»

PREDSTAVITEV

ALS avdio.video – Playroom.si

Največja ponudba vrhunske avdio opreme
..ALS

avdio.video, najbolj poznano po njihovi spletni trgovini playroom.si, je vodilno podjetje na področju prodaje, svetovanja in

izgradnje avdio sistemov za domače in poslovno okolje..

Podjetje zastopa veliko število najprepoznavnejših proizvajalcev na področju avdio opreme, kar zajema ozvočenja, ojačevalnike, predvajalnike, gramofone, slušalke ter dodatke in se
obenem drži načela, ki so si ga postavili ob samem začetku – strankam ponuditi izključno
najboljše za njihov denar.
Podjetje se ponaša z izjemnim znanjem, izkušnjami in zastopstvom svetovno najbolj priznanih znamk v svetu avdio opreme na področju izgradnje avdiofilskih Hi-Fi sistemov, sistemov za hišni kino ter t. i. multiroom sistemov, s
katerimi povežejo vse ozvočenje v celoto, ki se
jo preprosto nadzira s pomočjo aplikacije na
telefonu oz. tablici.
Ob pogovoru z njimi in vprašanju, kateri so trenutno najbolj trendovski izdelki, po katerih
kupci najbolj povprašujejo, so nam odgovorili,
da se v zadnjem obdobju povečuje prodaja t. i.
All-in-One naprav, kjer prednjači naprava kanadskega proizvajalca Simaudio MOON ACE,
izgradnja in integracija celotnega ozvočenja

hiše oz. stanovanja s kombinacijo stropnih
vgradnih zvočnikov, zunanjih zvočnikov in
glavnega sistema v dnevnem prostoru ter Hi-Fi
sistemi različnih cenovnih razredov in velikosti
s poudarkom na gramofonih. Pri tem izpostav
ljajo dejstvo, da je pri nakupu slednjega ključnega pomena pravilno svetovanje in poprodajna storitev ‘’fine’’ nastavitve gramofona.
Prav iz tega razloga so v preteklih letih vložili
kar nekaj sredstev v nakup natančne merilne
opreme, s katero lahko kupcem nudijo celovito
poprodajno storitev nastavitve oz. nadgradnjo
obstoječega gramofona.
Poleg klasičnih sistemov ozvočenja so svojo
ponudbo močno razširili tudi na področje slušalk. Tako imajo v svojem demo salonu na voljo
za preizkus tudi prave avdiofilske slušalke proizvajalca FOCAL (Utopia in Elear) visokega cenovnega razreda, klasične ‘’namizne’’ in prenos
ne slušalkarske ojačevalnike in predvajalnike
proizvajalcev CHORD Electronics, Feliks Audio

(ojačevalniki s klasičnimi elektronkami) in predhodno omenjenega Simaudio MOON. Njihova
ponudba nadgradnje vaših obstoječih slušalk
pa se razteza v ponudbo vrhunskih povezovalnih kablov angleškega proizvajalca CHORD.
Njihova ponudba obsega tudi enostavnejše rešitve ozvočenj, kot so soundbari, aktivne in
brezžične zvočnike, kakovostno funkcionalno
pohištvo modernega izgleda, rešitve ureditve
električne napeljave itd.
Najprepoznavnejša blagovna znamka podjetja
ALS avdio.video je vsekakor spletna trgovina
Playroom.si, kjer boste našli izjemno široko ponudbo avdio opreme, kjer se kupci za nakup
lahko odločijo kar prek spleta. Vsekakor pa vabijo potencialne stranke, da jih pred nakupom pokličejo oz. po predhodni najavi obiščejo na naslovu, kjer se lahko v miru pogovorijo z avdio
strokovnjakoma, ki imata odgovor na vsako
vprašanje. Vabljeni, da jih obiščete na spletnih
naslovih ALS avdio.video in playroom.si
(P. R.)

Telefon: 01 721-40-10 oz. 068 188 484
e-pošta: info@als.si
spletna stran: www.playroom.si
in www.als.si
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