Juni 2017
Snart semestertider. Fredag 7 Juli sista dag före
semestern. Åter 8 Augusti. Länk till öppettider.

Sommarkampanj från Linn
Linn erbjuder denna sommar den kraftfullaste (och
troligen sista) inbyteskampanjen för Diskspelare
(förutom CD12). Du får ett rejält inbyte bl.a vid byte
till DS/DSM eller Exakt. Vissa försteg går också att
byta in. Läs mer om detaljerna för kampanjen
Inbytesvärdet för köp av Majik DS/DSM,eller
Exaktbox-I är 6000kr, för Akurate DS/DSM, Exaktbox, och högtalare & 5-serie är 12000kr och för
Klimax produkter är det hela 24000kr. (bla. Exakt
DSM:er och Exaktbox-sub är undantagna) Detta är
ett bra tillfälle att uppgradera från Disk-spelare som
ju har problem med reservdelar. Kampanjen startar
3 Juli och slutar 31 Augusti. Leveranser in i
September.

Trevligt budgetalternativ
För många år sedan hade
vi en demo-LP12 med
Regatonarm. Men jag var
inte så imponerad då.
Men jag blev positivt
förvånad när jag nu
provade den nya
budgettonarmen från
Rega; RB220 ihop med
en Grado Black pickup på
en begagnad LP12.

Katalyst uppgradering på G för Akudorik &
Akubarik
En glädjande nyhet är att det kommer en
Katalystuppgradering av Exakthögtalarna Linn
Akudorik och Akubarik -troligen runt September. Om
man köper högtalarna från och med nu och fram till
uppgraderingen så erhåller man uppgraderingen för
enbart prisskillnaden. Läs mer
Troligen kommer det uppgradering för Akurate
Exaktbox senare. Dock inte alls säkert att det
kommer någon uppgradering för Akurate DS och
DSM! Kanske Katalyst skulle göra dessa "för dyra"?
Senaste version med Exakt-Link är ju redan väldigt
bra.

Med många
Regatonarmar behöver
man modifiera LP12lådan. Men det behövs inte med denna och den
passar tom Cirkus-chassie. Man behöver en Rega
tonarmsplatta för LP12:an eftersom
Regatonarmarna är längre. RB220 är en enkel
konstrukton med fast anti-skating. Men robust. Pris
2700kr
Välkommen in och lyssna på t.ex T1 med Klimax
Katalyst Exakt.
Anders

