TISKOVÁ ZPRÁVA
Druhý ročník ASAVI Akademie proběhl 1.10. 2009 pod heslem
Komplexní AV řešení v moderní architektuře
ASOCIACE SYSTÉMOVÉ AV INTEGRACE se rozhodla uspořádáním druhého ročníku navázat na úspěšný
loňský projekt ASAVI Akademie (záštita České komory architektů, účast více než 70 registrovaných
účastníků a 15 renomovaných výrobců). Akce proběhla opět v příjemném prostředí kongresového
centra Belvedere hotelu Diplomat Praha.
Těžištěm dopoledního programu ASAVI Akademie 2009 byla přednáška a prezentace paní
Mgr.arch.Gabriely Kaprálové (atelier ASKG Design, s.r.o.), při níž měli účastníci akademie možnost
seznámit se s projektovou přípravou a průběhem realizace rekonstrukce paláce Rytířská 29 (pobočka
České spořitelny), která byla ohodnocena Cenou Grand Prix Architektů v r.2009. Přednáška byla
věnována zejména ergonomickým a estetickým aspektům integrace vyspělých audiovizuálních
systémů při rekonstrukci luxusního historického interiéru.
Také v tomto roce se značnému zájmu účastníků těšila výstavka špičkových výrobků AV techniky
(AMX GmbH, Beyerdynamic GmbH, Epson Europe B.V., Extron Electronics Harman Pro Group, NEC
Corporation, Kramer Electronics, Projecta B.V., Projectiondesign as).
Prezentace některých zahraničních partnerů pak tvořily druhý programový blok letošní akademie:
- Trendy integrace AV řešení ve světě (InfoComm - p. Demicoli)
- Optické projekční plochy, nový standard pro kvalitní obraz ( dnp - p.Enevoldsen)
- 3LCD technologie pro jasný a plně barevný obraz (Epson - p.Vejražka)
- Projektory pro HD rozlišení, 3D zobrazení a LED projektory (Projectiondesign p.Andreassen)
- Základy přenosu a distribuce digitálních signálů (Extron - p.Mastenbroek)
- Jak vybrat vhodné plátno pro kvalitní obraz (Projecta - p.Goorbergh)
Třetí programový blok ASAVI Akademie byl ve znamení osvědčeného schématu přednášek
zaměřených na oblasti audio (akustika, ozvučení) a video (principy a odlišnosti zobrazovacích
technologií, novinky), přednášejícími byli přední odborníci z členských firem ASAVI.
Pro účastníky bylo stejně jako loni připraveno příjemné pohoštění a zajímavé ceny V průběhu
závěrečného losování tomboly (hlavní cena – velkoformátový LCD monitor) byl vyhlášen termín
konání příštího ročníku ASAVI Akademie - 7.10.2010.
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