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
Аудио Артe изгражда едновременно три домашни кинозали
Фирма Аудио Арте изгражда три частни домашни кинозали
едновременно. И трите проекта са уникални и имат множество
специфични особености, а заради поставените срокове от клиентите, се
наложи екипът на Аудио Арте да гради и трите кина едновременно.
Помещенията, в което се изграждат кинозалите, са самостоятелни стаи в
частните имоти. Размерите на помещенията са с дължина между 7 и 8
метра и ширина между 5 и 6 метра. Две от кината са в ценови клас от 150
хил. лева, а третото е в ценови клас от 50 хил. лева. Домашните кина
съвсем скоро ще бъдат окончателно завършени.

Оборудването на кинозалите включва най-добрите устройства, който се
предлагат от лидерите в сектора. Два от проекторите са на марката Digital
Projection с 3D визуализация. Екраните са от Stewart Filmscreen,
компанията, която произвежда най-добрите киноекрани в Холивуд и
които специално се изработват по поръчка. В две от домашните кина се
монтират озвучителни
комплекти
Klipsch
THX
ULTRA2
–
сертифицирани тонколони от водещия производител на озвучителни тела
за големи кинозали и домашни кина. В третото кино комплектът
тонколони е Klipsch Reference II, заедно с субуфер PSB Subseries 500.

АУДИО АРТЕ
СЪВЕТВА
Рискове при покупка на
продукти Dune от
неоторизиран дистрибутор
В
последните
години
в
интернет се появиха множество
предложения
за
различни
технологични продукти на
атрактивни цени.

И често пъти хората избират да
се възползват от подобно
оферта
най-вече
заради
„изгодната“ цена. Всъщност
обаче, подобна покупка е
рискова и е твърде възможно
впоследствие да доведе до
проблеми за купувача. Ще
посочим
основните рискове
при
закупуване
от
неоторизиран доставчик на
продукти на марката Dune HD,
чиито оторизиран представител
за България е Аудио Арте.
Основните
рискове
при
закупуване Dune HD от
неоторизиран
доставчик/интернет са:


Не знаете и не можете
да бъдете сигурни от
кого точно купувате
продукта.

Кинозалите могат да се управляват автоматично директно от таблет.
За изграждането на едно домашно кино, екипът на фирмата може да се
погрижи за всичко – подробни консултации за избор на компонентите и
функциите на системата, проектиране и дизайн, изграждане, окабеляване
и монтаж, обучение и поддръжка. Цялата статия прочетете тук.
Hi-Fi World: Цифровият усилвател NAD D 3020
е „сред най-добрите в своя клас“
Хибридният NAD D 3020 продължава да е сред от най-обсъжданите
Class-D цифрови усилватели. В своят юнски брой, едно от найпопулярните британски аудио списания Hi-Fi World, публикува
пространно ревю, поставяйки много висока оценка на устройството и го
нарежда сред най-добрите в своя клас. Авторът на ревюто Джон Лайл
споделя, че освен че е "сред най-добрите в своя клас", новият NAD D
3020 "има възможности, които много малко други самостоятелни
усилватели могат да предложат".











Ще припомним, че това не е първото подобно признание за цифровия
усилвател NAD D 3020. Подобни високи оценки и ревюта устройството
получи и от други медии, включително наградата Тop Pick of the Year
от Sound & Vision, както и 5 звезди от What Hi-Fi плюс награда за „Найдобър
усилвтел“.
Пълното ревю на хибридния цифров усилвател NAD D 3020 може да
прочетете в юнския брой на сп. Hi-Fi World.
Creek Evolution 50CD стана „Избор на редактора“
в юнския брой на сп. Hi-Fi Choice
Новият цифров CD плеър/предусилвател на Creek - Evolution 50CD е бил
тестван от журналиста Дейвид Прайс, чиято статия e публикувана в
юнския брой на престижното британско списание за аудиофили „Hi-Fi
Choice“. Evolution 50CD получава престижната награда "Избор на
редактора“ и по максималните 5 звезди във всяка от тестовите категории.

Ето и предимствата при
покупка
от
оторизиран
дистрибутор или дилър:






Creek Evolution 50CD визуално много прилича на интегрираният
усилвател Evolution 50A. Има тънък корпус, луксозен преден панел от
черен или сребърен алуминий и гравирани надписи. Бутоните му са
малки и меки на допир като всеки от тях с LED подсветка, за да се
виждат ясно и да са лесни за употреба. В ревюто Дейвид Прайс изразява
своето положително мнение за това, че цифровата функция за контрола
на
звука
и
изведена
на
предния
панел.

Вероятно няма да имате
достъп до оторизирана
гаранция, която е
подкрепена от
производителя Dune
HD.
Всички гаранции,
предлагани от
неоторизиран продавач,
от практическа гледна
точка в повечето случаи
нямат никаква стойност.
Уредите, рекламирани
като „нови” всъщност
може да са
употребявани.
Уредите може да не са в
добро състояние, може
да са дефектни и могат
да съдържат части,
които не са произведени
в заводите на Dune HD.
Въпреки обещанията за
безопасен превоз, често
има дълги забавяния
между плащането с
кредитна карта и датата,
на която уредите са
изпратени.





Вие знаете с кой стой
срещу
вас:
фирма
АУДИО
АРТЕ,
оторизиран дистрибутор
на
Dune
HD
за
територията
на
България.
Получавате оторизирана
гаранция,
която
се
поддържа от АУДИО
АРТЕ,
както
и
абонаментно
обслужване.
Може
да
тествате
продуктите на Dune HD
- компанията разполага
със зали за стерео и
видео демонстрации.
Получавате чисто нов
продукт
в
идеално
състояние.
Получавате персонално,

Creek Evolution 50CD е наличен и може да се поръча от Аудио Арте.

внимателно и коректно
обслужване.

AV Forums препоръча слушалките MF 100 на Musical Fidelity
Слушалките Musical Fidelity – моделът MF 100, спечелиха
„Препоръчителна награда" на AV Forums, както 4 звезди от сп. Hi Fi
Choice след пространно и задълбочено тест-ревю от журналиста Ед
Сийли.
В пространно и задълбочено тест-ревю журналиста Ед Сийли от AV
Forums описва, че слушалките MF 100 имат чист и елегантен дизайн,
изобилие от детайли и осигуряват качествен звук. Той заявява още: "Този
модел слушалки на Musical Fidelity си струва да бъдат потърсени и
притежавани и категорично получават нашата препоръка." Пълното ревю
на интернет страницата на AVForums.

Всичко това се отнася и за
другите марки, за които
Аудио Арте е оторизиран
представител за България.
Цялата статия
видите тук.

може

да

НОВО ОТ АУДИО АРТЕ
Култови слушалки Klipsch
Всички промоции на Аудио Арте

Аудио Арте Ви представя два от последните модели слушалки на
култовата марка Klipsch – това са STATUS и X4i. Слушалките имат
изключителни звукови качества и изискан оригинален дизайн. И двата
модела са налични и могат да се видят и закупят от салона на Аудио
Арте.
Klipsch STATUS Over-Ear Headphones
Създадени от почти неразрушими материали,
със съвършен дизайн и фини кожени дeтайли,
слушалките Klipsch STATUS осигуряват
истински комфорт, стил и изисканост, каквито
заслужавате. Направени са от изключително
издръжлив материал - Grilamid TR, от който се
правят луксозни стоки от най-висок клас.
Повече за слушалките може да видите тук.
Klipsch X4i In-Ear Headphones
Всеки може да използва слушалките, които
получава с новия телефон. Те са нещо като
подарък. Вие сте платили за тях, макар и без да
ги искате. Време е да чуете истинския звук,
идващ от телефона Ви. Време е за слушалките
Klipsch X4i. Направени с най-добрите
материали, проектирани за чист, истински
звук, с дизайн за перфектна визия, това са найдобре звучащите слушалки на Земята. Повече
за слушалките може да видите тук.
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С уважение: Маргарит Аладжемов

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

