PREZENTACJA

Piotr Sadłoń

Outline
Włoski synonim wysokiej jakości
Italia, czyli (po naszemu) Włochy, to kraj kontrastów, pod wieloma zresztą względami: topograficznym, klimatycznym, gospodarczym, itd., itd. Wystarczy rozpocząć swoją wędrówkę
z północy na południe kraju, by ze zdziwieniem stwierdzić,
iż za oknem (i nie tylko) wszystko zmienia się, jak w kalejdoskopie – pogoda, krajobraz, ludzie i ekonomia.
Ale jest kilka aspektów, które łączą
Włochów, niezależnie od tego czy mieszkają na Sycylii, na południu, w centrum,
na północy, czy w samych Alpach. Jednym z nich jest na pewno sport, a szczególnie piłka nożna. Inną jest niewątpliwie miłość do muzyki. Monteverdi,
Rossi, Vivaldi, Dionizetti, Rossini, Verdi,
Puccini to tylko kilka nazwisk z długiej
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listy włoskich kompozytorów, których
wkład w światowe dziedzictwo kultury jest nie do przecenienia. A Antonio
Stradivari? Lutniczy geniusz wszechczasów. Do dzisiaj możliwość grania na
stradivariusie poczytuje się w świecie
muzycznym za prawdziwą nobilitację.
Inną piękną cechą mieszkańców słonecznej Italii jest pielęgnowanie więzi

społecznych. Mam tu na myśli wzajemne
wspieranie się i dbanie o to, by… dać zarobić przede wszystkim sąsiadowi, a dopiero potem innym. Dzięki takiemu podejściu we Włoszech jest spora liczba
firm, które od zarania, aż po dzień dzisiejszy są przedsięwzięciami rodzinnymi czy też lokalnymi, i nie poddają się
„modom i trendom” do sprzedawania
się większym i silniejszym, przeważnie
z zagranicy.
Jedną z firm, którym przyświeca (między innymi) taka filozofia jest Outline,
znany nie tylko we Włoszech, ale na całym
świecie producent sprzętu nagłośnieniowego z górnej półki. Chciałbym w tym
artykule przybliżyć Wam historię, profil
i właśnie filozofię tej firmy, a także napisać parę zdań o jej ofercie.

A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ…
w roku 1973, kiedy to muzykujący
już od kilku lat Guido Noselli, niezadowolony z jakości dostępnego wówczas
sprzętu, zrozumiał, że nie ma co oglądać się na innych. I tak, jak kiedyś Stradivari, wprowadzał wiele ulepszeń do
swoich instrumentów, aby wynieść ich
brzmienie do wyżyn doskonałości, tak
owładnięty tą ideą Guido postanowił zrobić wszystko, aby system nagłaśniający przeniósł wiernie w każdym szczególe to, co jest istotą żywego dźwięku.
Znacie to? Przecież w ten właśnie sposób powstało pewnie z 90% firm zajmujących się produkcją urządzeń nagłośnieniowych, z największymi gigantami
w branży włącznie! Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że w momencie powołania Outline do życia Guido miał raptem
27 lat. Pierwszym rynkiem, na który nowopowstała firma kierowała swoje produkty, był rynek dyskotekowy – pamiętajmy, że był to początek lat 70., kiedy to
prężnie rozwijały się dyskoteki i muzyka
dyskotekowa (pamiętacie jeszcze Italo
Disco?). Również i pierwsze urządzenia wytwarzane przez Outline nie były
systemami nagłośnieniowymi (głośnikowymi), ale hi-endowymi urządzeniami elektronicznymi – wzmacniaczami,
amplitunerami, przedwzmacniaczami
czy korektorami. Był to czas końca ery
lamp elektronowych i tym samym charakterystycznego, przyjemnego dla
ucha brzmienia, uzyskiwanego dzięki
produkowaniu w szklanych bańkach pożytecznych z punktu widzenia wrażeń
słuchowych parzystych harmonicznych.
Do pierwszych urządzeń, które produkowano w latach 1975-1978, należały
np. stereofoniczny przedwzmacniacz/
mikser DPA 4050 (nie mylić ze znanym
duńskim producentem mikrofonów),
oktawowy stereofoniczny korektor graficzny PA 1002 czy wzmacniacze o mocy
2 × 100 W – CTA 2100 i CTA 2120. Potem
w ofercie pojawiły się zestawy głośnikowe, dedykowane początkowo do nagłaśniania klubów i dyskotek.
Jednak lata 70. to również bardzo dynamiczny rozwój systemów koncertowych,
które powstawały w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z powstającymi jak grzyby po deszczu różnorakimi
festiwalami oraz modą na organizowanie nie tylko pojedynczych koncertów,
ale całych tras koncertowych. Również
i Outline nie pozostał głuchy na te potrzeby rynku i od roku 1995 aktywnie włączył

Założyciel firmy Outline, Guido Noselli.

Wszystkie produkty z oferty Outline powstają we Włoszech, w fabryce w Bresci koło
Mediolanu.

się w nurt produkcji systemów koncertowych, adaptując swoje najlepsze rozwiązania z systemów dyskotekowych do zastosowań scenicznych.

W międzyczasie, w 1976 roku, w firmie
pojawia się równie istotna, jak założyciel
Guido Noselli, osoba, którą jest Giorgio
Biffi (obecnie CEO, czyli prezes firmy),
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który miał odpowiadać za sprzedaż na
rynku zagranicznym. Po dużym bowiem
sukcesie produktów ze znaczkiem Outline na rynku krajowym firma postanowiła rozpocząć swoją ekspansję również
poza granicami Włoch, w tym również
na innych kontynentach – w Ameryce Północnej, Południowej i Azji. Obecna lista
referencyjna świadczy o tym, że był to
bardzo dobry i udany krok, bowiem produkty włoskiej firmy można dziś spotkać
w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Azji
oraz Bliskiego Wschodu. Zawędrowały
też do Australii, gdzie w ponad 30 klubach, dyskotekach, pubach lub restauracjach gra sprzęt Outline. Do tego tematu jeszcze wrócimy, póki co powiedzmy
co nieco o

PRODUKTACH
których jest naprawdę sporo, tak samo
jak zgłoszonych i już zatwierdzonych patentów (których spora liczba jest dziełem
Guido).
Pierwsze koncertowe zestawy głośnikowe, jakie pojawiły się w ofercie w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, to źródła
punktowe – m.in. znane już czytelnikom
LSI z opisów instalacji na stadionach
Lecha i Legii zestawy Bomber, Doppia
II i Tripla II, należące do ścisłej światowej czołówki pod względem poziomu
ciśnienia dźwięku, jaki są w stanie wytworzyć (po szczegóły na ich temat odsyłam do numerów 1/2012 i 3/2012). Jest
jeszcze czwarta seria zestawów punktowych – Spectra II – w skład której wchodzą modele 5040 i 9075. Zestawy różnią się głównie innym kątem dyspersji
(50 x 40º dla modelu 5040 i 90 x 75º dla
9075) oraz – związaną z tym – różnicą efektywności sekcji HF (111 dB dla
5040 vs. 109,5 dB w przypadku 9075).
Poza tym grają w tym samym paśmie, od
52 Hz do 19 kHz (-10 dB), i „konsumują”
taką samą moc ciągłą, czyli 600 W sekcji LF-MF i 150 W HF. Zestawy Spectra II wyposażone są w dwa 12-calowe
woofery NdFeB i jeden 2-calowy driver
z 3-calową membraną, współpracujący
z falowodem.
Ponadto w ofercie Outline jest seria
DVS, „tradycyjnych” zestawów głośnikowych bass-reflex, złożona z 4 modeli szerokopasmowych (zarówno w wersji pasywnej, jak i aktywnej) oraz dwóch
subbasów. Spośród „szerokopasmówek”
można wybierać od paczki z wooferem
8-calowym, poprzez 10-, 12-, do 15-calowego. Natomiast subbasy zbudowane
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System line array o zmiennym kącie dyspersji Mini-COM.P.A.S.S. zdobył na targach
PLASA w Londynie w 2010 roku prestiżową nagrodę Awards for Innovation.

A to najnowsze „dziecko” włoskiego
producenta – touringowy system
liniowy GTO.

są w oparciu o pojedynczy głośnik
15 i 18-calowy.
Multipurpose Series to seria wielofunkcyjnych subbasów, które można stosować
zarówno z zestawami punktowymi, jak
i systemami line array. W jej skład wchodzą cztery zestawy LAB i dwa DBS, w tym
zaprezentowany na tegorocznych targach
we Frankfurcie DBS-18-2, o którym pisaliśmy w numerze kwietniowym.
Outline oferuje również zestawy dedykowane do instalacji – serię Eidos (3 zestawy szerokopasmowe i 3 subbasy), kompaktowy system line array Eidos 265 LA,
subbas FLYSUB 15 (również tegoroczna

nowość z Frankfurtu) oraz małe zestawy
głośnikowe IC5T, IC6T, IS6T i IS 8.
Trzy monitory sceniczne produkowane
przez włoską firmę to aktywne urządzenia
głośnikowe iSM 112 (z jednym 12-calowym
wooferem), iSM 115 (oparty na głośniku
o średnicy 15”) oraz niskoprofilowy iSM
212, w którym wykorzystano dwa 12-calowe woofery (artykuł o tym monitorze już
wkrótce na łamach LSI). Za reprodukcję
pasma wysokiego we wszystkich 3 odsłuchach odpowiada 1,4-calowy driver, z tym
że w urządzeniach z jednym wooferem driver ma 2,5-calową membranę, zaś w dwugłośnikowym iSM 212 – 3-calową.

OUTLINE
W ofercie Outline są również wzmacSystemowi BUTTERFLY oraz MANTAS
niacze – seria T (4 modele, których poprzyjrzymy się dokładniej w przyszłym
dobieństwo do końcówek Powersofta jest
numerze LSI, tak więc teraz kilka podstanieprzypadkowe), DPA (2 modele) i DHD
wowych informacji o najmniejszym i największym systemie Outline.
(wzmacniacz 4-kanałowy DHD D4-3K) –
procesory głośnikowe GENIUS, a także
Mini-COM.P.A.S. iMode to aktywny
– nieco z innej „bajki” – seria zestawów
(z wbudowanymi wzmacniaczami) syskinowych.
tem, konfigurowany w oparciu o moduły wykorzystujące cztery głośniki
Osobną, choć związaną z systemami
4-calowe i dwa 1,75-calowe drivery cigłośnikowymi, gałąź produktów firmy
śnieniowe, które współpracują z opraOutline stanowią urządzenia służące do
pomiarów akustycznych, w tym używany
cowanym dla systemu BUTTERFLY fana całym świecie obrotowy stół ET 250lowodem D.P.R.W.G. (o którym więcej
3D, służący do mierzenia charakterystynapiszemy za miesiąc), a także dyspoki kierunkowej źródeł dźwięku w 3D, np.
nujący dwoma wzmacniaczami klasy D
głośników czy zestawów głośnikowych.
o mocy 500 W każdy. Moduły są kompakLista referencyjna użytkowników tego
towych rozmiarów i stosunkowo lekkie,
urządzenia jest naprawdę imponująca,
jak na paczki aktywne, gdyż ważą 23 kg.
wśród nich są zarówno najwięksi produJednak nie to jest ich największą zalecenci systemów nagłośnieniowych (Martą. To, czym Mini-COM.P.A.S. wyróżnia
tin Audio, Nexo), jak również… urządzeń
się na tle konkurencyjnych kompaktomobilnych, np. smartfonów, telefonów kowych systemów liniowych, to możliwość
mórkowych itp. (m.in. Apple, Nokia, itp.).
szybkiej i łatwiej regulacji kąta rozproSam zresztą miałem przyjemność kiedyś
szenia każdego z modułów – technoloużywać starszej wersji stołu, toteż mogę
gia opatentowana przez firmę Outline,
zaświadczyć, że również w Polsce jest
dzięki której zdobyła nagrodę Awards for
on stosowany. Outline produkuje też poInnovation na targach PLASA w Londymiarowe źródła wszechkierunkowe Globe
nie w 2010 roku. Pozwala ona na zmianę
Source Radiator, służące np. do badania
kąta dyspersji w zakresie od 60 do 150º,
akustyki pomieszczeń, oraz system do
osobno dla lewej i prawej połówki (co 15º).
pomiaru/monitorowaDaje to w sumie 16 różWbrew powszechnej
nia poziomu ciśnienia
nych kombinacji, łączdźwięku w czasie rzenie z patternami niesyobecnie tendencji
czywistym SPL DOmetrycznymi. Dzięki
przenoszenia produkcji temu można stosować
MINA. W ofercie włoskiej firmy są również za granicę, do „tańszych” system w trudnych waprogramy: OPENARrunkach nagłośniepaństw, produkcja firmy niowych, np. w sytuRAY 3D Simulation SoOutline odbywa się
ftware (pozwala zasyacji, gdy system musi
mulować efekty pracy
wisieć blisko ściany.
w 100% we Włoszech
wszystkich systemów
Można wtedy zminimaliniowych, subbasów i zestawów Outlilizować odbicia, stosując niesymetryczne
ne w zadanej przestrzeni) oraz Native
ustawienie „skrzydełek”, zaś wbudowaiMode App, dzięki któremu bezpośredny DSP skompensuje czasowo takie nienio z iPada czy i Phone’a można sterować
symetryczne ustawienie dyspersji moduaktywnymi systemami nagłośnieniowyłu. Można również, idąc od góry klastera,
mi firmy Outline.
sukcesywnie rozszerzać kąt rozproszenia
Na koniec zostawiłem „Danie główne”,
każdego modułu osobno (lub grupy moczyli
dułów), dzięki czemu unikniemy konieczności stosowania dodatkowego downfilla
SYSTEMY LINE ARRAY
oraz podbijania wysokich częstotliwości
w modułach na górze klastra (grających
Oprócz wspomnianego wcześniej Eidos
najdalej).
265 LA w katalogu firmy Outline znajdziemy cztery systemy liniowe: najmniejWspomnieliśmy o dwóch opatentowaszy Mini-COM.P.A.S. iMode z dedykonych technologiach, ale trzeba powiedzieć, że na swoim kącie Outline ma
wanym subbasem FLYSUB 15 iMODE,
kilkadziesiąt już zatwierdzonych oraz
większy MANTAS, najbardziej popularny
zgłoszonych, czekających na zatwier(i pierwszy w historii firmy) BUTTERFLY
dzenie, patentów. Należą do nich mięoraz największy GTO, który miał swoją
premierę w ubiegłym roku.
dzy innymi koncepcja membran driverów

W ofercie firmy Outline są też zestawy typu
„źródło punktowe”: Bomber, Doppia II,
Tripla II i Spectra II.

ciśnieniowych Unimetal czy wspomniany wcześniej obrotowy stół pomiarowy
ET System. O niektórych z pozostałych
opatentowanych technologiach opowiemy sobie za miesiąc, przy okazji prezentacji systemu BUTTERFLY.
Wracając do „malucha” – jak widać,
możliwości konfiguracyjnych jest sporo
i szczególnie w systemach instalacyjnych,
do których głównie jest on przeznaczony,
Mini-COM.P.A.S. może oddać nieocenione usługi. Wspomnę jeszcze, że pojedynczy moduł gra w paśmie 100 Hz-20 kHz
(-10 dB), emitując maksymalny poziom ciśnienia akustycznego równy 120/131 dB
(ciągły/szczytowy).
Natomiast na drugim „końcu” mamy
system GTO, czyli Grand Touring Outline. W przeciwieństwie do „kompasa”
GTO jest przeznaczony, jak sama nazwa
wskazuje, do zastosowań koncertowych,
przy nagłaśnianiu dużych przestrzeni,
jak stadiony, plenery, itp. Pojedynczy
moduł systemu GTO ma 340 litrów pojemności i mieści w sobie 10 przetworników – dwa niskotonowe o średnicy 15”,
cztery 8-calowe średniotonowe i również cztery drivery ciśnieniowe z 3-calową membraną, każdy współpracujący
z falowodem D.P.R.W.G. (w zasadzie są
dwa podwójne falowody). Pomimo tej niemałej liczby przetworników moduł waży
tylko 96 kg, co uzyskano dzięki zastosowaniu zintegrowanego hardware’u ze
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stopu aluminium (wykorzystywanego
w przemyśle lotniczym) zamiast stalowego. Hardware ten pozwala nad podwieszenie w jednym klastrze do 24 modułów, co w sumie daje łączną wagę takiego
klastra równą 2,4 tony. Rozchylenie modułów w klastrze można dokonywać w zakresie od 0 do 5º, z krokiem co 0,5º, z dodatkową pozycją 0,25º. System GTO gra
w paśmie od 35 Hz do 18 kHz (-10 dB),
a pojedynczy moduł jest w stanie wyprodukować maksymalny ciągły SPL równy
131, 134, 137 dB (LF/MF/HF – w odległości 1 m, w pełnej sferze). I jeszcze dla porządku moc ciągła każdej sekcji – 1.200 W
LF, 800 W MF i 500 W HF.
Myślę, że na razie wystarczy tych kilka
podstawowych informacji, bowiem na
nieco więcej informacji o najmniejszym
(oprócz EIDOSa) i największym systemie
line array Outline’a pokusimy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

śniej Giorgio Biffi (CEO czyli prezes firmy)
Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Brescia, niedaleko Mediolaoraz dwóch synów założyciela Outline,
Guido Noselli – Michele i Stefano, pełniąnu, w północnych Włoszech, i mieszczą
cych funkcję, odpowiednio, dyrektora marsię tam w zasadzie wszystkie najważniejketingu (Director of Communication) i dysze działy: produkcja, w tym dział obróbrektora produkcji (Director of Production).
ki drewna i dział obróbki metalu (OutliSam Guido odszedł
ne sam wykonuje
bowiem przedwczezarówno obudowy,
Outline stawia
śnie z tego świata,
jak i oprzyrządowana niezakłóconą barierami, nie mechaniczne) –
w roku 2006. Firma
bezpośrednią komunikację obydwa wyposażonie poddaje się więc
ne w nowoczesne
jak widać globalnej
między klientem a kadrą
obrabiarki CNC –
tendencji do łączezarządzającą wyższego
a także dział eleknia się w korporatroniczny i oprocje, co pozwala im
szczebla i wymianę opinii
na bliskie i owocne
gramowania, dział
na temat swoich produktów R&D, czyli badawkontakty z klientami. Outline stawia
czo-rozwojowy,
bowiem na niezakłóconą barierami bezktóry dysponuje własną komorą bezepośrednią komunikację między klientem
chową do pomiarów zestawów głośnikowych, sprzedaż, serwis, marketing
a kadrą zarządzającą wyższego szczebla
i wymianę opinii na temat swoich produki administracja oraz oczywiście magatów. Każdy z obecnych, czy też potencjalzyn. Wbrew bowiem powszechnej obecWRÓĆMY DO FIRMY
nych, klientów może spotkać się z osonie tendencji przenoszenia produkcji za
Znamy już trochę historii firmy Outlibami, które w firmie odpowiadają za jej
granicę, do „tańszych” państw (głównie
ne, znamy z grubsza jej ofertę, a nawet
kierowanie – podejmują strategiczne decyna Dalekim Wschodzie), produkcja firmy
najnowsze produkty (jeśli ktoś czytał rezje dotyczące produktów, rynków, technoOutline odbywa się w 100% we Włoszech.
lację z targów Prolight + Sound w pologii, dystrybucji, sprzedaży, marketingu
Również poddostawcy i podwykonawprzednim numerze LSI). Ale jak wygląda
i innych aspektów, które mogą interesować
cy wybierani są spośród lokalnych firm,
dzień dzisiejszy firmy, kto jest kim i jaką
klientów. Taka jest filozofia firmy Outliznajdujących się w najbliższym otoczefirma kieruje się filozofią?
ne – praca możliwie najbliżej klienta, aby
niu, co pozwala na pełną kontrolę jakoObecnie firmą kierują (i są jej właściciejak najszybciej reagować na jego potrześci zarówno poszczególnych komponenlami) trzy osoby – wspomniany już wczeby, uwagi czy sugestie.
tów, jak i gotowych produktów. To z kolei
przekłada się na wysoką jakość tychże
produktów. Do kluczowych poddostawców należy zaliczyć Powersoft, który
dostarcza flagową serię swoich wzmacniaczy od 1997 r. I robi to pod marką
Outline. Warto podkreślić, że jest to jedyny przypadek, kiedy Powersoft dzieli się z kimś innym splendorem należnym producentowi bezkonkurencyjnych
końcówek mocy, umacniając jednocześnie swoją pozycję na rynku dzięki dobrej sławie, jaką cieszy się Outline na
świecie. Wszystkie drivery są dziełem
fabryki B&C, której nikomu z czytelników nie trzeba przedstawiać. Mamy tu
jednak istotny wyjątek w postaci opatentowanego drivera ciśnieniowego „Unimetal”. Układ magnetyczny dostarcza B&C,
a wykonana z jednego kawałka metalu
membrana wychodzi spod prasy Outline.
Co zaś się tyczy działu R&D, pracują lub
współpracują z nim pracownicy naukowi uniwersytetów technicznych – doktorzy i profesorowie, zarówno z dziedziny
fizyki jak i akustyki – których głęboka
Obecni właściciele firmy: synowie Guido Noselli – Stefano (z lewej) i Michele (z prawej)
wiedza teoretyczna, w połączeniu z do– oraz jego wieloletni współpracownik Giorgio Biffi, pełniący aktualnie funkcję prezesa
(w środku).
świadczeniem praktycznym osób, które
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OUTLINE
W Polsce przedstawicielem włoskiego
producenta jest firma Ambient System
z Gdańska, która jest już znana czytelnikom LSI, bowiem nazwa ta pojawiła się
w kontekście projektowania i wykonania instalacji nagłośnieniowej na stadionach Legii i Lecha Poznań (znów odsyłam
do tegorocznego numeru styczniowego
i marcowego). Oprócz tych dwóch obiektów produkty firmy Outline można jeszcze spotkać w Teatrze Miejskim w Polanicy Zdrój i Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie. Natomiast lista referencyjna, obejmująca miejsca na całym świecie, gdzie można spotkać sprzęt firmy
Outline, jest wielokrotnie dłuższa, licząc
sobie ponad 600 pozycji!
I już na koniec słów kilka jeszcze o naszym polskim przedstawicielu firmy
Outline, czyli

AMBIENT SYSTEM
Systemy nagłośnieniowe firmy Outline można zobaczyć i usłyszeć na koncertach
największych gwiazd muzyki klasycznej i rozrywkowej…

…jak również w różnorakich instalacjach stałych na całym świecie.

na co dzień mają do czynienia z pracą
z dźwiękiem, daje w efekcie praktyczne
wykorzystanie teorii w realnym świecie.
Produkty firmy Outline są sprzedawane na całym świecie poprzez międzynarodową sieć dystrybutorów, liczącą ponad
50 członków. Kryterium wyboru firm
reprezentujących producenta w danym
kraju czy regionie jest podporządkowane filozofii firmy odnośnie kontaktów

i współpracy z klientami. Międzynarodowi przedstawiciele są w pełni uprawnieni nie tylko do reprezentowania producenta i jego produktów, ale również
ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktów między klientami a producentem, tak
aby był on niejako zintegrowany z danym
rynkiem i skutecznie reagował na jego
dynamicznie zmieniające się potrzeby
i wymagania.

Ambient System Sp. z o.o. to czołowy
na polskim rynku projektant, producent i dostawca systemów nagłośnieniowych, w tym m.in. Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO), Public
Address (PA), profesjonalnego nagłośnienia, a także integrator rozwiązań
teletechnicznych, w tym m.in. związanych z bezpieczeństwem pożarowym.
Misją firmy jest tworzenie wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań nagłośnieniowych budynków i innych obiektów
budowlanych, związanych ze skuteczną
komunikacją, profesjonalnym dźwiękiem a także bezpieczeństwem. W strategię tej zacnej firmy wpisany jest ciągły
rozwój. Stąd nieprzypadkowo dostawcą profesjonalnego nagłośnienia został
Outline. Ambient postrzegany jest jako
innowator, który bardzo rozsądnie poszerza swoją ofertę, krocząc niezmiennie od lat w pierwszym szeregu z tymi,
którzy z pożytkiem dla nas wszystkich
wytyczają nowe kierunki postępu w dziedzinie nagłośnienia.
Ambient System istnieje na rynku od
1992 roku. Spółka zrealizowała tysiące
projektów nagłośnieniowych w oparciu
o swoje własne rozwiązania oraz o systemy renomowanych dostawców: TOA,
Outline, Yamaha, Schrack Seconet,
Inter M, Duran Audio, Mercor.

Więcej informacji o firmie i produktach spod
szyldu Outline na stronie internetowej producenta: www.outlinearray.com oraz polskiego
dystrybutora: www.ambiensystem.pl.
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