
September 2017

Den bästa lilla högtalaren har blivit ännu
bättre!

- Event Torsdagen 5:e Oktober kl 19.

Musikalisk afton med dessa otroliga 
högtalare. Föranmälan: Gör du här eller via
mejl eller på annat sätt.

Denna uppgradering blev mycket större än 
vad vi från början förväntat oss. Troligen 
pga att Linn har valt att behålla mycket av 
Katalyst designen från Klimaxnivån.  Man 
kan säga mycket mer ”source first” nu! 
Roligt och rätt!

Förbättringen är riktigt stor inte bara 
musikaliskt utan också ljudmässigt. Med 
väldigt mycket livekänsla samtidigt som det
är extremt lättlyssnat och behagligt.

Katalyst Uppgradering kostar för Exakt 
Akudorik 43800kr/par och för Exakt 
Akubarik 60000kr/par. Nya Exakt Akudorik 
med Katalyst hamnar på 215000kr/par och 
nya Exakt Akubarik med Katalyst betingar 
343000kr/par.

Läs mer om Katalyst på svenska

Succé för Great exchange kampanjen, 
och då främst med Linn Majik DSM

Därför har Linn förlängt kampanjpriset på 
Majik DSM och Majik DS. Dessa har aldrig 
varit mer prisvärda! Se prislistan. 

Spotify, Tidal, Calm radio och TuneIn

Från senaste mjukvaran stöds Linn 
DS/DSM av Spotify Connect, så du enkelt 
kan spela direkt från Spotifyappen. 
Volymknappen på min androidplatta styr 
direkt volymen på DSM:en. Min 
rekommendation är fortfarande Tidal för 
dubbla priset. Mer djup i musiken helt 
enkelt. Gratis radio via TuneIn har vi ju haft
länge. Nyhet är Calm radio med ca 200 
stationer i högre kvalitet. Man kan testa 
MP3 gratisversion först. 

Snart prisjustering på Harmonihyllan 
och Klångedang.

Vissa komponenter har gått upp och 
svenskt certifierat trä har blivit dyrare. Vi 
kommer att ge ca 14 dagars möjlighet att 
beställa till det gamla priset efter den nya 
prislistan är klar.

Du är alltid välkommen med frågor eller att 
komma in och lyssna!

Anders

http://www.tonlaget.se/formstart-event.html
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