
Um novo conceito de carro de som pela.........................  CINESONICS

   UM Carro de som em duas partes.................        SONICART“
O SONICART consiste em duas partes, um carrinho 
e uma flightcase para equipamento, pendurável no 
carrinho e de altura ajustável.
Ambas as partes pode ser utilizadas separadamente: 
a flightcase com equipamento pode ser retirada para 
transporte ou utilização autónoma, levantando-a do 
carrinho. O carrinho pode ser usado para transporte 
de equipamento no local de filmagens.

Se necessário o carrinho pode ser desmontado e 
embalado numa caixa 60x60x60cm para transporte.

CARRINHO: A sua estrutura está equipada com 
rodas sólidas de poliuretano e rodas-castor que, para 
além de servir como um suporte móvel para a 
flightcase, possui ganchos de fixação para cabos, 
perches e baterias. 

É utilizada madeira de 20mm para aplicar os vários 
suportes, permitindo uma fixação fácil e sólida.

Para suporte de perches ou até guarda-sóis o 
carrinho está equipado com tubos de aço de 
25x25x1,5mm.

FLIGHTCASE:  Esta flightcase com suporte para 
racks de 19" está equipada com paniel traseiro 
amovível com saída para cabos na base, com uma 
portinhola no topo que, quando aberta, expõe um 
perfil de alumínio com 12 furos de 17mm de diâmetro. 
Fichas XLR podem ser fixadas nesta perfil sem 
necessidade de soldadura. Todo o tipo de saídas e 
entradas podem ser ligadas neste perfil, sendo que é 
possível fechar a portinhola para transporte.

A porta frontal para acesso às racks de 19" está 
dividida em três partes. A base pode ser montada no 
topo da flightcase como suporte para receptores sem 
fios, sendo que as duas portas superiores podem ser 
penduradas de forma a servirem como suporte para 
monitores, guiões ou headphones.

Dentro da flightcase estão 4 unidades de rack, duas à 
frente e duas atrás. Os equipamentos em rack podem 
ser fixados ou montados em prateleiras deslizantes. 
A configuração base consiste em duas prateleiras 
fixas de 45cm de largura e duas deslizantes, que 
podem ser montadas em qualquer posição, 
permitindo suportar mesa de mistura, gravador, 
superfície de controle, teclado ou um computador 
portátil. 

O operador de som pode estar sentado ou de pé 
enquanto mistura pois a altura da flightcase é 
ajustável no carrinho. 


