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Del nyhedsbrevet

Alfa Audio nyhedsmail december 2018
2018 er for alvor gået på hæld.
Dagslyset er noget vi må drømme om,
efterhånden som både julen og nytåret
nærmer sig med hastige skridt.
 
På Alfa Audios domicil har vi lagerstatus
mellem jul og nytår, men vi er naturligvis
klar med en æbleskive og en kop gløgg,
eller den sædvanlige kaffe, hvis du
lægger vejen forbi kontoret. Vi kan også
fanges på telefonerne, hvad enten det
drejer sig om ordrer eller support.
 
Åbningstider omkring jul og nytår:
 
20. december - 08.30-16.30
21. december - 08.30-16.00
 
JUL
 
27. december - 08.30-16.30
28. december - 08.30-16.30
 
NYTÅR
 
2. januar - 08.30-16.30

Juletilbud på DPA 2011C
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. december.
 
 

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/887070/share/


 
 

Kontakt kontoret for yderligere info.

Med Lukas Graham og SSL Live på tour

"Du

møder ikke den samme mætning af lyden som på flere andre mixere i den samme digitale klasse
som denne. Fleksibiliteten gør desuden, at du kan forme dit workflow og din afvikling til præcis det,
du ønsker. Man bliver ikke på nogen måde begrænset af producentens vilje til at lave en digital
udgave af en ’analog’ mixerpult. Sagt på en anden måde, så siger pulten JA til alt, hvad du beder
den om.”

(Frank Grønbæk, FOH, Lukas Graham)

Følg linket nedenunder og læs hele historien om Frank Grønbæks møde med SSL's L500 pult.

 

Læs hele historien på alfaaudio.dk

EM Acoustics HALO Compact i A2 / Aalborg Citykirke

https://www.alfaaudio.dk/kontakt/
https://www.alfaaudio.dk/portfolio/ssls-l-serie-i-fuld-sving-med-lukas-graham/


Lørdag d. 24. november var der officiel indvielse af Aalborg Citykirkes nye kirke- og kulturcenter i
det tidligere ANR/Mediehus på Riihimækivej i Aalborg SV. Åbningen blev fejret med manér med et
stuvende fuldt hus og et program spækket med taler, musik og lykønskninger. Tilblivelsen af
faciliteterne har krævet omsiggribende ombygning og akustiske forbedringer, sidstnævnte med
kyndig rådgivning fra akustikingeniør Niels Werner Larsen. Resultatet er en særdeles vellydende
koncertsal, der har retfærdiggjort installationen af et kompakt EM Acoustics HALO-C linearray. 
Både arrangementets tekniske ansvarlige afvikler, Anders Molin, og alle eksterne teknikere på
dagen var meget begejstrede for både arrangementet, faciliteterne, salen og lydsystemet.

 
Læs mere om EM Acoustics HALO-C her

DPA Microphones Subminiature til levering

 

Slutteligt kan
vi med glæde
meddele, at
de første
eksemplarer
af DPA
Microphones
nye
Subminiature
mikrofoner er
leveret. Både
Subminiature
6066
headsets og
6060/6061

lavaliermikrofonerne er klar til at indtage de danske scener, studier og houseboxe. Leveringen er
fortsat efter først til mølle princippet, og vi forventer at kunne holde lager, og tilbyde steady
levering, i løbet af de første par måneder af 2019.
 

Bliv klogere på Subminiature her

https://www.alfaaudio.dk/produkter/em-acoustics/em-acoustics-halo-compact-serie/
https://www.alfaaudio.dk/2018/09/14/en-lille-stor-nyhed-fra-dpa/
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Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt vores nyhedsbrev.
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