Аудио Арте - интелигентни аудио и видео решения

Klipsch Palladium P-39F и АУДИО АРТЕ
ви канят
в своите зали на Hi-Fi Expo 2015

Аудио Арте
на Hi-Fi Expo 2015
Гранд хотел София

Фирма

Аудио

Арте

ООД

ще

впечатляващите тонколоните Palladium

представи
P-39F

на

Klipsch по време на изложението Hi-Fi Еxpo 2015,
което ще се проведе от 27 до 29 ноември в Гранд
Хотел София. Моделът се появява за пръв път в

София, ул. Гурко 1

България и е върховият от Hi-End серията Palladium
на Klipsch. Дизайнът им е направен в партньорство с
дизайнерското студио на автомобилния гигант BMW

Designworks

Group -

характеристики

стаи 303 и 304

–

USA.

Имат

тегло

височина почти

75

кг

солидни
(едната) и

1.5

м.

В областта на домашното кино Аудио Арте ще
представи първия

Регистрация за БЕЗПЛАТЕН
ВХОД за изложението, може
да направите ТУК.

рефлекторен

в

света

проектор

3LCD

Epson

лазарно-

EH-LS10000

4K

Enhancement. Технологията 4K Enhancement на Epson
осигурява

изумително

качество

на

картината,

надминавайки Full HD чрез удвояване на всеки пиксел

Истинските емоции се
нуждаят от звук и картина!

по

диагонал,

достигайки

3840х2160. Освен

това

до

ще

резолюцията

може

да

видите

новите Dolby Atmos тонколони Klipsch RP-280FA. Тe

ОТВОРЕНО
27, 28 и 29 ноeмври

са подови, тип „all-in-one“ като в тях има вграден
отделен

Atmos

канал,

насочен

към

тавана

на

помещението, осигурявайки повече удоволствие от
гледането

10-20

Аудио

на

Арте

ще

филм
покаже

грамофонRoundtable
производител

от

и

концерт.

новия

Turntable на

Musical

комбинация

или

модел

британския

Fidelity. Грамофонът

изискан

дизайн

е

и чудесни

спецификации.
Ще може да се насладите и на други продукти на
марките NAD, Klipsch, PSB

Speakers, Creek

Audio,Musical
Fidelity, Elipson, Inakustik, Norstone, Еpson.

По

време

предложи

изложението
СПЕЦИАЛНИ

Аудио

Арте

ПРОМОЦИОНАЛНИ

ЦЕНИ на представените модели и аксесоари.
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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.

