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PREDSTAVITEV

Največji izbor vrhunske avdioopreme v Sloveniji

Za letošnje praznike obdarite vso družino
..Spletna trgovina Playroom.si je za predpraznični čas pripravila posebne ugodnosti vrhunske avdioopreme, ki bo poskrbela za prijetno
vzdušje ob druženju in gledanju filmov..

Ste kdaj pomislili, kakšno bi bilo življenje brez
glasbe ali pa gledanje filma brez zvoka. Verjetno
niste, saj nam je zvočna spremljava postala že samoumevna. Vendar pa o sami glasbi, preden jo
dejansko potrebujemo, niti ne razmišljamo. Vsakdo se je že znašel v zadregi, ko smo družbi na
obisku oziroma domači zabavi postregli s šumečo
oziroma osiromašeno glasbo domačega kino- oziroma stereosistema. Zakaj bi nam slab zvok kvaril
najdragocenejši čas z družino oziroma prijatelji?
Pripravite se pravočasno in še pred prazničnimi
dnevi osupnite svoje bližnje, prijatelje in znance z
ganljivo melodijo in kakovostnim zvokom, ki bo
prijeten za ušesa, brez šumov in popačenj.
Kadar nas pri poslušanju glasba moti, je to največkrat
posledica slabe kakovosti posnetkov oziroma
zvočnikov, avdiokomponent oziroma neskladnosti
celotnega sistema. Omenjeno so največkrat last-

Podjetje ALS avdio.video, največji ponudnik vrhunskih AV rešitev za domače in poslovno
okolje. Njihovi strokovnjaki nudijo načrtovanje in
izgradnjo ozvočenj; od klasičnih Hi-Fi ozvočenj,
diskretnih vgradnih ter prilagojenih zunanjih in
vrtnih ozvočenj pa vse do popularnih ozvočenj
za hišni kino, multiroom sistemov in brezžičnih
ozvočenj. Vodilo podjetja dostaviti najkakovo
stnejšo dolgoročno rešitev z varnostjo naložbe.
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nosti »consumer« sistemov AV, kjer igra glavno
vlogo nizka cena, zaradi česar se zanemarja kakovost uporabljenih elementov v samih napravah.
Zaradi nasičenosti trga z nižjekakovostnimi komponentami pa že vsi skupaj pozabljamo, kako naj bi
dobra glasba sploh morala zveneti.
Ne skrbite, predstavili vam bomo nekaj najbolj
ugodnih rešitev za visokokakovosten zvok za
predvajanje glasbe in filmov, ki je nepogrešljiv v
vsakem domu in hkrati tudi odlično darilo.

Hišni kino
Ko se dnevi skrajšajo in ohladijo, vse več časa
preživimo na toplem v udobju domačnosti in dobrih filmov. Zakaj bi bežali v kino, če lahko pravo
kinoizkušnjo doživite kar doma, sami ali skupaj z
družino oziroma prijatelji vsak dan! Sistemov, ki to
obljubljajo, je na trgu na pretek, vendar morate biti pri izbiri previdni in kritični. Imejte realna
pričakovanja od nižjecenovnih sistemov. Le strokovnjaki z izkušnjami in testiranji avdiosistemov
vam bodo znali pravilno svetovati, kateri sistem
bo glede na vaš proračun in dimenzije vašega
prostora dosegel najbolj optimalne učinke. Najbolj priljubljeni zaključeni sistemi 5.1 med
poznavalci, filmofili in avdiofili so sistemi francoskega proizvajalca FOCAL, ki vse komponente
pod stalnim nadzorom oblikuje in proizvaja v
Franciji ter na ta način zagotavlja najvišjo avdiofilsko izkušnjo. Med sistemi Bird, Sib&Cub3 in Dome

proizvajalca FOCAL boste zagotovo našli takega,
ki ustreza vašim željam in presega pričakovanja.

Hišni kino v eni komponenti
Vse bolj se uveljavljajo naprave, ki nudijo prostorski zvok v eni sami komponenti, tako imenovanem Soundbaru. Soundbar je idealna rešitev
za vse, ki nimajo prostora za obsežnejše avdiosisteme oziroma prostor ne omogoča razporeditve zvočnikov. Prednost Soundbara je v
eni komponenti, na katero se po želji lahko priklopi opcijski nizkotonec za dodaten bas. Soundbar je tako elegantna in hkrati ugodnejša rešitev,
ki se po zaslugi napredka v tehnologiji zelo
približa učinku hišnega kina. Poleg tega lahko
nekateri Soundbari prevzamejo tudi vlogo
brezžičnega predvajalnika. Q Acoustics Media 4
je odličen primer Soundbara z različnimi priklopi in funkcijami, ki v kakovosti zvoka prekaša vse
konkurenčne sisteme cenovnega razreda do
700 evrov. Za brezkompromisne filmofile pa je
nedvomno prava izbira FOCAL Dimension.

Izbira, nasvet in nakup
Kako torej pristopiti k nakupu in kateri sistem je pravi za vas? Posvetujte se s strokovnjaki spletne trgovine Playroom.si, ki dobro poznajo celotno avdioponudbo in vam bodo podali pravi nasvet, da boste s
svojim novim sistemom še lepše preživeli praznike
in kakovosten čas z družino ter prijatelji. 
(P. R.)
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