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Webshop launch - med bunker af gode tilbud
Det forgangne år har dikteret minimal kontakt med kunder, leverandører og
samarbejdspartnere. Vi løfter taget og tager konceptet et skridt videre. Fremover kan du helt
slippe for vores ellers forhåbentligt behagelige selskab. Alfa Audio webshop har her til morgen
fået luft under vingerne og når du har oprettet en brugerprofil, kan du med dit log-in se alle
dine priser på produkterne - og derefter i ro og mag fylde indkøbskurven til randen med den
pureste vellyd.
Alfa Audio - webshop
Skulle der være spørgsmål til produkter, priser eller lignende, så er vi naturligvis stadig mere
end villige til at supportere henvendelser af enhver slags. Vi kan altid fanges på
info@alfaaudio.dk eller telefonisk.

Opdateret Beta-liste
Udover nedenstående Radial, DPA, og DAD (Digital Audio
Denmark) tilbud, har vi opdateret vores brugt- & demo-liste.
Der er tilføjet en hel række hyldevarmere og ex. demo produkter.
Da der kun er et enkelt eksemplar af de fleste varer på listen, så
gælder først til mølle princippet her - og naturligvis kun så længe
lager haves.

Link til Beta Audio opdaterede brugt- og demo-liste

Køb 3 Radial DI-boxe og få den fjerde gratis.
Det kan ikke være meget enklere. Hvis du
køber tre nye Radial boxe*, så får du
en fjerde oven i hatten kvit og frit.

Skulle du ønske mere end fire boxe, så
finder vi selvfølgelig en favorabel løsning på
det også.
Til trods for, at der i overskriften står at der
er tilbud på DI-boxe, så gælder dette tilbud
faktisk alle varer fra Radial - også splittere,
switches, buffere, Dante-, USB- og
BlueTooth-interfaces, monitor controllers,
reamping-systemer og
distributionsløsninger til konferencer og
pressemøder.

Se Radial-udvalget i Alfa Audios webshop

Launch-tilbud på DPA CORE headsets og 2028
vokalmikrofon

Køb to DPA 2028 vokalmikrofoner og få en tredje med gratis*.
Tilbuddet gælder alle tre versioner - XLR-wired, samt kapsel kompatibel med Shure og
Sennheiser wireless systemer. Mix and match.
Se DPA's udvalg af håndholdte vokal mikrofoner i Alfa Audio webshops

25% rabat på alle DPA CORE headsets. Både fra 4000-serien og 6000-serien.
Se DPA headsets i Alfa Audios webshop

One-time superdeal på DAD AX32R digital format
converter

Standardudgaven kommer med 64 kanalers Dante, 64 kanalers MADI og 16 kanalers
AES/EBU. Alt kan routes hvorhen det skulle ønskes. Skulle flere MADI kanaler ønskes, så er
udvidelse mulig, så man kan komme helt op på 196 kanalers MADI. Redundant PSU er
naturligvis standard.
Det indbyggede matrix - og mixeren - kan håndtere op til 256 kanaler.

DX32R kan også fungere som
monitorcontroller. Se video'en
herunder hvis du er nysgerrig på
mulighederne.
DAD DX32R kan lige nu erhverves
formedes 11.625 kr ex. moms.
Det er mere end 32% rabat på
den gæ ldende
listepris! (17.097 kr ex. moms).

* Alle tilbud tager udgangspunkt i listepriser. Ved mix and match tilbud, er det naturligvis

den billigste vare der er gratis.
Alle tilbud i denne nyhedsmail er gældende til udgangen af april 2021 eller så længe lager
haves.
Der er udelukkende tale om B2B salg.
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