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Vi takker og bukker...

… for den store opmærksomhed, de mange gaver og det flotte fremmøde til receptionen for vores 10års jubilæum
samt indvielsen af vores nye demo faciliteter. Det var en sand fornøjelse at se så mange af jer, og det var samtidig
en god lejlighed til at fejre de gode relationer og samarbejdet - og til at se hinanden i øjnene, i en branche, hvor
meget af kommunikationen foregår over telefonen.
Vi glæder os til de næste 10 år!
Som nogle af jer muligvis nåede at bemærke, så var vores hjemmeside ude af drift en uges tid umiddelbart efter
receptionen – det var ikke fordi, at vi festede så vildt, at vi ødelagde internettet! Men det gav til gengæld lejlighed til
at blive lidt klogere på, hvordan bagsiden af sådan en hjemmeside hænger sammen. Vi er i hvert fald atter tilbage
på sporet på The Information Super Highway.

Dante spoken here
Radial DINET Dante Tx/Rx break in/out boxes
I slutningen af 2015 annoncerede Radial med et nyt produkt i
sortimentet. Dante interfaces, som kan sende et stereo
audiosignal ind i et eksisterende Dante netværk eller tappe et
stereo audiosignal ud af samme – men tiden gik...og som
J.J.R.Tolkien udtrykte det i sit mesterværk ”Ringenes Herre” fra
1954 (lettere modificeret); History became legend. Legend
became myth. And for two years and a half, the Dante boxes
passed out of all knowledge” - men nu er de her. Really!
Fysisk. På hylderne i hobetal! Ring til kontoret for at høre mere.

Fysisk. På hylderne i hobetal! Ring til kontoret for at høre mere.

Læs mere om Radial på alfaaudio.dk

DPA Microphones NYHED
Rygtet vil vide, at DPA barsler med et nyt produkt. Vi
må desværre ikke løfte sløret for hvad det er for et
produkt, men blot informere om at vi er meget
spændte. Det tegner til at blive endnu bedre end
det allerede er. Skulle man være mere interesseret
kan man, på diverse sociale medier, få små hints til
hvad det er vi har i vente. Den officielle launch er
planlagt til d. 5.april. Pågældende nye produkter er
naturligvis også på lager allerede på
lanceringsdagen.

Læs mere om DPA microphones her

Invitation til case study på Tøjhuset, Fredericia

Læs mere om Tøjhusets installation på alfaaudio.dk
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