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Alfa Audio nyhedsmail november 2018
Alfa Audio på ProAV EXPO 2018
Så er messestanden pakket og vi er
klar til ProAV EXPO 2018 i Bella
Center Copenhagen.
Messen løber stablen d. 31. oktober
og 1. november og traditionen tro er
Alfa Audio at finde på messen. Sæt
GPS'en til stand H-023.
Åbningstiderne er:
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 10.00-17.00

Vi medbringer naturligvis de seneste nyheder fra vores produktportefølje, herunder;

d&b audiotechnik - Soundscape
DPA Microphones - Subminiature
SSL Live - L100 & Remote Tile
Digital Audio Denmark - AX32 & Dante Expansion Card
PreSonus - StudioLive Series III & Studio One 4

d&b audiotechnik kampagne - SIDSTE UDKALD!
Det er sidste udkald hvis man ønsker at benytte sig af oktobers
eksklusive tilbud på d&b audiotechniks pointsource- og monitorkampagne.
Så hvis du/I overvejer at investerre i et af d&b audiotechniks
pointsource systemer eller M4 / Max2 monitors, så giver det
mening at gøre det nu.

De aktuelle tilbud kan ses på Alfa Audios hjemmeside via
nedenstående link.
OBS.: tilbuddene er gældende til onsdag d. 31. oktober og
udløber kl 12.00.

Læs nærmere om d&b audiotechnik kampagnen på alfaaudio.dk

En historie fra de varme lande
Upåagtet at det ville være
fantastisk at kunne bryste sig af at
have åbnet nyt kontor i Australien,
har vi har måtte slå os til tåls med
livlige beretninger fra vores egen
udsendte medarbejder Torsten, der,
i sit forsøg på at slide verden op,
har priviligeret Sydney Opera House
med et besøg, hvilket har kastet
denne lille artikel af sig.
Læs artiklen om Sydney Opera House på alfaaudio.dk
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