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Tozi mail sydyrja grafiki. Ako ne gi vijdate ili imate drug problem s nego, nastinete 

{readonline}TUK{/readonline}. 

Здравейте, 

Представяме Ви последните новости свързани Hi Fi и 

High End аудио и видео техниката, предлагана от 

фирма Аудио Арте. Ако имате въпроси, не се 

колебайте да се свържете с нас чрез e-

mail: info@audioarte-bg.com или на тел.: 02 964 11 15. 

НОВИНИ 

Най-доброто TV потребителско устройство за 2013 

г. е налично в Аудио Арте 

Dune HD Connect - най-доброто TV потребителско 

устройство за 2013 г. според TV Connect Awards, вече 

е налично в Аудио Арте.  Припомняме, че 

мултимедийният плейър на Dune, получи множество 

награди след представянето си през 2013 г.  

 

 

 

 

 

Тоннколони Highland Audio 

Аудио Арте обяви промоция (-

30% от редовната цена) на 

няколко модела тонколони на 

марката Highland Audio. Вижте 

всички предложения тук. 

 

3D проектор Epson EH-

TW8100 

Аудио Арте пуска на специална 

цена изключителния 3D проектор 

Epson EH-TW8100. 

Промоционалната цена на 
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Dune HD Connect е с изключително компактни 

размери - устройството е направено във формат „USB 

донгъл", което означава, че не е нужно да му търсите 

специална поставка или нещо подобно. Плейърът 

възпроизвежда всякакви аудио-видео формати, 

стриймва безупречно, а освен това се включва много 

лесно към всякакви дисплеи, които имат HDMI 

конектор. Най-лесния начин, за да се свържете към 

мрежа, е да използвате вградения Wi-Fi адаптер. 

Въпреки миниатюрните си размери, Dune HD Connect 

има слотове за Micro SD и MUSB порт. Пълните 

технически характеристики на плейъра вижте тук. 

Може да видите пълните възможности Dune HD 

Connect на живо в изложбения салон на Аудио Арте. 

CNET.com похвали NAD PP 2i Phono Preamplifier 

Как може да направите така, че грамофонните ви 

плочи, да звучат по-добре от всякога?! Според 

експертите CNET.com решението е лесно: NAD PP 2i 

Phono Preamplifier. Популярният технологичен сайт 

похвали устройството в статия, която може да видите 

тук. Устройството може да закупи от Аудио Арте, 

официалният представител на NAD Electronics за 

България. Вижте NAD PP 2i Phono Preamplifier тук. 

Статията на CNET.com е тук. 

 

НОВИ МАРКИ В 

ПОРТФОЛИОТО НА АУДИО 

АРТЕ 

 

Musical Fidelity - английска 

компания, която е специализирана в проектирането и 

производство на Hi-Fi техника от най висок клас, която 

е на пазара повече от тридесет години. С времето 

Musical Fidelity се превърна в от най-известните марки 

в Hi-Fi индустрията. Но за да усетите тяхното 

неповторимо качество, просто трябва да чуете 

любимата си музика на тяхно устройство. Заповядайте 

в салона на Аудио Арте, за да направите това! Вижте 

проектора е 3600 лв. с ДДС. 

Проекторът е бил демо машина 

около 80 часа. Epson EH-TW8100 е 

перфектният модел за изграждане 

на системи за домашно кино за 

филмови фанатици, които търсят 

истинско HD кино в уюта на 

собствения си дом. С 1080p Full HD 

технология на картината в 2D и 3D 

режим, този проектор за домашно 

кино от най-висок клас осигурява 

висока разделителна способност на 

изображението и предлага удобство 

и пълно потапяне в картината. С 

контраст от 320,000:1 и Epson 

3LCD панели, EH-TW8100 

осигурява превъзходна 

висококачествена картина и богато, 

наситено черно за широка гама от 

съдържание. Super Resolution 

технологията на Epson и създава 

по-рязко и по-ясно зрително 

възприятие. ОЩЕ за проектора 

може да прочетете тук. 

 

 

Olive O3 HD Music Server 

Аудио Арте обявява промоция на 

музикалния сървър Olive O3 HD. 

Промоционалната цена на 

устройството е 1200.00 лв с 

ДДС.  Редовната му цена е 1999 

лв. Музикалният сървър Olive 

O3HD е най-достъпният начин да 

превърнете домашното стерео в 

цифрова HD музикална система. 

Свързването на Olive O3HD е също 

толкова лесно, колкото и 

свързването на стандартен CD 

плейър. Той не изисква компютър, 

мрежова инсталация или защита от 

вируси. В Olive O3HD Music Server 

има вграден ултра тих твърд диск с 

капацитет от 500GB. Това означава, 

че на Olive O3HD можете да 

съхранявате цялата си колекция от 

CD-та в кутия с размерите на 

стандартен CD плейър.Olive O3HD 

е предназначен за хора, които 
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техните продукти тук. 

Официален сайт на компанията: 

www.musicalfidelity.com 

 

 

 

Screen Excellence - английска компания, която 

произвежда висококачествени акустично прозрачни 

екрани, за истинско кино изживяване. Техните 

продукти гарантират на потребителя, че образ и звук 

ще са синхронизирани безпроблемно. И в това се крие 

тайната на неповторимото кинематографично 

преживяване. Помислете, виждали ли сте предни 

говорители в съвременна кино зала!? Едва ли. Те 

просто са зад екрана, където им е мястото. Вижте 

техните продукти тук. 

Официален сайт на компанията: 

www.screenexcellence.com 

 

ЛЮБОПИТНО 

Система за домашно кино Klipsch Referense в 

популярна Playstation игра 

Фен на Klipsch е забелязал страхотната система за 

домашно кино Klipsch Referense в дизайна на видео 

играта „The Last of Us, Expansion Edition“, 

изключително популярна и награждавана Playstation 

игра. Вижте сами, че графиката действително е доста 

добра! 

колекционират музика и искат да я 

чуят в оригинално качество. 

Вградената база данни разпознава 

повече от 2,7 милиона CD-та. 

Когато поставите CD, той 

автоматично го разпознава, поставя 

етикет и сваля съдържанието на 

CD-то само с натискането на един 

бутон. Вижте повече за 

устройството тук. 

 

 

 

Всички 

промоции 

на Аудио Арте 

може да видите 

тук 

 

 

Ако желаете да получавате 

бюлетина "Промоции и новини 

от Аудио Арте", изпратете e-mail 

на: marketing@audioarte-bg.com  
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  Дата: 06/03/2014 г.                                   С уважение: 

Маргарит Аладжемов                            

 

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} 

 

 


