Poãet v âeské republice prodan˘ch systémÛ Allen&Heath iLive pﬁesáhl v roce 2010 tﬁicet

prÛmûrn˘ profesionál a také mnoho zapálen˘ch amatérÛ.

sestav. Úmyslnû nepouÏíváme tradiãní oznaãení „mixáÏní pult“, protoÏe jde o mnohem

Allen&Heath vÏdycky slouÏil ‰irokému publiku a ani

sofistikovanûj‰í koncept dnes jiÏ desítek kompatibilních digitálních zaﬁízení pro zpracování

s nástupem digitální techniky se této pozice nevzdal.

zvuku. MÛÏete jimi kvalitnû a snadno splnit skoro kaÏd˘ úkol v touringu i pevn˘ch instalacích,

ProtoÏe dobﬁe víme, Ïe nejlep‰ím nástrojem prodeje je

mÛÏete je pouÏívat jako FOH i monitorové mixy, zónové kontrolery, mÛÏete s jejich pomocí

pﬁímá zku‰enost s v˘robkem, vytvoﬁili jsme novou sluÏbu

nahrávat i pﬁená‰et zvukové i ﬁídíci signály na prakticky libovolné vzdálenosti a mÛÏete se

zákazníkÛm, ve které budeme zapÛjãovat na zkou‰ku

stále tû‰it, co dal‰ího v˘vojov˘ t˘m Allen&Heath k va‰emu systému pﬁí‰tû pﬁidá. Cena

jednotlivé komponenty i celé sestavy iLive, pro zaãátek

prakticky v‰ech komponentÛ je drÏená na úrovni, na kterou dosáhne kaÏd˘ alespoÀ

v rozsahu zde uvedené tabulky, postupnû se bude nabídka
podle potﬁeby roz‰iﬁovat. Pro majitele iLive dovezen˘ch
firmou Prodance, je u kaÏdého modelu maximálnû dvakrát
a celkovû 7 dní zdarma, ostatní zájemci si zaplatí jen obsluhu/
instruktáÏ, které se ale pﬁi koupi iLive z jeho ceny odeãtou.
Plánovací kalendáﬁ a dal‰í informace o této sluÏbû najdete
na www.prodance.cz
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