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SYSTEMY HI-FI

Doskonale skomponowany system ste-

reofoniczny, to dla wielu melomanów,

jedyne akceptowalne źródło reprodu-

kowanej muzyki. Oczywiście, nie każdy

potrzebuje zestawu za olbrzymie pie-

niądze. Stereofonia to także proste

odtwarzacze CD i solidnie wykonane

niedrogie wzmacniacze. Ale zawsze

sztuką jest takie dobranie poszczegól-

nych elementów toru, by uzyskać naj-

lepszy możliwy efekt. Potrafimy to dla

Ciebie zrobić. Dopasujemy także nowy

element toru audio do tego, który już

posiadasz. Jeżeli będziesz tym zainte-

resowany, wymienimy przewody

sygnałowe lub głośnikowe. 

MULTIROOM

Nagłośnienie wielostrefowe mieszkań

i budynków tworzymy dla tych, którzy

nie akceptują kłębowiska kabli ciągną-

cych się w nieładzie po podłodze.

Starannie ukryte urządzenia elektro-

niczne i czujniki podczerwieni, nowo-

cześnie wyglądające naścienne klawia-

tury sterujące systemem, czy w końcu

niemal niewidoczne głośniki dyskretnie

emitujące muzykę, to charakterystycz-

ne a równocześnie jedyne widoczne

elementy nagłośnienia wielostrefowe-

go. Cała elektronika, źródła sygnału,

przewody sterujące, schowane są tak,

by klient nie musiał ich zbyt często

oglądać.

Z wykorzystaniem zaprojektowanej

przez nas instalacji wielostrefowej,

możesz w dowolnym pomieszczeniu

słuchać płyty CD, radia lub innego źró-

dła muzyki z dowolnym poziomem gło-

śności i to równocześnie. 
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ZAPRASZAMY:

KINO DOMOWE

Kino domowe, w naszym rozu-

mieniu, to profesjonalnie za-

projektowana i wykonana ins-

talacja urządzeń elektronicz-

nych, mająca na celu uzyska-

nie w warunkach domowych,

wrażeń wizyjnych i dźwięko-

wych maksymalnie zbliżonych

do tych, jakie dostarczają nam

najlepsze sale kinowe. Oprócz

zastosowania wysokiej klasy urządzeń audio-wideo, bardzo ważne jest odpowiednie

ich skonfigurowanie, a także dbałość o estetyczny wygląd całości oraz łatwość

obsługi. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku oraz stałemu śledzeniu

najnowszych trendów pojawiających się w tej dziedzinie, jesteśmy w stanie zreali-

zować nawet najbardziej ekstrawaganckie pomysły naszych  klientów. Wszystkie

nasze systemy, od kompaktowych, wykorzystujących amplituner z DVD i zestaw

głośników 6.1, aż po ekskluzywne instalacje high-end z projektorem wizyjnym, ener-

getycznym zestawem głośnikowym 7.1, potężnymi wzmacniaczami i super precy-

zyjnym odtwarzaczem DVD Audio/SACD, stworzone były po to, by klienci mogli

poczuć się jak na najnowszej kinowej premierze w Hollywood.

Zmiana w jakości dźwięku przekroczy

Twoje najśmielsze oczekiwania. Każdysystem audio jest tak dobry, jak dobry jest najsłabszy jego element.
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