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Allen & Heath Avantis 

De Avantis is de derde 96KHz mixer van Allen & Heath. De familie wordt 

steeds completer waarbij de Avantis zich positioneert tussen de SQ en dLi-

ve systemen. 

 

De Avantis is een 64 channel / 42 configurable bus systeem, met dubbele 

Full HD touchscreens, uitgebreide I/O opties and processing direct afkom-

stig uit de dLive.  

Door een modern metalen exoskelet is deze tafel zeer licht en toch road-

proof en sterk.  

 

Onze Avantis is uitgebreid met de dPack upgrade, zit in een drie delige 

flightcase en wordt verhuurt met een GX48/16 stage rack. 

Technische specs: 

 

• 144 faders (2 x 12 faders, 6 lagen) met optionele speciale master-sectie 

• 2 x 15,6 inch full HD capacitieve touchscreens met gebruiksvriendelijke user interface 

• Schermen zichtbaar in daglicht en voorzien van darkmode om te werken in het donker 

• 96 kHz 64 kanalen / 42 bus digitale mixer 

• Volledig configureerbare mixbus-architectuur en layout 

• Door de gebruiker configureerbare draaiknoppen 

• 24 toewijsbare SoftKeys 

• De optie dPack voegt dLive-processing toe. 16 x Dyn8, en per kanaal DEEP-compressors en 

Dual-Stage Valve-voorversterkers  

• 12 x RackExtra FX-slots met eigen stereo returns 

• 16 x DCA's 

• AMM (automatische microfoonmixer) tot 64 kanalen over 1, 2 of 4 zones 

• SLink-poort voor verbinding met externe I/O-uitbreidingen en het ME1 Personal Mixing  

System 

• 12 x XLR in / 12 x XLR uit, 1x AES3 In / 2x AES3 Uit 

• 2 x I/O-poorten, beide geschikt voor optionele kaarten zoals: Dante, MADI en gigaACE 

• USB-stereo recording en playback 

Verhuurprijs: 

€ 175,- excl. BTW 


