
 

 

Уважаем/а г-н/ г-жо, 

Летни бури и слънце се надпреварват в опитите си да ни докажат, че метеорологията не е съвсем точна 

наука, но за сметка на това следобедните гръмотевични бури отключват спомени за впечатляващи филми, 

като „Перфектна буря“ или „Туистър“, които с удоволствие ще изгледаме вечерта у дома... с чаша в ръка, в 

която субуфера създава добре забележими 'перфектни бури'. За което, обаче, ни трябва една добре 

подбрана и настроена система за домашно кино. Ето и една идея за озвучаването на домашно кино в 

компактно помещение, с модерен минималистичен интериор.  

HD Theater SB-3 Soundbar с безжичен субуфер. 

Саундбарът Klipsch HD Theater SB-3 е изграден на базата на традиционните за Klipsch рупорни 

високоговорители. Те позволяват по-широк динамичен обхват на звука и доставят невероятни детайли и 

диапазон. Пиковата мощност от 300 Вата на саундбара се допълва от плътен бас на субуфера за едно по-

пълноценно изживяване. Безжичният 10-инчов субуфер може лесно да се позиционира навсякъде в стаята, 

без нужда от свързващи кабели. HD Theater SB-3 Soundbar е най-високият клас саундбар на Klipsch, 

използва пищялки с максимална изходна мощност, висококачествени алуминиеви диафрагми и двигателни 

структури на говорителите, както в саундбара, така и в субуфера. Вграденият Dolby®Digital декодер и 

разнообразието от оптични, RCA и 3.5мм входове позволяват безпроблемно свързване, така че да можете 

максимално лесно и бързо да се насладите на легендарния звук на Klipsch.  

 С масовото навлизане на мобилни устройства, любимата ни музика (а дори и филмите), все по-често се 

намират в таблета, телефона или лаптопа ни. Това обаче, не означава, че трябва да сме винаги със 

слушалки за да им се наслаждаваме. Дори не са ни нужни кабели, ето как: 

Elipson Planet LW за директна, безжична връзка с компютър, телефон или таблет.  Системата 

високоговорители Planet LW на Elipson революционизира начина на слушане на музика, като поддържа 

директна безжична връзка между говорителите и вашия iPod/iPhone/iPad или PC/Apple компютър. Вече 

няма нужда от усилвател, CD плейър, външен цифрово-аналогов преобразовател или всякакви други, не 

особено красиви черни кутии. Във всеки високоговорител има активен кросоувър с два 50W ICEpower® 

усилвателя от Bang&Olufsen, свързани директно към пищялката и баса. Те зареждат говорителите на Planet 

LW с прецизност и качествен звук, като същевременно дават елегантен дизайн, изключително удобство и 

простота на ползване. С помощта на дистанционното управление можете да контролирате силата на звука, 

възпроизвеждането, пауза и избор на песен. 

Друго, по-традиционно, но все така меломанско решение е комплекта активни високоговорители  

 PSB Alpha PS1 . 

 PSB Alpha PS1 използва за основа изключително популярната Alpha серия високоговорители на PSB, като 

добавя към стерео комплекта колони прецизен усилвател. Резултатът е универсално и лесно решение за 

озвучаването на малки и средни помещения. е бъркайте – това не са обикновени компютърни колонки. 

Екипът на PSB е проектирал Alpha PS1 с изключително гладък и изтънчен звук. Ще бъдете приятно 

изненадани от мощността и мелодичения бас на тези компактни колони. Звуковото поле не е насочено, а 

колоните сякаш потъват в помещението. Включете вашия компютър, игрова конзола, таблет или смартфон 

в Alpha PS1 и получавате цялостна озвучителна система с родословното дърво на висок клас HiFi аудио. 
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Допълнителен субуфър може да се включи през предвидения за целта специален изход и да направи 

преживяването още по-пълноценно. За феновете на Apple, комплекта може да бъде свързано безжично към 

AirPlay системата, използвайки Apple Airport Express.  

 За повече информация за тези или други AV продукти от висок клас, а така също и за проектиране и 

изграждане на комплексни AV системи и решения, можете да се обръщате директно към нас на 02/9641115 

или да ни посетите в шоурума ни на бул. Хр.Смирненски 72 в София. Очакваме Ви! 

С уважение: Маргарит Аладжемов                                                                                  Дата: 11/06/2013 год.    

                            

  

 

Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Вие може да го 

приемете или отхвърлите. Ние може да сме получили вашия имейл от вас, от ваш партньор или от публичното 

пространство. Ако не желаете да получавате информация, моля, {unsubscribe}Отпишете се.{/unsubscribe} 
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