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Vi kan med glæde konstatere, at vi nu også har gennemført 2018 med bravour. 2019
venter forude med, indtil videre, ukendte udfordringer - men vi glæder os meget til at
tage dem alle på os.
 
Julemaden er spist, nytårsraketterne skudt af og lydsystemerne installeret, så vi vil fatte
os i korthed og kippe med hatten for et 2018, hvor vi blandt andet har budt velkommen
til d&b GSL, SSL Live L100 og DPA Microphones Subminiature. En stor tak for endnu et
dejligt år sender vi ud til kunder og samarbejdspartnere - det er herligt at mærke,
hvordan gamle forbindelser vedbliver og styrkes, og hvordan der er også hvert år
trækkes kabler til nye.
 
Her er lige en god historie - ikke fra de varme lande, men fra det ydre rum - til at starte
2019 på.

DPA goes Extra Terrestrial

https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://alfaaudio.dk
https://alfa-audio-as.clients.ubivox.com/archive/893154/share/


Hos DPA Microphones er det ikke kun 2018, der er løbet tør for udfordringer - det er
simpelthen hele jordkloden! DPA er derfor flyttet ud i verdensrummet sammen med
NASA for at udforske og kortlægge Mars. Således vil den næste mission til den røde
planet i 2020 kunne landsætte seneste version af Rover fartøjet. Denne vil nu også
kunne opfange lydsignaler fra planetens overflade. Rover'en vil nemlig være udstyret
med DPA 4006 mikrofoner. Kendere vil istemme at 4006'eren er det tætteste man kan
komme på "at være der selv". Det er vi meget spændte på!

Læs mere om Mars Rover projektet her
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