Tozi meil sydyrja grafiki. Ako ne gi vijdate ili imate drug problem, natisnete TUK.

Аудио Арте показва 4К система за домашно
кино на Hi-Fi Expo 2013
Вземете безплатен вход за изложението, като се регистрирате чрез сайта ни
Здравейте, AudioArte
Аудио Арте Ви кани да посетите поредното издание на Hi-Fi Expo. Събитието ще се проведе
от 22 до 24 ноември 2013 г. в Гранд Хотел София. Можете да вземете безплатен вход за
изложението като се регистрирате чрез сайта ни http://www.audioarte.bg/19/page.html
(регистрациите ще се приемат до 21 ноември включително). Един от всички регистрирали
се, ще спечели 1 бр. устройство GiG Color Band Accessory (http://www.klipsch.com/gig-colorbands/details#description). Той ще бъде определен, чрез специална томбола, която ще се
проведе по време на изложението.
Аудио Арте ще бъде представена в две отделни зали – №303 и № 304. В едната ще е
разположено най-новото в системите за домашно кино, а във втората ще има различни марки и
модели hi-fi компоненти за аудио феновете.
В кино залата посетителите ще могат да видят демонстрации и беседи на най-новия 4К
проектор на SONY - VPL VW500ES (4K). 4K технологията дава най доброто качество на
картината за голям екран към момента. Проекторът SONY VPL-VW500ES осигурява
невероятно 4K изживяване, чрез което напълно се потапяте в магията на домашното кино.
Разбира се, кино залата ще бъде перфектно озвучена, напълно подобаващо на качеството на
картината.

Невероятната резолюция от 4096 x 2160 пиксела и изключителният динамичен контраст
200 000:1 дават толкова зашеметяваща картина, че няма да искате да станете от мястото си,
гледайки филм след филм. Беседите за 4К домашното кино ще бъдат на 23 и 24 ноември от
15:00 часа.
Освен това ще може да видите и демонстрация на 3D домашно кино със специализиран 3D
проектор EH-TW8100 на EPSON и SONY - VPL VW55ES.
Втората зала ще е за почитателите на перфектния аудио звук, където ще насочим
вниманието на посетителите към комбинацията от изцяло цифровите аудио източници и
традиционните аналогови системи. Ще представим техника на марките NAD, Klipsch, PSB,
Creek Audio, Epos, Elipson, Dune и други продукти, които продължават да печелят награди и да
се радват на отлични ревюта.
Ще се запознаете и с продуктите на Musical Fidelity - новата марка в порт фолиото на Аудио
Арте.
Ще може да видите още разнообразие от аксесоари, специализирани кабели и захранвания,
както и подходящи маси за Hi-Fi техника.
Заповядайте на изложението в Гранд Хотел София, за да обменим мнения и опит за
перфектния звук и картина.
Очакваме Ви!
С уважение: Маргарит Аладжемов, Дата: 19/11/2013 год.
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