
1972-2012

40 års Jubilæum

Læs om:       Loewe GaLLery Frederikshavn       vi Går onLine       årets samsunGForhandLer iGen       køb oG saLG aF bruGt

Op til 40% rabat

Op til 40 mdr. rentefri kredit

Gratis montering

Kom til 40 års 
tilbudsfest
Fredag d. 01. juni kl 9.30-20.00

Lørdag d. 02. juni kl 9.30-17.00

søndag d. 03. juni kl 9.30-17.00

shop  
in shop

besøg vores apple, Philips, sony, bose,  
Loewe, sony og samsung afdelinger.

Læs mere i magasinet.

Vi er alle specialister i lyd og billede 



Lyd og billedspecialistens 40-årige historie tager 
sin begyndelse i strandby, hvor Finn nielsen den 
1. maj 1972 åbnede merina radio på adressen 
havnevej 2. Finn nielsen var udlært i skagen i 
1963 og var bl.a. i mange år ansat hos bang & 
olufsen i struer. 

Farve-tv’et gør sit indtog
Fra begyndelsen beskæftigede firmaet sig med 
skibselektronik samt radio og fjernsyn. kun få år 
tidligere var den første tv-udsendelse, i farver, 
imidlertid løbet over skærmene i de nordjyske 
hjem og for at kunne imødekomme den store ef-
terspørgsel på farve tv-apparater, rådgivning og 
god service, valgte man at specialisere sig inden 
for radio og tv.

Udvidelse i 1978
i 1978 blev rammerne på havnevej for trange, 
og firmaet flyttede til strandvej 39, hvor der blev 
indrettet en efter tidens standarder topmoderne
forretning. På det moderne værksted servicerede 
og reparerede man nu også for andre radioforret-
ninger i området.

Fagre, nye verden
branchen var inde i en rivende udvikling, og den 
fagre nye verden bød hele tiden på nye skelsæt-
tende opfindelser, som fandt vej ind i de nordjyske
stuer. Farve-tv’et havde efterhånden erstattet de 
gamle sort-hvide apparater, og nu stod videoma-
skiner, videokameraer, walkman, Cd-afspillere,
link og dvd pludselig øverst på ønskesedlen.

videomaskinens årti
For blot nogle årtier siden var programudbuddet 
begrænset til dr, sv1 og sv2, og som et alternativ 
blev leje af videofilm et sikkert hit i begyndelsen 
af 80’erne. derfor blev en stor del af butikken ind-
rettet med et imponerende udvalg af tidens film, 
og åbningstiden blev udvidet, så man kunne nå at 
hente en film efter spisetid.

en del aF 2tal-kæden
i foråret 1991 gik en gruppe radioforhandlere 
sammen og dannede kædesamarbejdet 2taL. 

merina radio blev en del af kæden og ændrede 
navn til 2taL merina. i oktober 1992 flyttede 
forretningen til maigårdscenteret i Frederikshavn. 
sønnen Laust nielsen havde i nogle år arbejdet i 
nogle af branchens bedste specialforretninger og 
kom nu hjem og blev medejer.

kUnder Fra det meste aF Jylland
med butik i maigårdscentret var der mulighed 
for at udvide kundekredsen, og i løbet af få år 
strakte den sig langt ned i Jylland. med fokus på 
høj kvalitet og service fik 2taL merina et solidt 
fodfæste i kundernes bevidsthed. de var med  
andre ord ikke i tvivl om, hvor de skulle henvende 
sig, når det gjaldt køb af radio- og tv- produkter 
af høj kvalitet.

skiFter navn til 
lyd og Billede specialisten
i 2001 blev Laust nielsen eneejer af firmaet, og 
samtidig blev der indledt et samarbejde med 2taL 
hjørring, der senere blev overtaget og fungerede 
som filial. en ændring i kædesamarbejdet resul-
terede i, at firmaet i 2008 skiftede navn til Lyd 
og billede specialisten. i 2010 blev afdelingen i 
hjørring lukket og butikken i Frederikshavn blev 
udvidet. 

Jyllands eneste loewe gallery
i samme forbindelse åbnede Lyd og billede spe-
cialisten Jyllands første og eneste Loewe Gallery 
ved siden af butikken i Frederikshavn. hermed 
slog firmaet for alvor sin position fast som lands-

delens absolut førende indenfor stærke og kom-
promisløse lyd- og billedløsninger.

vi vil stadig gå Forrest
med fyrre år i branchen kan vi tillade os at sige, 
at vi ved, hvad vi taler om. vi har set det hele 
ske fra første parket og har den dag i dag stadig 
fingeren på pulsen. vi ved, hvad der rører sig, og 
sætter en ære i altid at være på forkant med de 
nyeste visioner og produkter i en branche i kon-
stant udvikling. sammen med vores kunder vil 
vi stadig gå forrest og vise vejen mod suveræne  
lyd- og billedoplevelser.

Et historisk tilbagEblik på  
40 år mEd lyd og billEdEr
Historien om Lyd og Billede Specialisten er også historien om udviklingen indenfor  
radio- og tv-branchen – fra de første sort-hvide apparater til nutidens knivskarpe  
fladskærme. Det er historien om en tid, hvor tv ikke var allemandseje, om de første  
tv-udsendelser i farver, og om dengang der kun var tre tv-kanaler at vælge imellem.  

I 2010 åbnede Loewe Gallery ved siden af Lyd og Billede Specialisten så der nu er 2 special-butikker ved siden af hinanden. 

I 2008 blev 2tal til Lyd og Billede Specialisten. Billedet er fra 2012 som butikken fremstår  i dag.

I 1991 blev Merina Radio til 2tal. Billedet er  fra 1992 efter flytningen til Maigårdscenteret  i Frederikshavn.

I 70erne hed Lyd og Billede Specialisten  ”Merina Radio” og lå i Strandby. Billedet  er efter udvidelsen i 1978.

Stifter Finn Nielsen og sønnen Laust Nielsen går i 1991 sammen om at drive butikken og i 2001 bliver Laust Nielsen eneejer. Billedet er fra 1995 efter en af flere udvidelser i Maigårdscenteret.

40% rabat
i anledningen af vores 40 års jubilæum  
giver vi op til 40% rabat på udvalgte  

udstillingsmodeller. du kan se nogle af 
tilbuddene på de næste sider. kom ind i 

butikken og se flere gode tilbud.
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– din sikkerhed for at vælge rigtigt

VisuEl bolig
oplev hvordan du får underholdningen  
i stue, køkken, bad og kontor til at 
hænge sammen.

loEwE gallEry
her finder du Jyllands eneste 
Loewe Gallery med alle Loewes 
produkter.

b&o afdEling
Få et godt tilbud i vores bang & 
olufsen second hand afdeling.

sony afdEling
i vores sony shop-in-shop har vi udvalgt det 
bedste fra sony.

bosE afdElingEr
i vores mange bose-opstillinger rådgiver vi 
om alle boses produkter.

møbEl opstilling
i vores mange miljøer finder du de bedste 
hiFi/tv-møbler fra de bedste producenter.

philips afdEling
vores Philips shop-in-shop byder på 
det bedste fra Philips.

applE afdEling
vi optimere sammenhængen mellem dit  
apple og dine lyd- og billedeprodukter.

brugt afdEling
i brugtafdelingen kan du både købe 
og sælge brugte tv og hiFi.

samsung afdEling
oplev hvorfor vi igen og igen bliver kåret 
som årets samsung-forhandler.

bEsøg VorEs mangE  
spEcialafdElingEr
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oplEV bosE hos lyd- og  
billEdE spEcialistEn
– en sanseoplevelse udover det sædvanlige

Lyd og billede specialisten i Frederikshavn er bose partner 2000 shop. det 
betyder, at du hos os kan få en totaloplevelse med boses produkter, der for 
alvor taler til dine sanser. kig ind og vi garanterer dig en oplevelse af kvali-
tet helt udover det sædvanlige, som du kan tage med hjem. 

hos Lyd og billede specialisten er vi særligt udvalgt til at måtte præsentere 
boses supersortiment. For dig som kunde betyder det, at du hos os kan 
opleve alle boses produkter samlet på ét sted, og at vores specialister har 
gennemgået alle boses produktkurser.

rådgivning på Første klasse
når du handler bose hos Lyd og billede specialisten, er du derfor sikker på, 
at kvaliteten af rådgivningen og serviceniveauet er af samme høje kvalitet 
som produkterne. vi garanterer dig faglighed og indsigt, når du skal træffe 
dit valg og lover, at ingen ved mere om bose end os. 

Dårlig lyd er støj, der ødelægger den gode 
oplevelse – uanset om du hører musik, 
radio eller ser din yndlingsfilm. Hvorfor 
egentlig lade sig nøje med mindre?

støj er en kilde til irritation, der kan påvirke vores humør, vores evne 
til at koncentrere os, og i sidste ende have en negativ effekt på vores 
livskvalitet. du kender godt følelsen, når emhætten endelig bliver 
slukket, og lettelsen breder sig i hele kroppen? der er ingen tvivl. 
God og dårlig lyd påvirker os både fysisk og mentalt.

vælg den gode lyd
vi udsættes i det hele taget for en kakofoni af lyde i det daglige; en 
malstrøm af indtryk der skal sorteres og bearbejdes – og mange af 
dem kan vi ikke gøre noget ved. men hvorfor ikke forbedre dem, vi 
kan? og vælge den gode lyd frem for den dårlige - når vi kan? 

vi giver dig den rene vare
hos Lyd og billede specialisten er vi af den overbevisning, at livet er 
for kort til dårlig lyd. derfor tilbyder vi intet mindre end ultimative 
lydoplevelser, hvor alle mislyde og al baggrundsstøj er elimineret, så 
du står tilbage med den ægte vare: rene, uforstyrrende lydbilleder, 
hvor detaljerne brænder igennem, og det knap hørlige pludselig gør 
en forskel.

lydkvalitet er livskvalitet
og vi er ikke i tvivl: uanset om du lytter til musik på anlægget hjem-
me i stuen, på kontoret, i bilen eller med ørepropper ude i det fri, ser 
en film eller lytter til nyhederne på radioen er god lydkvalitet med til 
at løfte din livskvalitet.

kig ForBi – og lyt
det menneskelige øre er sirligt indrettet og meget kvalitetsbevidst, 
når det gælder god og dårlig lyd. vi inviterer dig til at kigge forbi og 
lægge øre til lyd, som du aldrig har hørt det før.

liVEt Er for kort til  
dårlig lyd

Enestående.
2.160 gange.

Gallery

Ét tv. Tolv farver. 2.160 varianter.
Det nye Loewe Connect ID. 

Vælg farve, skærmstørrelse og placering. 
Skab din helt egen version. Kun to ting er 
foruddefineret – exceptionelt billede og perfekt lyd.

Bose Cinemate Gs  
+ PanasoniC DmPBD110 – uDstiLLinGsmoDeL 
stereoanlæg med Full hd 3d blu-ray afspiller.

før 7.990,- nu 5.499,-

Bose LifestyLe 48 – uDstiLLinGsmoDeL 
Lifestyle® 48 dvd-baseret hjemmebiograf

før 35.995,- nu 25.995,-

Bose LifestyLe 38 – uDstiLLinGsmoDeL 
Lifestyle® 38 dvd-baseret hjemmebiograf

før 27.995,- nu 19.999,-

Primare DVD i10  – HiGH-enD DVD  
reCeiVer– uDstiLLinGsmoDeL 

før 18.999,- nu 11.399,-

auDio Pro DVD one – anLæG meD  
2 HøjttaLere – uDstiLLinGsmoDeL 

før 6.999,- nu 4.199,-

jBL tL260 – GuLVHøjttaLere,  
sæt meD 2 stk – uDstiLLinGsmoDeL 

før 19.998,- nu 13.999,-
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Praleri er sjældent velset, men vi siger det nu alligevel: vi er specialister i 
samsung. og det i en sådan grad at vi har vundet en pokal for det.

hos Lyd og billede specialisten er vi blevet kåret til årets samsung forhandler 
igen og igen, år efter år. Faktisk er vi blevet kåret så mange gange, at vi nu 
har fået lov til at beholde pokalen til evigt eje. det er vi faktisk ret stolte af.

Hvad Betyder det For vores kUnder?
bortset fra at det er en fin pokal, så har det også betydning for dig som 
kunde. det er nemlig din garanti for, at vi virkelig ved, hvad vi snakker om, 
når du handler samsung hos os. vi kender samsungs produktsortiment ud 

og ind og kan tilbyde dig kompetent rådgivning om de mange muligheder 
og løsninger.

kig ind og oplev HvorFor vi Har Fået pokalen
i vores samsung shop-in-shop vil vi gerne præsentere dig for et bredt udvalg 
af modeller og apparater. vi står parat med råd og vejledning, så du kan 
vælge lige netop den model som passer til dig og dine behov. og du møder 
selvfølgelig kun faguddannet personale, som ved hvad de taler om.

Vi Er spEcialistEr i samsung
– og det har vi faktisk bevis på

fladskærmE i høj kValitEt 
og EksklusiVt dEsign

3 Stærke Skærme  
tiL juBiLæumSpriSer

hos Lyd og billede specialisten har vi et stort ud-
valg af fladskærme fra verdens stærkeste brands 
og førende producenter. høj kvalitet, stilsikkert 
design og innovativ teknologi er fællesnævnere 
for hele vores sortiment.

vi gør det lettere For dig
i vores butik kan du i ro og mag kigge nærmere på 
de mange muligheder og danne dig et indtryk af, 

hvad der passer bedst til dig og din bolig. vi står 
til rådighed med vores omfattende viden om pro-
dukterne og teknologien bag, hjælper 
dig med at sammenligne lyd- og 
billedkvalitet – og ikke mindst 
med at vælge netop den løs-
ning, der dækker dine behov.

Det kan forekomme som lidt af en videnskab at vælge netop den fladskærm, der 
passer til din bolig og dine behov. Hos Lyd og Billede Specialisten taler vi et sprog, 
der er til at forstå, og hjælper dig med at træffe det rette valg.

samsunG ue46C9005  
– uDstiLLinGsmoDeL 
46” ultratyndt Led tv med ramme i børstet stål, 
3d, internet, dvb-t2/C

før 29.999,- nu 17.999,-

samsunG ue40D6547  
– uDstiLLinGsmoDeL 
40” tv med dvb-t2/C

før 9.999,- nu 5.999,-

samsunG Ht-D5000  
– uDstiLLinGsmoDeL 
bluray hjemmebiografsystem med 3d

før 2.999,- nu 1.799,-
Loewe inDiViDuaL seLeCtion  
32” LCD, aLu – uDstiLLinGsmoDeL 
Flot designet 32” tv med indbygget harddisk.

før 29.999,- nu 19.999,-

Loewe inDiViDuaL ComPose  
40” LeD,  aLu – uDstiLLinGsmoDeL 
Flot designet 40” tv med indbygget harddisk.

før 39.999,- nu 29.999,-

PanasoniC tXP-50Vt30  
– uDstiLLinGsmoDeL 
50” Full hd neoPlasma tv med 3d og  
avancerede netværksmuligheder.

før 16.999,- nu 11.999,-
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allE plEtskud fra philips  
samlEt på ét stEd
– kig ind i vores eksklusive PhiliPs shoP-in-shoP

philips er kendt for at levere kvalitet,  
innovativt design og for at have fingeren 
på pulsen, når det gælder forbrugernes 
behov, ønsker og vaner. 

hos Lyd og billede specialisten udvælger vi nøje vores produktsortiment. vi 
er kræsne og kvalitetsbevidste og forhandler kun produkter, der lever op til 
vores høje standarder. 
med gennemført kvalitet og en stor fremsynethed i forhold til markedets 
udvikling og forbrugernes behov, er Philips én af de producenter, vi har 
stor tillid til.

på Forkant med Udviklingen
Philips er altid forrest i kapløbet, når det gælder udviklingen af ny teknologi. 
hos Lyd og billede specialisten kan du opleve et bredt udvalg af de nyeste 
teknologier fra Philips i en eksklusivt indrettet shop-in-shop. kig ind og lad 
os guide dig frem til det rigtige valg.

få profEssionEl  
rådgiVning når du  
indrEttEr mEd lyd og billEdE

Når din eksisterende eller nye bolig skal indrettes med lyd og billeder, er det vigtigt at  
bevare overblikket og tænke både nuværende og fremtidige behov ind i løsningen. Hos 
Lyd og Billede Specialisten tilbyder vi professionel rådgivning om, hvordan du bedst  
griber projektet an.
uanset omfanget af dit projekt deler vi hos Lyd og 
billede specialisten rundhåndet ud af vores viden 
og erfaring med indretning med lyd og billeder. vi 
står til rådighed, uanset om du bare har brug for 
et godt råd eller har behov for en komplet projek-
tering med detaljerede plantegninger og praktisk 
gennemførsel af projektet.

Fremtidssikring aF dit nyByggeri
står du overfor at skulle bygge ny bolig, ligger 
vi inde med værdifuld viden om, hvordan du – i 
nutidens boligbyggeri – kan udnytte fremtidens 
digitale og teknologiske muligheder. samtidig kan 
vi rådgive dig om, hvordan du får trukket de rig-
tige kabler fra starten, så din bolig er fremtids-

sikret, når det gælder installation af lyd- og bil-
ledløsninger.

Besøg vores virtUelle Bolig
savner du inspiration til, hvordan du på bedste 
vis kan integrere de mange lyd- og billedmulig-
heder i din boligs indretning, vil vi gerne invitere 
dig indenfor i vores virtuelle bolig. her kan du se, 
hvordan det kan gøres og opleve, hvordan teknik-
ken vil virke i praksis.

proFessionel indretningsarkitekt
drømmer du om at indrette funktionelt og tidløst 
med lyd og billeder, samarbejder Lyd og billede 
specialisten desuden med en professionel indret-

ningsarkitekt. indretningsarkitekten kan hjælpe 
dig med at skabe en fuldendt integration mellem 
din boligs indretning og den ny teknologi. 

kontakt en aF vores  
indretningsspecialister
hvis du vil sikre dig en løsning, der holder både nu 
og i fremtiden, opfordrer vi dig til at kontakte en 
af vores specialister og få en uforpligtende snak 
om dine muligheder.  

PHiLiPs Ht-s9140, sounDBar meD  
3D BLu-ray – uDstiLLinGsmoDeL 

før 9.999,- nu 5.999,-

PHiLiPs 47PfL7696, 47” tV  
– uDstiLLinGsmoDeL 

før 11.999,- nu 7.199,-

PHiLiPs 50PfL7956t, 50” tV  
– uDstiLLinGsmoDeL 

før 17.999,- nu 11.399,-
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loEwE gallEry sættEr nyE 
standardEr for unikkE 
lyd- og billEdoplEVElsEr

med en unik kombination af banebrydende 
teknologi, prisbelønnet design og individuelle 
systemløsninger, sætter Loewes eksklusive 
produktsortiment nye standarder for, hvor-
dan lyd og billeder kan – og skal – opleves. i  
Jyllands eneste Loewe Gallery hos Lyd og bil-
lede specialisten kan du opleve hele Loewes 
produktpalette – og mere til.

indret med lyd og Billeder 
Fra loewe
som noget ganske særligt har vi indrettet en 
bolig med Loewes produkter. her kan du be-
væge dig mellem stue, køkken, badeværelse 
og kontor og opleve, hvordan din underhold-

ning i lyd og billeder, i kraft af skelsættende 
teknologi fra Loewe, kan følge dig ubesværet 
rundt i huset og på en hel ny måde integreres 
i dit hjem.

et valg dU aldrig Fortryder
Loewes eksklusive produkter har vundet mere 
end 200 internationale design- og teknologi-
priser for deres elegante og eksklusive design, 
brillante billeder, krystalklare lyd og optimale 
brugervenlighed.  kombineret med et ganske 
unikt fokus på kvalitet i rådgivningen og spe-
cialiseret service og support, er Loewe absolut 
et valg, du aldrig fortryder.

Hos Lyd og Billede Specialisten 
i Frederikshavn finder du noget 
ganske unikt, nemlig jyllands 
eneste Loewe Gallery, hvor  
du kan opleve hele Loewes  
enestående produktprogram.

kontor miljø
kom og oplev hvordan din boligs underholdning 
når ud i kontoret og omvendt.

stuE miljø
Få en demonstration hvor alt din elektronik 
styres med kun en fjernbetjening, også dit 
lys og dine gardiner. Prøv det i vores visuelle 
bolig.

pc/mac intEgration
vi rådgiver dig så du får optimal integration og 
kan styre hjemmets elektronik med f.eks. din 
iPhone eller iPad.

indbygning
skal det være diskret? vi bygger specialdesignede 
højttalere i væggen så de slet ikke kan ses.

bad miljø
vi har de helt rigtige løsninger til optimal lyd 
og billede på badeværelset. oplev dem i vores 
visuelle bolig.

køkkEn miljø
Få adgang til hele hjemmets underholdning på 
én fjernbetjening i køkkenet. kom og se hvor-
dan vi gør det muligt.
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Stor Danmarks-Pakke

*  Findes også som HD-kanal. 

NYHED

**

*

*

*

* *

* *

*

*

- få en HD tv-box med i handlen til 0kr.1)
Jubilæumstilbud

1) Forudsætter abon. i 6 mdr. Herefter betales gældende listepris for hoved- og tillægsabon., samt kortafgift. Inden udgangen af de før-
ste 2 mdr. vælger du hvilke tv-pakker du vil fortsætte med, dog min. Bonus + Dokumentar til 169 kr./md. For ændring i tv-pakker eller 
bestilling af ViasatHD inden for de første 2 mdr. kontakt Viasat på 70 13 40 50. Hører vi ikke fra dig fortsætter abon. på Stor Danmarks-
Pakke til 399 kr./md. Ønskes ViasatHD efter de første 2 måneder koster det 49 kr./md. Start- og kortafgift betales halvårligt forud. 
Prisen er gældende den 01.06.2012 – 03.06.2012. Kun til husstande uden Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalings-
Service (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende listepris. Der tages forbehold for trykfejl.

•  Abon. Stor Danmarks-Pakke (værdi 2 x 399 kr.) .  0 kr.

•  Abon. Bonus + Dokumentar (værdi 4 x 169 kr.)  676 kr.

•   Viaplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 kr.

•   ViasatHD-abon. (værdi 2 x 49 kr.) . . . . . . . . .  0 kr.

•   ViasatHD tv-box (værdi 999 kr.) . . . . . . . . . .  0 kr.

•  Standardinstallation (værdi 1.199 kr.) . . . . . .  0 kr.

•  Start- og kortafgift . . . . . . . . . . . . . . . .  399 kr. 
•  Samlet pris i 6 mdr. fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075 kr.1)

*  Findes også som HD-kanal. 

SPAR
999 kr.1)

På Digital TV-box fladskærmE i stærkt dEsign fra ét 
af VErdEns størstE brands
– oPlev dem i vores sony shoP-in-shoP 

kendetegnende for sony er en stor dedikation til at skabe æstetiske design-
løsninger. designløsninger, der med gennemført minimalisme og strøm-
linethed skiller sig ud fra mængden, og gør sony til noget ganske særligt 
indenfor branchen.

Fremadrettet teknologi iklædt gennemFørt design
sony er imidlertid ikke kun æstetik men også nyskabende teknik, og bag de 
stærke designs gemmer sig altid avancerede og fremadrettede teknologiske 

løsninger. i vores sony shop-in-shop kan du opleve deres brede udvalg af 
produkter og især deres store og eksklusive sortiment indenfor fladskærme.

kig ind og lær sony Bedre at kende
kig ind og lad os præsentere dig for de mange muligheder fra sony. vi kan 
sammensætte en individuel løsning, der imødekommer dine krav og for-
ventninger til både kvalitet, design og teknologi.

Hos Lyd og Billede Specialisten er vi specialister i fladskærme. Vi har svar på alle dine 
spørgsmål og præsenterer dig for de stærkeste brands indenfor feltet. et af de stærkeste 
er utvivlsomt Sony, som du kan opleve i vores Sony shop-in-shop.

Gallery

Nogle siger tyskere er perfektionister. 

De har ret!

Loewe AirSpeaker

Prisvindende AirPlay højttaler. 

Afspiller musik trådløst fra iPhone, 

iPod, iPad og iTunes. Via LAN, WLAN og  

Powerline. Har Aux-In og USB-indgang. 

Fås i Alu Sort eller Alu Sølv med top 

cover i alu sølv. Farvede top covers i 256 

forskellige RAL-farver kan tilkøbes.

Pris kr. 5.599,- 

sony 46” tV  kDL-46eX524   
– uDstiLLinGsmoDeL 

før 9.999,- nu 5.999,-
sony 3D BLu-ray afsPiLLer   
BD-Ps470 – uDstiLLinGsmoDeL 

før 1.499,- nu 899,-
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man kan faktisk godt nydE 
udEn først at ydE
– du skal bare lade vores Professionelle  
montører klare arbejdet

Hos Lyd og Billede Specialisten er vi ikke tilfredse, før vores kunder er det. Vi følger 
hver enkelt opgave helt til dørs og tilbyder en bred vifte af ydelser og services indenfor 
montering og installation af lyd- og billedløsninger.

hvis du vil have det optimale ud af din nyindkøbte 
lyd- og billedløsning, er det ikke ligegyldigt, hvor 
og hvordan du monterer den i din bolig. vælger 
du at lade vores professionelle montører klare 
opgaven, er du imidlertid sikker på, at dit nye  
apparat er installeret og monteret korrekt – klar 
til at fylde dit hjem med gode oplevelser. 

Få det Bedste Ud aF din investering
hos Lyd og billede specialisten er vi eksperter i at 
integrere lyd- og billedløsninger i boligen og kan 
beregne præcis, hvor dit tv, højttalere eller anlæg 
skal placeres for, at du til fulde kan udnytte ap-
paratets potentiale. vi skjuler naturligvis diskret 
og effektivt alle kabler og ledninger, så boligens 
indretning og apparatets design ikke skæmmes.

vi giver en grUndig instrUktion
For at få den ultimative oplevelse, er det selvføl-
gelig vigtigt, at du er fortrolig med teknologien 
og ved, hvordan din nye lyd- og billedløsning 
virker. derfor tilbyder vores montører naturligvis 
også en grundig instruktion i løsningens mange 
muligheder og funktionalitet.

skal dU Bygge nyt?
hvis du skal bygge nyt eller bygge om, er det en 
god ide at tænke lyd og billeder ind, allerede 
mens projektet er på tegnebrættet. hos Lyd og 
billede specialisten ved vi, hvordan dine lyd- og 
billeddrømme bedst realiseres og integreres i din 
nye bolig – og vi deler gerne vores viden med dig.
realisér dine boligdrømme – i lyd og billeder.
vi har stor erfaring med byggeprojekter af enhver 
størrelsesorden og kan rådgive dig gennem hele 
processen – fra de første streger på tegnebrættet 
til den endelige kabelføring i skjulte rør. kig ind i 
butikken og få en snak med en af vores eksperter 
om dine boligdrømme i lyd og billeder.   

gratis
montEring

i anledning af vores 40 års jubilæum  
bringer og monterer vi gratis ved  

alle køb i juni *

Næste generation af kvalitetskabler til den nye teknologi

Smarter connections – made simple

Med en clic dock til iPod touch, 
iPhone 3, 4 eller 4s er det muligt 
at docke direkte i møblet.

Skjult kabelføring bag den 
flytbare bagbeklædning.

CD og DVD skuffer.

clic modulerne er gennemtænkt ned til mindste detalje så du kan nyde det stilrene design og glemme 
alt om rod, ledninger og elektronik. De modul opbyggede møbler kan tilpasses ethvert behov. De kan 
sættes sammen hen ad eller bygges op i højden, alt efter hvad du måtte foretrække. Alle møblerne fås 
i to dybder 45,5 cm og 55 cm. 

Nærmeste forhandler finder du på clic.dk

Stoflåger der muliggør at lyden fra højttalerne kan 
komme ud og at fjernbetjenings-signalerne virker 
igennem stoffet. De fås i farverne hvid, sølv og sort.

hear beauty. see beauty. hide everything else.

clic.dk
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Lyd der skal ses
Bds 370. klassens bedste a/v-ydelse, Blu-ray 
3d™ system, dvd/cd-afspiller, Fm-tuner,
200 watt subwoofer og 2.1-kanals stereolyd. 
alt sammen kombineret i ét elegant system.
det er det ultimative hjemmeunderholdnings-
system, der kan sættes op på få minutter.
oplev skønhed, der virkelig siger mere end 
tusind ord, hos dk.harmankardon.com.
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finansiEring af dinE lyd-  
og billEdEdrømmE
– attraktive finansieringsmuligheder  
gør det muligt!

Hos Lyd og Billede Specialisten tilbyder vi attraktive  
finansieringsmuligheder, der gør det muligt for dig at  
realisere dine lyd- og billeddrømme – her og nu.

Jakob Jensen
Sælger / Bogholderi

Casper Høgsted
Butikschef

Heino Jensen
Montør

Steen Larsen
Værkfører

Thomas Holt
Montør

Christian Helbo
Servicemedarbejder

Erik Christiansen
Sælger

Ole Thomsen
Sælger

Laust Nielsen
Indehaver

Henrik Aaen
Bogholder

Sanna Carlsen
Sælger / Webansvarlig

Anders Johansson
Afdelingsleder

Vi købEr og sælgEr brugtE  
kValitEtsproduktEr
– kig ind og få et godt tilbud 

enhver branche har sine klassikere: Produkter der virkelig står distancen, 
når det gælder design og funktionalitet – og som selv med mange år på 
bagen stadig taler til os. sådan er det naturligvis også indenfor lyd- og bil-
ledløsninger, og derfor har vi en afdeling, hvor vi kun beskæftiger os med 
køb og salg af brugte kvalitetsprodukter.

to års reklamationsret på BrUgt
i brugt-afdelingen kan du finde et stort udvalg af spændende tilbud på pro-
dukter, hvor høj kvalitet, tidløst design og gennemtænkt teknik går hånd i 

hånd. alle produkterne er naturligvis gennemtestede på vores værksted, og 
vi yder to års reklamationsret på alle brugte apparater.

Få et godt Bytte-tilBUd
Foretrækker du at købe nyt, tager vi gerne dine brugte produkter i bytte. 
kontakt os og få et godt bytte-tilbud på dit brugte produkt eller kom ind og 
oplev, de mange muligheder indenfor brugte lyd- og billedløsninger.

Høj kvalitet, stilrent design og gennemtænkt teknik er tidløst og 
går aldrig af mode. Derfor har vi hos Lyd og Billede Specialisten 
en særlig afdeling for brugte højkvalitetsprodukter, hvor du kan 
gøre en god handel - uanset om du vil købe eller sælge.

Eksempel ved køb for 30.000,-:  
Varighed: 40 mdr. Nominel fast årlig rente: 0 %, Oprettelsesgebyr: 398 kr, Administrationsgebyr: 45 kr. pr. md.  
Månedlig ydelse: 804,95 kr, ÅOP: 4,12 % Gebyr for indfrielse: 0 kr.

når det handler om finansiering, har vi gjort det så 
simpelt som muligt: vi kan tilbyde en fleksibel låne-
ramme, lang løbetid samt medindflydelse på rente-
procenten. renten vi kan tilbyde afhænger af vores 
kreditvurdering.

Bestem selv, Hvor meget dU vil  
Betale om måneden
du kan finansiere køb op til kr. 300.000 med tilbage-
betaling helt op til 120 måneder. det betyder i praksis, 

at du selv bestemmer din månedlige tilbagebetaling, 
og vi forventer hverken, at du stiller sikkerhed i form af 
fast ejendom, bil eller båd. kort sagt ønsker vi at gøre 
det så hurtigt, sikkert og enkelt for dig som muligt.

så Bliver det ikke nemmere
det er meget nemt at ansøge om lån hos Lyd og billede 
specialisten. tag en snak med en af vore uddannede 
sælgere og vores finansieringsafdeling vil i løbet af 
nogle minutter give svar. så bliver det ikke nemmere.

40 mdr. 
rEntEfri krEdit

i anledningen af vores 40 års jubilæum  
tilbyder vi lige nu 40 mdr rentefri  

kredit i vores fysiske butik

Lyd og Billede Specialisterne med over 250 års brancheerfaring

7 år

22 år

17 år

29 år

13 år

31 år

40 år

35 år

5 år

18 år

26 år

9 år

Trådløs
lyd i særklasse

fed lyd 
uden 

kabler

Med den nye YOUr WOrld serie fra Europas største højtalerprodu-
cent slipper du for højtalerkabler – det kan ikke blive nemmere at få 
ekseptionel lyd til dit tv eller streame musik fra WIMP eller sPOTIFY 
trådløst ud til dine højtalere.

Alle højtalere i serien har indbygget forstærker og trådløs teknologi 
– det eneste du behøver er et 220v stik til hver højtaler og UsB stick 
eller iPhone dock, så er du klar til at nyde lyd i særklasse. 

MULTIROOM
samtidig giver sortimentet i YOUr WOrld serien mulighed for at 
få trådløs HIFI lyd i hele huset på samme simple måde og med en 
række features, som giver ægte multiroom oplevelse.

• Op til 3 kilder kan vælges frit i alle rum

• Mulighed for 3 ZONE valg

• rækkevidde ca. 20 m indendørs

• Intet signaltab eller tidforsinkelse

• Tilslut ubegrænset antal højtalere 

•  send trådløst fra PC/MAC og  
iPhone/iPod

•  rent ”plug`n`play” –  super enkel  
opsætning

11178-2CITO-annoce_210x1485.indd   1 02/05/12   10.00
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med den nye webshop har du adgang til et stort 
udvalg af vores sortiment. Det bedste indtryk får 
du dog ved et besøg i butikken, uanset om du er 
til professionel vejledning eller ser på inspiration.

www.lbs.dk – køb onlinE  
EllEr kom ind i butikkEn,  
du bEstEmmEr sElV

LyD OG BiLLeDe SpeciaLiSteN

maigårdsvej 2C
9900 Frederikshavn

tlf: 98439988
mail: kundeservice@lbs.dk
www.lbs.dk

LOewe GaLLery FreDerikSHaVN

maigårdsvej 2b
9900 Frederikshavn

tlf: 98439987
mail: frederikshavn@loewe-gallery.dk
www.loewe-gallery.dk/frederikshavn

ÅBNiNGStiDer

mandag - fredag 9.30 - 17.30
Lørdag 9.30 - 14.00
Første søndag i måneden 10.00 - 15.00

Vind
En ipad

klik dig ind på www.lbs.dk og tilmeld  
dig vores nyhedsbrev, så deltager du i 

lodtrækningen om en iPad.
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Fredag d. 01. juni kl 9.30 - 20.00 Lørdag d. 02. juni kl 9.30 - 17.00 søndag d. 03. juni kl 9.30 - 17.00juBiLæumS ÅBeNt:


