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En kampanj som kanske är mer intressant
än man först tänker...

Ett ännu bättre toppsystem på demo;
Linn Klimax DSM + Exakt Akubarik.
Även sk digitala signaler vinner på en
Klimaxapparat och en bra hylla! Bla blir
klockan bättre med en Klimax DSM jämfört
med en Akurate. Det är säkert kristallen
som skapar klockan som också påverkas
av placering och hylla?
Event inom kort.
Linn Kazoo styrning & server

Uppgradering av Klimax DS till Klimax DSM
med Exakt Link.
Kampanjen pågår tom 16 September.
Option nr 1 är att uppgradera huvudkortet på
fabriken. Pris 64000kr*. Men en ännu mer
intressant option är att göra detta + få en
Renew DS med ditt nuvarande kort för
85000kr. Där värdet på Renew ds borde
utgöra en relativt stor del! (*fråga oss om ev
inbyte av Renew) Dessutom skall man ha
gjort vissa förbättringar på nya Klimax DSM
förutom Exakt Link – så den nu utmanar
DS+Kontrol.
K-referensbottenhyllplan

Linns nya styrning Kazoo och motsvarande
serverprogram erbjuder bla en praktisk
sökfunktion – skriv in ”elvis” och du får 3
olika resultat – Artister som heter Elvis,
album med Elvis i titeln och låtar med Elvis
i titeln.
Bottenhyllplanet hos en Harmonihylla har ju
alltid varit sämre än hyllplanen högre upp.
Därför har detta ibland lämnats tomt. För
Välkommen till butiken om du vill testa eller sådana hyllor så kan prestanda förbättras
genom att uppgradera bottenhyllplanet till ”K”
ha hjälp med installationen. Fn behöver
Notera att ingen apparat kan placeras på KServern köras på en dator. Men musiken
bottenhyllplanet! Det enda som får ligga där
kan ändå ligga på en Nas, och man kan
styra från en ipad ändå, och dessutom låter är en dämpkudde! ”K” är än så länge mest
utprovad för Oden Silver och Mimer K.
det bättre än Twonky-servern!
Klassisk musik som varit lite krånglig har
här en egen avpassad flik.

