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Julen nærmer sig med raske fjed. Ja, faktisk så skulle
man, hvis man ser på udsmykningen i byernes
handelsgader og de reklame-bugnende postkasser, tro
at julen for længst var over os, men det er altså officielt
først om små 24 dage den rigtig rammer os - og
forhåbenligt bliver det dage i familiens skød, sammen
med kære fra nær og fjern, god mad og masser af
julehygge.
Ikke desto mindre har vi valgt at skubbe lidt til
julestemningen med invitationer, julekampagner, case
studies, gode tilbud, praktiske informationer, samt en
opsummering af alle de nye ting der har fundet vejen fra
vores leverandører til branchen i indeværende år.
 
Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul!
 

Åbningstider mellem jul og nytår

Lillejuleaftensdag - Lukket

Juleaftensdag - Lukket

1. juledag - Lukket

2. juledag - Lukket

27. december - 8.30-16.30

28. december - 8.30-16.30

29. december - 8.30-16.30

30. december - 8.30-16.00

Nytårsaftensdag - Lukket

Nytårsdag - Lukket

Beta Audio - brugtlisten - 10% julerabat!

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/755241/share/


Der er netop tilføjet en hel bunke nye varer på listen. Både brugte og demo varer.

Hele december bliver der givet 10% rabat på alle varer på listen. Først til mølle.

Link til brugtlisten

DPA d:vote 4099 julekampagne

Resten af året ud (og t.o.m. 13. januar 2017) kører vi deal på DPA d:vote-kits.
V:vote kits kan fås med enten 4 stk. eller 10 stk. 4099'ere, samt assorterede
instrumentclips, så de kan monteres på forskellige instrumenter. Ydermere kan man
vælge mellem rock-kits med 4099'ere med lav følsomhed, eller classic-kits med høj
følsomhed.

Køb et VO10-kit og få en 2011C med gratis (listepris 4.995kr ex. Moms).

Køb et VO4-kit og få 750kr rabat på listeprisen PLUS én af hver af de 3 nye d:vote
instrumentclips med gratis (SM4099 Stand Mount, CM4099 Clamp Mount og AC4099
Accordion Clip).

Læs mere om DPA d:vote julekampagne

DPA mikrofonseminar i Vejle Musikteater 24. januar

Til januar bliver det Vejles tur til at blive centrum for udøsning af viden, tricks og gode
historier, når Alfa Audio og DPA Microfones gæster Vejle Musikteater med
mikrofonseminar. Mere info følger lige efter nytår - men skriv den 24. januar i
kalenderen allerede nu. Vi ses.

d&b audiotechnik nyheder
 

http://www.alfaaudio.dk/eksempel-side/beta-audio/
http://www.alfaaudio.dk/2016/11/30/dpa-dvote-4099-kampagne/


Nyheder i xS-serien

d&b audiotechniks nyeste bud på xS-pointsourcekasser til installationsbrug er 24S,
24S-D og 21S-Sub. Kompakte kasser med imponerende høj ydelse til en særdeles
konkurrencedygtig pris.
[xS billede]
24S, 24S-D og 21S-Sub er alle 4 ohms højttalere og er optimeret til at yde de
specificerede 137db respektivt 134db i kombination med enten en D20 forstærker eller
den ydelsessvarende installationsversion 30D.

De nye xS-kasser er primært tiltænkt klubber, mindre koncerthuse og lignende venues
der ønsker et ydelseseffektivt vellydende anlæg der samtidig er til at betale. Indhent
tilbud på et komplet top/sub-system og bliv overrasket!

Læs mere om de nye xS-højttalere

 
NoizCalc

d&b audiotechnik lancherede i foråret NoizCalc. Kort fortalt er NoizCalc et prediction-
software, hvormed brugeren kan beregne støjgener udendørs på de omkringliggende
arealer. F.eks. ved afholdelse af en open air festival. Nok har publikum betalt for at få
optimal lyd på publikumsarealerne, men beboerne omkring betaler også for deres
boliger og der skal så vidt muligt tages hensyn til alle. NoizCalc udregner, på basis af

http://www.alfaaudio.dk/2016/10/10/db-audiotechnik-introducerer-nye-kraftige-installationshoejttalere/


scene-setup, valg af anlæg, placering af anlæg, det omgivende terræns forløb
(herunder bakker, træer, bygninger, etc.), samt luftfugtighed, temperatur og vind- og
vejr-forhold, en forudsigelse af hvordan støjen vil påvirke de omgivende arealer.

NoizCalc er blevet rigtig godt modtaget af event- og udlejningsbranchen. Det gør en
forskel.

Læs mere om NoizCalc

APEX Liveau

En innovativ og intuitiv platform til at
kontrollere audio, video og lys i
forbindelse med præsentationer,
konferencer og club/bar-installationer. Et
utal af muligheder som kan sættes
sammen efter ønske af den enkelte
bruger. Nemt, enkelt og overraskende
effektivt!

LIVIAU – energibesparende controller i et
stilfuldt design, der er nem at installere
og samtidig er prissat yderst
konkurrencedygtigt i forhold til markedets øvrige room-controllere.

Hjertet af Liviau er en touch-screen, der giver mulighed for at kontrollere alt fra én
position. Alt lige fra lydniveauer, EQ og audio routing, over fuld DMX-lysstyring til
præsentationsværktøjer såsom powerpoint og .pdf-viewer kan håndteres direkte i
controlleren. Liviau kan endda remote styres via netværk vha. Teamviewer eller trådløst
på en hvilken som helst tablet el. lign. via MirrorOp.

 

Læs mere Liviau

Sushivox ApS - Gammel Kongevej 1 - 1610 København V - Website

Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

http://www.dbaudio.com/en/systems/details/noizcalc.html
http://www.alfaaudio.dk/produkter/liviau/
https://docs.ubivox.com/da/
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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