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O que têm em comum Stevie Wonder, Adam Clayton (U2), Tiago Pais Dias (Amor
Electro), Steve Miller (The Steve Miller Band), Noel Galagher (Oasis), James
Jonhston (Biffy Clyro), Eva Gadner (P!nk) e Shavo Odadjia (System of a down)?

Meters Music chega a Portugal pela mão da
Comercialfoto

A Comercialfoto, acaba de assegurar a representação de distribuição no mercado
português da marca de áudio Meters Music, by Ashdown Engineering.

Com este acordo, o mercado terá acesso aos produtos de áudio que têm obtido as
melhores impressões por parte de músicos e produtores musicais a nível mundial, de
onde se destacam Stevie Wonder, Adam Clayton (U2), Tiago Pais Dias (Amor
Electro), Steve Miller (The Steve Miller Band), Noel Galagher (Oasis), James
Jonhston (Biffy Clyro), Eva Gadner (P!nk) e Shavo Odadjia (System of a down).

A oferta que será disponibilizada pela Comercialfoto para o mercado português inclui
tecnologia de áudio com tecnologia Bluetooth e de fios, quer para auriculares, quer
para headphones, e um conjunto de colunas para tornar a experiência de audição
musical num verdadeiro festim para os amantes de música.
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Meters Headphones com fio OV-1: €249 PVPr
Meters Headphones com Bluetooth OV-1 bluetooth: €399 PVPr

Meters auriculares com fio M-ears: €49,99 PVPr
Meters auriculares Bluetooth M-ears Bluetooth: €109 PVPr

Colunas Mcubers: €169 PVPr
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Adam Clayton, dos U2 é um fan incondicional dos M-Ears, “Eu experimentei toda a
gama de produtos da Meters e decidi adotar para o meu uso diário os Meters M-Ears,
pois têm tudo o que preciso: precisão, clareza e musicalidade.”

Tiago Pais Dias, dos Amor Electro já experimentou os Meters Headphones OV e
“fiquei surpreendido pela qualidade dos materiais usados, bem como pelo conforto
dos mesmos. Estes Meters são muito bons para conseguir obter a melhor
musicalidade no nosso trabalho, principalmente a nível de graves.”

A Meters Music é uma marca de produtos de eletrónica de consumo desenvolvida
pela Ashdown Music, empresa líder mundial no desenvolvimento e produção de
amplificadores para guitarras baixo elétricas e microfones.

- FIM -

Sobre a Comercialfoto
A Comercialfoto é uma empresa portuguesa, que desde 1997 se dedica à importação
e distribuição de equipamentos fotográficos, multimédia e eletrónica de consumo que
permitam a tomada de imagem e som.
A missão da Comercialfoto é disponibilizar o melhor serviço, o maior valor e o acesso
facilitado a um portfolio alargado de produtos de grande qualidade.
Para mais informações visite: http://www.comercialfoto.pt

Sobre a Meters Music
A Meters Music é a marca da Ashdown Music Engineering, focada na criação de
produtos de consumo de eletrónica áudio de elevada qualidade sonora. Os produtos
Meteres são adotados pelos nomes de maior renome no setor musical a nível global.
Para mais informações visite: https://metersmusic.com
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