Firma LEWITT wprowadza „demokrację do produktu” w postaci
flagowego mikrofonu. Jego formę nadadzą sami użytkownicy,
poprzez udział w ankiecie internetowej.
LEWITT tworzy najbardziej ambitny z dotychczasowych mikrofonów, więc narzędzie
dostępne online pozwoli użytkownikom zadecydować, jak będzie brzmiała ostateczna
wersja. Można będzie również wygrać jeden egzemplarz na własność.

Wiedeń, Austria – lipiec 2019. Trwają dalece zaawansowane prace przygotowujące do
obchodów 10. rocznicy istnienia firmy LEWITT, która przypada na rok 2020. W związku
z powyższym, austriacki pionier audio zbroi się, aby uczcić jubileusz przełomowym,
flagowym modelem mikrofonu. Zanim powstanie wersja ostateczna, projekt opatrzony jest
nazwą roboczą „Project Pinnacle”.
Kurtyna opadnie w styczniu podczas kolejnej edycji targów NAMM, dlatego LEWITT zaprasza
wszystkich pasjonatów audio do odegrania kluczowej roli w procesie powstawania
mikrofonu, za pośrednictwem specjalnie stworzonego narzędzia online. Co najlepsze,
uczestnicy wezmą udział w losowaniu gotowego produktu i otrzymają go jako jubileuszowy
podarunek.
Mikrofony LEWITT są tworzone z udziałem szanowanych na całym świecie realizatorów
dźwięku, którzy nie tylko testują prototypy przed ich wprowadzeniem na rynek, ale pomagają
kształtować brzmieniowy charakter wersji ostatecznych. W związku z powstaniem nowego
modelu flagowego, LEWITT zrobił jeden krok do przodu i zaprosił do współpracy entuzjastów
audio każdego poziomu, aby zaangażowali się w proces tworzenia nowej klasyki.
Narzędzie online zajmuje jedynie 5 minut. Podczas ankiety uczestnik jest proszony o wysłuchanie i porównanie kilku próbek brzmieniowych. Ankieta zakończy się 30 sierpnia 2019.
Losowanie głównej nagrody odbędzie się podczas nadchodzącej edycji targów NAMM
w styczniu 2020 roku, przy okazji uroczystego odsłonięcia projektu „Pinnacle”. Uroczystość
będzie transmitowana na żywo w kanałach mediów społecznościowych firmy LEWITT, dzięki
czemu każdy uczestnik będzie miał okazję sprawdzić, czy los uśmiechnął się do niego.
Od stycznia 2020 trwać będzie świętowanie 10 lat istnienia, a rozpoczniemy od naszego
najbardziej szczególnego projektu - komentuje Roman Perschon, założyciel i CEO firmy
LEWITT. Co najważniejsze, chcemy, aby każdy kto troszczy się o dźwięk, mógł świętować
razem z nami. LEWITT został założony, aby tworzyć najwyższej jakości mikrofony
dostępne dla każdego – teraz chcemy wprowadzić do naszych projektów demokrację. Nie
mogę się doczekać efektów współpracy z fanami marki LEWITT i końcowego rezultatu w postaci naszego nowego, flagowego modelu.
Aby wziąć udział w ankiecie i zyskać szansę wygrania mikrofonu odwiedź stronę:

https://lewitt.link/sound-survey

