Домашно кино от Аудио Арте - интелигентни аудио и видео решения.

Демо зала "Домашно кино с Dolby Atmos"

в салон АУДИО АРТЕ,
ви очаква!

Салон Аудио Арте
София, кв. Лозенец,
пл. Велчова завера 1

Салон Аудио Арте ви кани да посетите демо зала
"Домашно кино", оборудвана с най-новата съраунд
технология Dolby Atmos (7.1.4), която позволява
звуковите

ефекти

във

филмите

да

бъдат

възпроизведени точно там, където им е мястото, в
360-градусова панорама. Така имате възможност
да чувате звуци навсякъде в помещението –

Истинските емоции се
нуждаят от дом, звук и
картина!

отгоре, отстрани, отпред, отзад и т. н. По време на
демонстрацията ще

бъде

използван оригинален Dolby Atmos Blu-ray Disk.
В

демо

залата

има

широкоформатен

екран

(CinemaScope) с формат 21:9 (2,4:1), проектор

ОТВОРЕНО

Digital Projection, към който има анаморфна глава,
чрез която екранните формати се преобразуват
оптично до формат 21:9. Киното е проектирано по

10-19
събота: 11 - 14 ч.
неделя: почивен ден

акустичния стандарт THX и разполага с предни
колони Klipsch KL-650-THX Bookshelf Speaker и
субуфери

Klipsch KW-120-THX

Subwoofer (2

бр.). Има 4 вградени в тавана колони Klipsch CDT
5800 C II, съраунд тонколони Klipsch RS-42 II
Surround
Speaker,

Speaker

и Klipsch

тонколониRP-160M

усилвател

NAD

M25

R-15M Surround
Monitor

Speaker,

Seven-Channel

Amplifier,

блурей плеър NAD T 567 Network Blu-ray Disc
Player; мултимедиен плеър Dune HD Base 3D и
процесор

Marantz

AV7702

Multichannel

A/V

Preamplifier.
Очакваме ви!
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Моля, добавете нашия email адрес info@audioarte-bg.com във Вашия списък с контакти, за да сте сигурни, че
получавате нашите съобщения в пощенската си кутия.
Cъглacнo Закона за електронна търговия, чл.6 aл.1, това е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да
получавате нашия нюзлетър, моля, отпишете се.

