MULTIMEDIA

Beleef en integreer multimedia in jouw woning.

MAATOPLOSSINGEN

Voor audio- en beeldsturing in je woning, bedrijf,
winkel of horecazaak. Advies, studie, ontwerp en uitvoering.

WIFI & NETWERKEN

Oplossingen op maat voor wifi-connectie en netwerk
voor particulieren en bedrijven.
Bezoek onze showroom
Beverestraat 4c, 9700 Oudenaarde
Op afspraak ook mogelijk buiten de openingsuren,
T 055 30 28 05 of info@d-en-m.be

Vraag uw huis- of werfbezoek aan

WIFI & netwerken
Waar streaming belangrijk is in uw woning is Wifi dat ook. Wij zorgen voor een
netwerkuitbreiding waar de klassieke Telecom aanbieders stoppen, beheer
en beveiliging van uw internet, geluid in de tuin, wifi in de tuin, wij bieden
oplossingen daarvoor.
Je kan bij ons terecht voor een volledige doormeting van uw netwerk, suggestie tot verbetering, uitwerking en opvolging.

WINTER
WARMTE
23-24-25 nov

XPERIENCE
DAYS
December

En nog
veel meer

beeld- en klankstudio
Beverestraat 4c - 9700 Oudenaarde - www.d-en-m.be
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KOM HET BELEVEN
KIJK VOORUIT
MET DE NIEUWSTE
TRENDS VOOR
AUDIO EN BEELD
Dominique Vanneste
zaakvoerder

Programmatie & bediening van al uw toestellen
We ontwarren voor jou het kluwen van smart media. Woon een van onze
luister- of kijksessies bij en maak kennis met de naadloze bediening van
streaming, Digibox, beeld en audio via onze eigen RTI app. Of eenvoudig
met uw stem.

Voor alle fans van home cinema
We zetten de ultieme filmbeleving in de verf. Een volledige 5.1.4 Dolby Atmos
configuratie met speakers van Bowers & Wilkins, de nieuwste Sony 4K projector en Arcam versterking met kamercorrectie. Dit alles bediend door een op
maat gemaakte iPad app. Bij ons kan je beleven wat een Netflix Ultra HD of
Bluray film doet. Home Cinema op zijn best.

Draadloze Hifi
Hifi zetten we in het daglicht met ons veelzijdige streamingaanbod, wonderlijk hoe dit alles kan via een eenvoudige bediening. Merken zoals Sonos,
Bluesound en Yamaha MusicCast stellen hun nieuwste draadloze oplossingen
voor.

Kwalitatieve speakers en versterkers.
We laten je wegdromen bij zalige klanken op GATO & Rotel audio, Bowers &
Wilkins 600/700 serie, Monitor Audio, de nieuwe KEF R reeks of Dali speakers.
Breng uw oude plaat mee en kom beluisteren hoe Vinyl terug weer kan
spelen. Project-audio, en niet te missen de allereerste draadloze Vinyl speler
van Yamaha.

WINTERWARMTE
Vrijdag 23 nov 2018

14 tot 22u

+ WINE/GIN TASTING

Zaterdag 24 nov 2018

10 tot 18u

+ KOFFIE/BIER TASTING

Zaterdag 25 nov 2018

14 tot 18u

+ KOFFIE/BIER TASTING

XPERIENCE DAYS
T 055 30 28 05 • www.d-en-m.be

Zaterdag

15, 22 en 29 dec 2018

10 tot 18u

Zondag

16, 23 en 30 dec 2018

14 tot 18u

Maandag

24 en 31 dec 2018

10 tot 16u

Without music,
life would be
a mistake
Friedrich Nietzche

