Здравейте,
Представяме Ви последните новости свързани Hi Fi и High End аудио и
видео техниката, предлагана от фирма Аудио Арте. Ако имате въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас чрез e-mail: info@audioarte-bg.com
или на тел.: 02 964 11 15.

НОВИНИ
Салон АУДО АРТЕ вече е на нов адрес
Уважаеми приятели,
Салон Аудио Арте се премести на ново място. От 1 октомври 2014 г. вече
се намираме на адрес: София, кв. Лозенец, пл. "Велчова завера" 1.
Новото ни местонахождение е само на 50 метра от стария ни офис. За да
се ориентирате, вижте картата:

10% отстъпка
до края на ноември
в салон АУДИО
АРТЕ
Уважаеми приятели,
По повод откриването на новия
салон на Аудио Арте, ви
правим подарък - до 30
ноември 2014 г. всеки, който
пазарува в нашия магазин,
получава
10% отстъпка*
от цените на продуктите ни!
Побързайте, очакваме Ви!
* Отстъпката не важи за
продукти, които вече са в
друга промоция.

В новия салон Аудио Арте има специално акустично обработени демо
зали:


Зала „Домашно кино“ - уникална зала за България с
CinemaScope екран (21:9)и истински THX звук, благодарение на
инсталираната акустична система Klipsch THX Ultra2 Home
Theater System. Аудио Артре предлага проектори за домашно кино
на Digital Projection, Epson, JVC, Sony и екрани на Stewart

Аудио Арте на HiFi Expo за 5-и
пореден път
АУДИО АРТЕ отново ще се
включи
в
традиционното
изложение за висок клас аудио

Filmscreen, Lumene, Ligra.


Зали „Hi-Fi и Hi-End“ – в тях може да видите и чуете различни
модели Hi-Fi и Hi-End техника - предусилватели, стерео
усилватели, CD плеъри, тунери, DAC устройства, MDC модули,
компактни системи, кабели и аксесоари на производителите NAD,
Klipsch, PSB, Creek Audio, Epos, Inакustik, Norstone, Dune HD и др.

Заповядайте да се насладите на истински Hi Fi звук и HD и 3D картина.

Легендарните Klipsch Cornwall са в салон
Аудио Арте
Третата версия на легендарния модел тонколони Klipsch Cornwall вече e
наличен в салон Аудио Арте. Комплект от колони Klipsch Cornwall III
Floorstanding Speaker е на разположение за прослушване салона ни на
адрес: пл. Велчова завера 1, кв. Лозенец, София.

Тонколоните, чиято първа версия е създадена през далечната 1959 г.,
имат ретро дизайн и впечатляващи характеристики. Повече за модела
може да научите тук.

What Hi-Fi: Усилвателят NAD D 3020 е
„перфектна музикална система“
Популярното британско аудио списание What Hi-Fi? Sound & Vision
отново показа, че е голям фен на новия NAD D 3020 Hybrid Digital
Amplfiier. След като веднъж вече дадоха 5 звезди на устройството,
възхищавайки се на функциите и възможностите му сега, звуковите
експерти от What Hi-Fi са тествали на D 3020 в комбинация с таблета
Google Nexus 7 и тонколоните Dali Zensor 3, наричайки това
„перфектната система“ на цена под €1000.

и видео техника Hi-Fi Expo
2014. Събитието ще се проведе
от 28 до 30 ноември 2014 г. в
Гранд Хотел София, а нас ще
откриете в стаи 303 и 304.
Повече
информация
за
участието ни на изложението и
за продуктите, които ще
представим там, както и за
начините за предварителна
регистрация
очаквайте
да
получите съвсем скоро.

Новите колони
Epos K2 получиха 5
звезди
от Hi-Fi Choice
Новите подови тонколони Epos
K2 получиха 5 звезди новия
брой
на
аудиофилското
списание
Hi-Fi
Choice.
Говорителите са от новата Kсерия, която поставя началото
на нова ера в историята на
Epos. Те са проектирани от
Люк Крийк и имат интересна
слот-порт
технология,
опростен, но елегантен дизайн,
и лесен за сваляне заден панел.

Ето някои от основните коментари на редакторите за този 2.0 Hi-Fi
комплект:
"Инструментите звучат чудесно в широк, отворен звуков пейзаж, като
същевременно има и добър тонален баланс."
"Динамичността е превъзходна! Възходите и спадовете в музикалните
произведения звучат чудесно, балансирано."
"Прекрасен вариант за бюджетна Hi-Fi система."
Пълно ревю на NAD D 3020 Hybrid Digital Amplfiier може да видите тук.

Германци хвалят усилватели на Musical
Fidelity

Epos К2 е най-големият модел
в тази нова гама. Това са
подови тонколони с елегантен
дизайн,
които
осигуряват
детайлен
звуков
пейзаж.
Според
редактора
Дейвид
Прайс от Hi-Fi Choice всичко в
Epos K2 е толкова изтънчено и
прецизно, че не е за вярване, че
такова озвучително тяло идва
на такава цена. Статията в Hi-Fi
за Epos K2, може да прочетете
тук.
Повече са самите тонколони
може да видите тук.

Всички промоции на Аудио Арте

Интегрираните усилватели на Musical Fidelity - Nu-Vista 800, M6si и M3si
получиха множество положителни оценки от германски аудио
рецензенти. В свое подробно ревю на модела Musical Fidelity Nu-Vista
800, Bernhard Rietschel, редактор за AUDIO Magazine е написал:
„Трябваха ми само секунди, за разбера, че този модел от световна класа“
(виж цялото ревю тук).

След тест на усилвателя M6si от Jürgen Schröde от Stereoplay, той пише:
"В теста за слушане M6si на Musical Fidelity ме впечатли веднага заради
своята изключителна динамичност".
Michael Lang от STEREO Club Magazine е силно впечатлен от усилвателя
M3si. В своя обзорна статия за модела той пише: „На външен вид това
устройство не е нещо внушително и не се различава много от други
модели, но когато музиката мине през него, M3si изкарва страхотен звук.
Затова M3si заслужено получава нашите адмирации.“
Ние просто ще добавим, че в новия салон на Аудио Арте, може да
прослушате някои от страхотните продукти на Musical Fidelity.
Дата: 11.11.2014 г.

С уважение: Маргарит Аладжемов

Ако желаете да получавате
бюлетина
"Промоции
и
новини от Аудио Арте",
изпратете
e-mail
на:
marketing@audioarte-bg.com

