lichtgewicht, goedkope 
Cat 5e-kabel kan 64 ingangen en 64 uitgangen als digitale 
audiogegevens bevatten.

Dante is gebouwd op basis van 
IT-standaarden en is een complete, 
geïntegreerde media-netwerkoplossing.

Het levert lage latentie, strak gesynchroniseerde, 
sample-accurate audio en vereenvoudigt de installatie en 
configuratie van AV-netwerken.

Aangezien Dante ™ op goedkope, standaard 
computernetwerkhardware werkt, kan de bestaande 
netwerkinfrastructuur eenvoudig worden behouden.

Als gevolg hiervan kan het conferentiesysteem moeiteloos 
worden verbonden met Dante ™ -apparaten van derden, 
zoals DSP’s, audiomixers, inbreek- en breekinterfaces of 
opnameapparaten.

Nadat het is geïnstalleerd in een netwerk, worden Dante 
™ -producten automatisch ontdekt, wat resulteert in een 
plug-and-play-oplossing voor audio-netwerken.

Met behulp van de Dante ™ controller-software kan de 
audio eenvoudig worden gerouteerd tussen de Dante 
™ -apparaten die beschikbaar zijn op het netwerk. In 
combinatie met de virtuele geluidskaart van Audinate 
en de TReX-software van Televic kan een pc worden 
omgezet in een meerkanaals opnamestation, gewoon 
door de netwerkpoort van deze pc met het netwerk te 
verbinden. Deze oplossing is ongelooflijk kosteneffectief 
omdat er geen audio-interfaceapparatuur nodig is.
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Kenmerken & Voordelen
 » Gemakkelijke en kosteneffectieve audio-interface
 » Plug-en-play-installatie
 » Draait over de standaard netwerkinfrastructuur
 » Lage latentie
 » Automatische detectie van Dante ™ -apparaten in het 

netwerk
 » Flexibele audioroute via de Dante ™ controller-software
 » Virtuele geluidskaart maakt van uw pc een meerkanaals 

opnameapparaat.

Connectiviteit
Mini-PCI-formfotormodule te installeren in een Plixus MME 
(71.98.2900) of Plixus AE-R (71.98.2902).

Specificaties

Omgevingsfactoren

Bedrijfstemperatuur 0 tot 45°C

Opslag- en 
transporttemperatuur

-20 tot 70°C

Relatieve luchtvochtigheid <95%, >5%


