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Inden vi for alvor tager fat på den varmeste måned i den længste danske sommer
nogensinde, så er her lige den månedlige hilsen fra smilets by, let krydret med et
par nyheder fra nær og fjern - samt nogle rasende gode tilbud på DPA
Microphones og 10eaZy målesystemer. 

EM Acoustics EMS-41 - små mirakler

Lige siden EMS-51 blev søsat, har vi været ikke så lidt begejstrede for den utroligt
vellydende højttaler. I kølvanden på denne succes har EM Acoustics udviklet EMS-
41'eren. Det coaxiale design, med en 4” LF-driver og en 0.85” HF-compression driver,
leverer SPL på op til 116dB med en konisk dispersion på 80 grader.

Med en forløber som EMS-51 var der ret store forventninger til lillebroderen - og
konklusioner er, at EMS-41 er lige så imponerende som EMS-51'eren. Den besidder de
samme soniske kvaliteter og den naturligvis også er tiltænkt som nærfelts-fill, omend
anvendt på endnu mindre afstande. Med en vægt på blot 1.6kg og ydre dimensioner der
henleder tankerne på 1/2 liter piskefløde, så er det også ren fløde der strømmer ud af
kassen. Ligesom med EMS-51, så gælder det for EMS-41; den skal høres før man tror
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det.

Vi er ikke de eneste der er begejstrede - EMS-41 blev præmieret med "Best Sound
Product of the Year" i juni på Londons ABTT Theather Show 2018.

EMS-41 har både Speakon og Phoenix connectors - og forventes på Alfa Audio's lager i
august.

 

Lær mere om EMS-41 og resten af EM Acoustics' EMS-serie her

Sommertilbud på DPA 2011C og d:vote 4099 legacy kits
Gratis DPA 2011C*

* Køb tre DPA d:dicate
2011C mikrofoner til din
normalpris - og få en fjerde
med gratis. Samme rabat
gør sig gældende for 2011C
stereosæt.
 
Tilbuddet på 2011C er
gældende indtil 31. august.

30% rabat på d:vote VO4 og VO10 legacy kits

30% rabat på DPA's 4099
legacy kits. Tilbuddet gælder
både kits med 4 og 10
mikrofoner - og både Classic-
og Rock-versionerne. Pakkerne
indeholder mikrofoner, kabler,
XLR-adaptere og et stort
udvalg af forskellige
instrumentclips til montering.
Skulle der være specialle
ønsker til udvalget af clips,
så fixer vi også det.
 
Tilbuddet på DPA d:vote kits
gælder så længe lager haves.

Kontakt kontoret for mere info på DPA sommertilbud

Version 2.7 - software upgrade til 10eaZy
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- og 10eaZy sommerdeal!!!

10eaZy software version 2.7 er
tilgængelig til gratis download fra
10eazy.com. Version 2.7 er
kompatibelt med Windows 7 og
nyere - atså desværre ikke
længere på Windows XP
platformen.

Blandt de vigtigst opdateringer er: 

1 sec log filer for både A- og C-vægtede målinger er tilgængeligt i Class 1 & 2 og
systemerne.
1 sec Leq(A) og Leq(C) er begge tilgængelige i main displayet.
Nemmere tilgang til remote view. Nu via 10eaZy PC'ens IP. URL ikke længere
nødvendig.
Setup menuen er nemmere tilgængelig.

 
Sommerdeal på 10eaZy.
 
Hele august kan du spare næsten 3.000kr på et 10eaZy Class 2 system;
 
Før 13.313 kr
 
Nu kun 10.500 kr!!!
 
(ex. moms og evt. fragt.)

Læs mere om 10eaZy på alfaaudio.dk

Alfa Audio a/s  - Elkjærvej 2A - 8230 Åbyhøj - alfaaudio.dk
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