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Bedre sent end aldrig...

Således lød de udødelige ord fra den hedengangne Shakespeare - næsten.
Kalenderen var så solidt pakket i marts måned, at der svært var tid til at slappe af i den gode
stol. Nu ser vi tilbage på nogle hyggelige oplevelser med bl.a. Teknikmesse i KB-Hallen, vores
lagerudsalg og senest Prolight + Sound i Frankfurt. Det var af samme grund, at vores
nyhedsbrev ikke var helt udruget til d. 1. som vanligt. Til gengæld undgik vi således, at det blev
taget for en aprilsnar.

Log ind på Alfa Audios eventkalender her

d&b audiotechnik B8-sub

Årets påskeæg fra d&b audiotechnik er en sand lille problemløser.
Den nye B8-sub er en kompakt subwoofer, der, med sine blot 17 cm i højden, muliggør en
yderst diskret installation i caféer, på restauranter eller museer - eller andre steder hvor
installationen kræver en effektiv løsning med minimalt footprint. Den kan også leveres i en Bi8sub installationsversion.

Få mere info, samt specs, på d&b audiotechniks B8/Bi8-sub her

29.-30. april. Luminex seminar i Rødovre

De sidste to dage i april kan vi, i samarbejde med Gobo & Highlight, invitere til et audio
networking og Luminex produktinfo-seminar. Arrangementet strækker sig over to dage.
Tidspunkterne er endnu ikke helt fastlagt, men der er meget snart mere info tilgængeligt. Ring
til kontoret på tlf. 70 277 300, eller send en mail på info@alfaaudio.dk for tilmelding og
yderligere info.

Se hele workshop-kalenderen for foråret her

Hermed ønsker vi alle en god påske.

Vi er at træffe på kontoret i dagene op til helligdagene og vender
stærkt tilbage tirsdag d. 23. april.
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