zaterdag 7 december

SOUNDTASTINGASTING-DAYS
DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN VAN
STEREO
Stereo staat voor
tweekanaalsmuziek,
afgespeeld over twee
luidsprekers en eventueel aangevuld met
een actieve subwoofer.
Maar er zijn oneindig
veel andere combinatiemogelijkheden. In een
traditionele opstelling
komt het geluid
meestal van een FMradio, CD speler of
platenspeler. Maar er
zijn ook talloze mogelijkheden om muziek
van een iPad, een
smartphone, PC of
internet via je stereo
installatie af te spelen.

an fantastisch geluid ?
Droom jij ook vvan
dan ben je nu uitgenodigd op onze
soundtasting-days
Chris VERBINNEN :
De Soundtasting Roadshow is
een tournee langs verschillende steden in de Benelux,
waarbij de aandacht uitgaat
naar het proeven van het
beste wat de innovatieve
geluidsoplossingen van
Bowers & Wilkins te bieden
hebben.
Je kan er rekenen op een
compleet scala aan
audioproducten, ook van
andere gereputeerde Hi-Fi
merken zoals Rotel, Dali, KEF,
NAD, Cambridge Audio en
andere, maar heel bijzonder
is de splinternieuwe B&W
CM10, het nieuwe vlaggenschip van de CM-serie.

“De oude vertrouwde stereo
installatie is opnieuw erg in
en wint de laatste jaren opnieuw meer en meer aandacht. Mensen leren via
iT
unes opnieuw muziek ontiTunes
dekken, oude platen werden
ondertussen door vele studio’s opnieuw geremasterd
(lees : gedigitaliseerd en mooi
opgepoetst) en klinken verbazend vet op een nieuwe stereo installatie ! Mensen ontdekken terug hoe goeie muziek klinkt.”
Tijdens deze soundtasting
days zullen er ook buitensporige paradepaardjes
te beluisteren zijn.

Geluid van echte topklasse !

Wine
tasting
Sound-tasting kan gerust afgewisseld worden met wine-tasting
wine-tasting.
Muziek beluisteren is immers
genieten
genieten, je vermaken met goeie
klank en mooie muziek. Robert
Scotton
Scotton, in hart en nieren zelf een
rasechte italiaan laat je enkele van
zijn nieuwe ontdekkingen uit Italie
proeven.

Peter DE KERPEL, zaakvoerder van
ROOSEN HERENKLEDING, geeft u
een introductie van maatwerkkostuums, gepersonaliseerd en
aangepast aan uw TASTE.

VERBINNEN Audio & V
ideo
Video
ideo,
heeft zijn naambekendheid
opgebouwd die zijn weerga
in Vlaams Brabant kent. Dit
werd bereikt door de verkoop
van uitsluitend
kwaliteitsproducten
kwaliteitsproducten, enthousiaste medewerkers en een
zeer gespecialiseerd aanbod.
VERBINNEN Audio & Video is
sinds 1964 een constante in
het ‘betere segment’
De rijke historie van VERBINNEN leeft dus voort !

Al (bijna) 50 jaar goed in geluid !
Bondgenotenlaan 119
3000 LEUVEN
WWW.VERBINNEN.BE

