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PREDSTAVITEV

Altec Lansing

Za tiste, ki vedo, kakšen je
kakovosten zvok

.. Vsak ljubitelj glasbe ali dobrega zvoka nasploh pozna razliko med dobrimi in slabimi avdio izdelki. Več deset let izkušenj, inovativne
tehnologije in stalen napredek so zagotovilo za izdelke vrhunske kakovosti ..
Danes potrošnik od izdelkov praviloma pričakuje kar največ. Pravi ljubitelji zvoka so pri tem posebej izbirčni in jih prepriča le najboljše, bodisi
gre za namizne zvočnike, računalniške, profesionalne, bluetooth zvočnike, slušalke ali televizorje. Podjetje Altec Lansing ima v svojem arzenalu
vse to in še več, ob tem pa dobite zagotovilo, da
vas zvok iz teh naprav ne bo razočaral.

Bogata zgodovina
Podjetje Altec Lansing je svojo zgodbo začelo
graditi leta 1927 z izdajo prvega zvočnega filma
Pevec jazza (The Jazz Singer). Leta 1941 je družba All Technical Products Company (Altec) kupila Lansing industries, ki jo je ustanovil James
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Bollough Lansing. Nekaj let po tem je sicer zapustil podjetje in ustanovil JBL.
Altec Lansingu lahko pripišemo vse od razvoja
prvih zvočnih sistemov za kino dvorane do oblikovanja lastnih Hi-fi sistemov in industrijskih
standardnih glasbenih sistemov. Pri opremljanju
računalnikov s kakovostnimi zvočniki so sodelovali tudi z Applom. Altec in Lansing sta v domove prinesla kakovosten zvok, kakršnega so prej
imele le profesionalne naprave. Danes je podjetje med paradnimi konji avdio industrije in navzoče na vseh svetovnih trgih.
Prvi so tako rekoč revolucionirali izkušnjo v zabavni industriji in kino dvorane opremili z zares
kakovostnim zvokom. Altec Lansing že skoraj
stoletje predstavlja najboljšo kakovost izdelave
in izvedbe v širokem spektru inovativnih avdio-vizualnih izdelkov, ki nenehno dvigajo lestvico
kakovosti in izkušenj uporabnikov. Podjetje je s
tem, ko je gradilo svojo zgodbo, postalo eno izmed najbolj prepoznavnih avdio ikon, saj že več
desetletij stalno dokazuje svoj napredek in
edinstvenost.

Inovativnost in napredek
Kot smo že zapisali, je Altec Lansing pionir avdio opreme. Prav to podjetje je namreč razvi-

lo prvi mikrofon, prve zvočnike in prvi profesionalni snemalni studio. Danes se trudijo znanje in izkušnje na področju avdio opreme
uporabiti, da bi potrošnikom omogočili popolno zvočno doživetje na vseh mogočih napravah in to jim odlično uspeva. S tem v mislih ustvarjajo nove izdelke, hkrati pa ostajajo
zvesti vsemu, kar predstavlja Altec Lansing.
Obljubljajo, da se bodo vedno trudili najti nove in nove načine inovativnih povezav ljudi z
zvokom. Tako kot so industrijo zvoka revolucionalizirali nekoč, s svojimi izdelki tudi danes
nadaljujejo to poslanstvo.
Več o izdelkih Altec Lansing in ponudbo raznovrstnih naprav lahko najdete na spletni
strani podjetja Bonajo www.bonajo.si, ki je tudi zastopnik za izdelke Altec Lansing. Podjetje
Bonajo je specializirano za trženje in distribucijo televizorjev, zvočnikov, mobilnih telefonov ter ostale multimedijske in računalniške
opreme v vseh oblikah. Slovenski trg oskrbujejo s kvalitetno tehnično-elektronsko opremo najvišje kakovosti po konkurenčnih cenah.
Ponuditi želijo predvsem tehnološko dovršene izdelke priznanih evropskih in svetovnih
blagovnih znamk, katerih ponudba je bila na
slovenskem trgu nezadostna. 		
(P.R.)
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