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Uppgraderingskampanj snart till ända!
Fram till 9 Februari (via mejl) Men säkrast som
senaste Lördag den 7/2!
Kampanjen innebär att du kan uppgradera din DS
eller DSM till en DSM av nyaste version med ExaktLink.

Sweet streams Lördag 7 feb 10-14

En introduktion till streaming av musik och film mm.
Boka gärna plats! Skall försöka bjuda på en bra
musik och filmupplevelse. Film i HD-kvalite in i en
Klimax DSM är en bra start..
Se tidigare musikaliska aftnar.

Som exempel: att uppgradera en Akurate DS till
DSM med Exakt-Link kostar bara 21500kr. Men det
förutsätter samtidigt köp av Exakt. - som minst en
Akurate Exakt-box á 45000kr.
Kampanjen pågår som sagt fram till 9:e Februari.
Det är många olika alternativ att uppgradera från
och till... Fråga gärna! Se mer i prislistan. För er
som köpte DSM precis innan Exakt-Linken kom så
är vi extra snälla.
Förtydligande: Kampanjen gäller även för första
versionen av Akurate DS!

Streaming direkt in i DS-spelaren
Med senaste DS-mjukvara och Kazoo appen så kan
man streama flac från musiktjänsten TIDAL direkt in i
DS-spelaren, Ungefär som från en Nas. Det skall
finnas drygt 25 miljoner låtar och kostnaden för
tjänsten är ungefär som för Wimp, strax under
200kr/månad. Men man kan prova utan kostnad i 60
dagar! Finns nu app för både ipad och windows.
Men androidappen Bubble ds next är fn
den bästa med Tidal. Du kan spara
favoriter, och du får fram nya svenska
album mm.

Dynamikuppgradering till Linn Klimax
slutsteg – endast fram till 13 April.

Läs mer om hur du provar TIDAL

För Klimax Twin är uppgraderingen väldigt prisvärd.
Solo är ju bra från början, Men blir ännu bättre med
Dynamik.
Priser: för Twin 15950kr, Solo 25740kr/styck.
Möjligheten att uppgradera finns till och med 13
April.

Välkommen in!
Anders & William

