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Озвучаване Или Кино За Вашия Двор И
Тераса С -10%
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Аудио Арте - интелигентните аудио и видео решения.
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Обичаме коктейли и дворове, но ако може да комбинираме сладките пороци с
интелектуалните такива, би било идеалното лято.
Кино на чист въздух е перфектното развлечение за летните вечери, които да
проведем с нашите приятели и роднини.
Сега е точното място и време за нови проекти. През месец юни всички продукти от
категория Озвучаване на двора и градината са на промоционални цени -10%!
Не пропускайте възможността за невероятни развлекателни решения за
градината, вътрешен двор, беседка или басейн.

За прожекция в градината след залез
слънце ви трябва LCD или DLP проектор
с минимум 3000 лумена. Екранът може
да бъде и подвижен, так че да се
използва и зимните вечери вкъщи,
важното е да е разположен правилно,
спрямо външното осветление и в да бъде
в центъра на звуковата картина. Може да
използвате и телевизор, ако имате
подходящо местоположение за монтаж.
Аудио Арте предлага телевизори за
външен монтаж.

Външните високоговорители за са найдобрият вариант за кино на открито.
Тези високоговорители могат да бъдат
скрити в озеленяването на градината
или монтирани на съществуващи
структури, като стени, колони и стрехи.
По този начин звукът обхваща голяма
площ с определена насоченост и не се
влияе от страничен шум.
Консултантите на Аудио Арте са на ваше
разположение.
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