
BENT U EEN 2260 GEBRUIKER? 

 

Profiteer dan nu van de speciale trade-in aanbieding! 
 
 

Beste lezer, 

Gelanceerd in 1994, heeft geluidmeter type 2260 na 20 jaar zijn pensioengerechtigde leeftijd 

gekregen.  

Daarom bieden wij u, als trouwe Brüel & Kjær gebruiker, de mogelijkheid om van  

1 april tot 1 oktober 2015 gebruik te maken van de speciale trade-in campagne.  

U ontvangt maar liefst 21% korting op een nieuwe geluidmeter, type 2250 of 2270, met 

inruil van uw 2260! 

De nieuwe Brüel & Kjær geluidmeters, type 2250 en 2270,  zijn indrukwekkend  

intuïtief: overbrengen/verwerken van resultaten en het creëren van een rapportage is snel-

ler en eenvoudiger dan ooit.  Zowel de 2250 als ook de 2270 modellen  

beschikken over geavanceerde technologie, zoals USB, Ethernet-aansluiting en Wi-Fi.  

Bent u in het bezit van een 2260 en wilt u profiteren van deze scherpe, tijdelijke aanbieding? 

Neem dan snel contact met ons op via het bijgesloten formulier!  

 

21% korting op uw  

nieuwe 2250 of 2270 met 

inruil van uw 2260! 



Speciale actie: trade-in 2260 
Ja, stuur mij een offerte voor een nieuwe 2250/2270! 
 

Bedrijfsnaam  

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

Contactpersoon 

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

Adres 

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

Postcode & Plaats 

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

Telefoonnummer 

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

E-mail 

--------------------------------------------------------------------------------------------————— 

 

In het bezit van type 2260, met serienummer ……………………………….(graag invullen) 

 

Offerte aanvraag voor:  

⎕ 2250          ⎕ 2270 

Gewenste software modules: 

 

 

 

 

(*) alleen voor type 2270 

 

Graag ontvangen wij het ingevulde formulier retour via info@enmo.eu. U kunt ook de 

gevraagde gegevens e-mailen naar info@enmo.eu.   

 

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij z.s.m. contact met u op. 

 

 

 

“ENMO Sound & Vibration Technology:  
Passie voor Geluid & Trilling” 

21% korting op uw  

nieuwe 2250 of 2270 met 

inruil van uw 2260! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ BZ-7223 Frequency Analysis Software 

□ BZ-7224 Logging Sofftware 

□ BZ-7225 Enhanced Logging Software 

□ BZ-7226 Sound Recording Option 

□ BZ-7227 Reverberation Time Software 

□ BZ-7228 Building Acoustics Software 

□ BZ-7229 2-channel option (*) 

□ BZ-7230 FFT Analysis Software 

□ BZ-7231 Tone Assessment Software 

□ BZ-7233 Sound Intensity Software (*) 

□ BZ-7234 Low Frequency Option 

 


