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PREDSTAVITEV

Prodajno-demonstracijski salon Digitalija

Avdiofilska izkušnja

..Kje imamo možnost poslušanja različnih kombinacij glasbenih komponent, prestižnih zvočnikov in dragih kablov? V Digitaliji..

Glasba oživi sobo in spremeni hišo v dom. Televizorji so vedno tanjši in dostopnejši, povpraševanje potrošnikov po kvalitetnem zvoku pa vedno
večje. Zato moramo pred opremljanjem naslednjega doma med drugim tudi premisliti, kakšen
AV sistem bo najbolje ustrezal notranji opremi.
Uživajte na večerji s prijatelji in si ob zvokih jazza
v ozadju ustvarite popoln večer. Popestrite si
nedeljski zajtrk z nežnimi zvoki radia, lahko pa
ga začinite z udarnimi zvoki metala. Ali pa naj
vas prevzamejo valovi čistega zvoka in basov AV
sistema, ko se zbere cela družina ob gledanju
najljubše filmske uspešnice.

AV sistemi so torej precej pomemben
dejavnik doma. Kdo nam lahko pomaga?
Avdio in video ljubitelji gredo v Digitalijo
DIGITALIJA nudi velik izbor visoko kvalitetnih avdio/video komponent in sistemov nagrajenih
blagovnih znamk, kot so NAD, KEF, Cambridge
Audio, QED, PSB, Q-Acustics, SpeakerCraft,
Omnimount in še bi lahko naštevali.
V Digitaliji lahko izberemo in preizkusimo namestljive, cenovno ugodne AV sistemske rešitve, s
katerimi ustvarimo pameten in prefinjen dom.
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Računalniške novice

Glasbe in videa željnim nudi visokotehnološke rešitve, ki si jih želijo in enostavnost, ki jo zahtevajo.
Seveda ne gre govoriti le o domu, saj so v Digitaliji kos tudi Hi-Fi ter avdio/video artiklom za
hotele, restavracije, gostišča, apartmaje itd.
Digitalija pomaga uživati v našem domu - ustvariti si dom po naši meri in ponuja najboljše zvočne sisteme in komponente svetovno znanih in
večkrat nagrajenih blagovnih znamk. Že prvi
pogled pove vse. Njihovo vodilo je enako našemu: Radi imamo glasbo in filme. In vedo, da so
trenutki, ko se ob prefinjenih in čistih zvokih
glasbe zbere cela družina, eni najbolj prijetnih v
življenju.

Zakaj v Digitalijo?
V Digitaliji svetujejo in izvajajo popolno kontrolo povsod po našem domu. Posamezne kontrolne plošče ali en daljinski upravljalec omogočajo izbiro naprave, preskakovanje pesmi, izbiro
radijskih in televizijskih postaj, prilagoditev jakosti zvoka in uživanje ob zvokih iz različnih naprav v različnih sobah istočasno.

Ta večprostorski avdio/video sistem je močan,
prilagodljiv in enostaven za uporabo, po nakupu pa bo nudil še več izpopolnjenih doživetij v
stanovanju ali zunaj na vrtu. 
(P.R.)

Digitalija ponuja:
• svetovanje in storitve najvišje kakovosti,
• načrtovanje in kontrola osvetlitve,
• prenos audio in video signala do vseh
prostorov,
• načrtovanje in vgradnja zvoka in slike po
meri
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