


TEAC SL-D930 
Ohromujúci zvuk z malej skrinky TEAC SL-D930 
používa samostatné komory pre predné 
reproduktory a subwoofer. Všetko je skryté v retro 
skrinke v štýle  inšpirovanom z designu amerických 
áut 50-tych rokov. Mimo CD prehrávača a AM/FM 
rádia preháva i  väčšinu  v súčasnosti používaných 
médií a audio formátov cez Bluetooth ( tablet, PC, 
Smartphone...) Dostupné v štyroch farbách: 
červenej, čiernej, striebornej a bielej.

299,95€

Lenco SR-05 BT 
Štýlový rádioprijímač od spoločnosti Lenco Vám 
prináša možnosť počúvania rádia vo výbornej 
kvalite v drevennom retro dizajne.K jeho 
prednistiam patrí konekivita prostredníctvom 
USB a Bluetooth technológie. PLL FM rádio s 
funkciou RDS 20 FM predvolieb. LCD displej. 
Nastaviteľné basy a výšky. Vstavané dva 
reproduktory.

Hama DIR3100 
Spríjemnite si svoju prácu počúvaním hudby 
alebo len relaxujte pri obľúbených piesňach z 
internetu. Digitálne rádio Hama disponuje WiFi 
streamingom, a vy tak môžete prijímať hudbu 
aj z internetu. Okrem toho je vybavené 
klasickou teleskopickou anténou na príjem 
analógových aj digitálnych rádiostaníc skrze 
FM/DAB a DAB+. O vynikajúci hudobný 
zážitok sa potom postarajú dva stereo 
reproduktory s výkonom 5 W.

199,95€129,95€
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Bose Soundlink Mini II 
Prenosný Bluetooth reproduktor, umožňuje bezdrôtové 
prehrávanie hudby z kompatibilných Bluetooth zariadení. 
Dosah do 10 m od zdroja hudby. Vstavaný mikrofón pre hands-
free telefonovanie, hlasové výzvy pre 
jednoduché ovládanie. Nabíjateľná 
lítium-ión batéria zabezpečí až 10 
hodín prehrávania. 180€

Sencor SSS 101 
Kompaktný prenosný bezdrôtový reproduktor Sencor 
s výkonom 2×5 W ponúka Bluetooth streamovanie hudobných 
súborov, FM rádio a funkciu Handsfree. LED displej, slot na 
micro SD kartu, 3,5 mm jack vstup a 
USB Host pre prehrávanie cez kábel 
alebo z flash pamäte, vstavané 
dobíjacie batérie. 39,95€

Jam Classic HX-P230 
Bezdrôtový reproduktor Kompatibilný so všetkými blutooth 
zariadeniami Elegantné, kompaktné prevedenie v rôznych 
farebných prevedeniach. Bezdrôtový dosah až 10 metrov. Až 
12h nepretržitej prevádzky na jedno 
nabitie pri používaní cez Aux-In. 
Nabíjanie cca 3 hodiny cez microUSB 
kábel (v balení). 25,95€

Jam P140 
sa stane vaším denným spoločníkom pri počúvaní hudby a to 
takmer za každej situácie. Dizajn nie je len elegantný, ale veľmi 
funkčne užitočný. Prvé čo si všimnete, je integrovaná karabína, 
ktorá vám umožní mať reproduktor 
vždy a všade so sebou. Po nabití 
vstavaného akumulátoru vydrží  
hrať až 4 hodiny cez Bluetooth. 16,95€

Sennheiser MM 450 X 
Slúchadlá Sennheiser MM 550-X Travel sú dokonalým 
príslušenstvom pre často cestujúcich audiofilov. Technológia 
NoiseGard vám zaistí elimináciu okolitého hluku. Pripojte 
slúchadlá bezdrôtovo k mobilnému telefónu, notebooku alebo 
akémukoľvek inému zariadeniu s 
technológiou Bluetooth a užívajte si 
špičkový zvuk na najvyššej úrovni. 299€

Sennheiser MM 550 X 
Slúchadlá Sennheiser MM 550-X Travel sú dokonalým 
príslušenstvom pre často cestujúcich audiofilov. Technológia 
NoiseGard vám zaistí elimináciu okolitého hluku. Pripojte 
slúchadlá bezdrôtovo k mobilnému telefónu, notebooku alebo 
akémukoľvek inému zariadeniu s 
technológiou Bluetooth a užívajte si 
špičkový zvuk na najvyššej úrovni. 379€
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1150€

Naim Mu-so 
Naim mu-so je špičkový bezdrôtový 
all-in-one systém s možnosťou 
prehrávania hudby cez AirPlay, UPnP, 
Bluetooth aptX, iRadio, USB a má 
taktiež analógový a digitálny vstup. 
Hmotnosť: 13kg 
Rozmery: 628 x 122 x 256mm 
Možnosť zakúpenia rôznych  
farebných krytov - 75€/kus

840€

Naim Mu-so Qb 
Mu-so QB je nový, kompaktný, bezdrôtový, hudobný 
systém od inžinierov, ktorí stoja za oceňovaným Mu-som. 
Každý jeden milimeter bol efektívne využitý pre vytvorenie 
čo najlepšieho zvukového zážitku. Mu-so QB poskytuje až 
300 wattov výkonu, ktoré z neho aj napriek jeho veľkosti, 
robia skutočne silný prístroj. Takisto ako jeho väčší brat 
Mu-so, QB disponuje možnosťami prehrávania napr. cez 
AirPlay, Bluetooth, USB a mnohými inými vymoženosťami.

UPnP 
Streamujte Hudbu z PC, Macu alebo 
sieťového úložiska vo vysokej kvalite.

Internetové rádio 
Majte prístup k tisíckam internetových 
rádio staníc.

AirPlay 
Streamujte hudbu z vášho iZariadenia z  
iTunes alebo Apple Music.

Bluetooth 
Spárujte vaše bluetooth zariadenie a 
ihneď púšťajte hudbu.

Spotify & Tidal 
Mu-so má vstavanú podporu 
streamovacích služieb Spotify a Tidal.

USB vstup 
Prehrávajte hudbu z MP3 prehrávačov 
a USB kľúčov.
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Pustite si doma akúkoľvek hudbu v ktorejkoľvek izbe, bez káblov a v HiFi kvalite. Celý systém môžete pohodlne 
ovládať prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Sonos vám umožnuje počúvať obsah vašej iTunes knižnice, 
vaše obľúbené hudobné služby, viac ako 10000 internetových rádií, podcastov a relácií zdarma. Žiadne otravné 
ťahanie nových a káblov. Žiadne zložité programovanie a konfigurovanie. Jednoducho sa pripojte k svojmu 
internetovému routeru a okamžite si vychutnávajte vašu obľúbenú hudbu v celom vašom dome. Kvalitu 
produtov SONOS dokazujú skvelé recenzie a výborné výsledky odborných testov.

PLAY:1
Kompaktný SONOS prehrávač hudby s 2 reproduktormi (1 výškový a 1 stredobasový) 
napájaných dvoma digitálnymi zosilňovačmi (class-D), možnosť zapojenia dvoch 
kusov ako stereo páru, alebo do domáceho kina s PLAYBAR. Možnosť viaczónovej 
inštalácie.

229€

PLAY:3
Kompaktný SONOS prehrávač hudby s 3 reproduktormi (1 vysokotónový a 2 
stredotónové s hlbokotónovým žiaričom) napájaných troma digitálnymi 
zosilňovačmi (class-D), možnosť zapojenia dvoch kusov ako stereo páru, alebo do 
domáceho kina s PLAYBAR. Možnosť viaczónovej inštalácie.

349€

PLAY:5
Kompaktný SONOS prehrávač hudby s 6 reproduktormi (3 výškové a 3 stredobasové) 
napájaných šiestimi digitálnymi zosilňovačmi (class-D), možnosť zapojenia dvoch 
kusov ako stereo páru, alebo do domáceho kina s PLAYBAR. Možnosť viaczónovej 
inštalácie.

579€
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SUB
Bezdrôtový subwoofer s jednoduchou inštaláciou. Vďaka dvom reproduktorom, ktoré 
sú osadené voči sebe, naplní akúkoľvek miestnosť čistým a hlbokým HiFi zvukom 
bez akýchkoľvek šumov. Po stlačení jediného tlačidla sa sám nastaví tak, aby 
optimálne hral s ostatnými SONOS reproduktormi.

799€

CONNECT
Zmení vaše stereo na sieťový prehrávač hudby SONOS. Zónový distribučný prehrávač 
s veľkou kompatibilitou užívateľských zapojení v ľubovolných miestnostiach. Pripája 
sa bezdrôtovo alebo po sieti, obsahuje 2 portový switch, analogový vstup (RCA), 
výstupy: analogový (RCA) a 2 x digitalny (optický a koaxialny.

399€

CONNECT:AMP
Zmení ľubovoľné reproduktory na sieťový prehrávač hudby SONOS. Zónový 
distribučný prehrávač so vstavaným zosilňovačom (class-D, 2x55W do 8 Ohm) a 
veľkou kompatibilitou užívateľských zapojení v ľubovolných miestnostiach. Pripája 
sa bezdrôtovo alebo po sieti.

579€

PLAYBAR
Bezdrôtový hudobný systém pre TV so zabudovaným sieťovým prehrávačom 
digitálnej hudby SONOS, 6 stredových a 3 výškové reproduktory, 9 digitálnych 
zosilňovačov triedy D, možnosť zapojenia ako domáce kino s PLAY:3, alebo PLAY:5. 
Prehráva všetky dostupné audio formáty vrátane Dolby Digital a PCM.

779€
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CONTROLLER
Sostvér SONOS Controller vám umožní ovládať prehrávanie hudby vo všetkých 
miestnostiach z akéhokoľvek stolného počítača, notebooku alebo smartphonu vo 
vašom dome alebo byte.

BOOST
Vďaka zariadeniu SONOS BOOST si môžete prispôsobiť rozsah bezdrôtovej siete 
SONOS podľa vašich individuálnych podmienok, presne pre váš domov. Dokonalá 
synchronizácia. Neutralizuje rušenie od iných WiFi zariadení. AES šifrovanie dát.

119€
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Sonos DOMÁCE KINO 
Reproduktory a komponenty Sonos sa dajú zapojiť aj ako domáce 
kino, Takáto Sonos zostava dokáže vynahradiť kvalitné domáce 

kino, pričom nastavenie a zapojenie je veľmi jednoduché. Užite 
si všetky vaše obľúbené filmy, TV relácie a hry s neuveriteľne 

kvalitným, priestorovým zvukom.

3.0   PLAYBAR 
3.1   PLAYBAR & SUB 
5.1   PLAYBAR & SUB & 2xPLAY1
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Pioneer DDJ-ERGO-V 
Tento mixpult vám prináša jednoduchosť 
v nastavení ako aj výkon, a to bez zníženia  
kvality zvuku alebo funkcie. Prenosné  
rozmery a ostrý dizajn sú doplnené  
káblovým pripojením k notebooku. 
Všetky hlavné ovládacie prvky a efekty  
sú intuitívne umiestnené, je pripravený  
na prvé stlačenie tlačidla.ovládanie.

469€

Pioneer XDJ-R1 
Spojenie CD/USB prehrávačov, ovládania DJ softwaru, 
špičkového mixpultu, silných funkcií pre vystupovanie a – 
prvého– intuitívneho diaľkového ovládania z prístroja iPad, 
iPhone alebo iPod touch. 
Perfektný balíček pre DJov, ktorí 
potrebujú flexibilitu bez starostí. 1090€

RH Sound MS602M 
Ultra Low-Noise,: 2x univ. mono vstupy (XLR/Jack 6,3), 2x 
stereo vstupy (Jack), TAPE IN stereo vstup a TAPE OUT 
výstup. Mikrofónne vstupy: Gain, 2-pásmová korekcia ±15dB, 
Stereo vstupy: Balance, 1x AUX, tlačidlo napájania Phantom. 
Výstupy: MAIN, Phones, Control room. 
Frekvenčný rozsah: 20Hz-20kHz, 
Max. skreslenie: 0,01%, odstup S/N: 
-124dB. Rozmery 222 x 228 x 40 mm. 59,95€

Shure PGA48-QTR 
Profesionálny, dynamický vokálny mikrofón. Jeho odolná 
konštrukcia poskytuje excelentný zvuk. Je ideálny na snímanie 
hovoreného slova a karaoke. Má upravenú membránu pre 
jasný zvuk v štandardnej frekvencii ľudskej reči, frekvenčnú 
odozvu 70 - 15 000 Hz, impedanciu 600 Ohm, citlivosť -53.5 
dBV/Pa a on/off prepínač pre diskrétne 
ovládanie. 49,95€

Shure PGA58-XLR 
Profesionálny, vokálny, kardioidný dynamický mikrofón. Je 
ideálny pre snímanie zvuku sólových a doprovodných vokálov. 
Má vysoko odolnú konštrukciu, ktorá prináša excelentný zvuk, 
frekvenčnú odozvu 50 - 16 000 Hz, impedanciu 150 Ohm, 
citlivosť -55 dBV/Pa, špeciálne upravenú vložku pre dokonalé 
snímanie frekvenčného rozsahu vokálov 
a on/off prepínač umožnujúci diskrétne 
ovládanie. 69,95€
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HAMA DIT2000 
Internetové rádio HAMA DIT2000 umožní príjem viac ako 20 000 
rádiostaníc. UPnP – WiFi Stream funkcie pre prenos hudby  
z vášho smartphonu a tabletu pre Android/iOS alebo 
PC. Možnosť pohodlného nastavenia staníc 
prostredníctvom webového rozhrania 
"Frontier Silicon TM, vstavaná Wi-Fi, 
USB, časovač vypnutia, budík, 
diaľkové ovládanie.

179,95€

Pioneer XC-HM82 
X-HM82 je absolútna sila napakovaná vymoženosťami. 
Prehráva vaše obľúbené piesne z mnohých zdrojov, buď cez 
pripojenie káblom, alebo bezdrôtovo cez Wi-Fi. Jeho 
kompaktná veľkosť a elegantný hliníkový dizajn ho robia 
vhodným pre všetky interiérové štýly. 
Systém reprodukuje krištáľovo čistý 
zvuk vďaka silnému zosilňovaču Class 
D a prvotriednym pozláteným vstupom.

449€

FiiO X1 champagne 
Prenosný digitálny prehrávač s možnosťou prehrávania HD 
formátov. Mechanika inšpirovaná modelom X5, a cena menšia 
ako tretinová. Prehrávanie je v rozlíšení 192 kHz / 24 bit pre 
formáty FLAC/ALAC/WAV (APE s malým obmedzením). Poradí 
si aj s formátmi WMA/AAC/OGG/MP3/
MP2. Výstupy sú slúchadlové a 
linkové. 115€
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iPod Touch 
iPod touch je dokonalý prostriedok, ako mať svoju hodobnú 
zbierku vždy so sebou. Vďaka iTunes Store - najväčšiemu 
katalógu hudby na svete si iPod touch môžete naplniť 
skladbami, ktoré máte radi. Všetko, čo si v iTunes Store kúpite, 
máte vďaka iCloudu automaticky a bezplatne k dispozícii vo 
všetkých svojich zariadeniach. Pokiaľ 
máte chuť na ešte pestrejšie hudobné 
zážitky, priamo v aplikácii Hudba môžete 
využiť aj Apple Music.

od 245€

iPod Shuffle 
Kompaktný a štýlový iPod shuffle s 2GB priestorom pre vašu 
obľúbenú hudbu. S nenápadným a ľahko prenosným iPodom 
shuffle môžete mať stovky skladieb neustále pri sebe. Vďaka 
funkcii VoiceOver si ľahko vypočujete názov skladby, playlistu 
a dokonca i stav batérie. S výdržou batérie až do 15 hodín 
dokáže prehrať stovky skladieb bez 
potreby nabíjania.  
Dostupný v 5 farbách. 64,95€



od 1145€

Apple MacBook Pro 
Kvalitný ultrabook Apple MacBook Pro môžete ľahko prenášať 
kam sa vám bude hodiť vďaka jeho príjemným rozmerom. 
Nestane sa vám pri tom, že by sa vám rýchlo vybil, pretože 
vďaka jeho viacčlánkovej batérii dosiahne  
priemernú výdrž až 9 hodín. Dostupný v 
rôznych výkonnostných variantoch  
a veľkostiach displeja. od 1495€

Apple MacBook 
MacBook prináša plnohodnotné zážitky v najľahšom a 
najkompaktnejšom notebooku Mac v histórii. Všetky prvky – od 
novej klávesnice a trackpadu Force Touch až po 12-palcový 
displej Retina, port USB-C, batérie a základnej dosky – boli 
kompletne prepracované tak, aby boli 
nielen tenšie, ale aj lepšie. Je na výber 
v zlatej, kozmickej sivej  
a striebornej farbe. od 1495€

Apple AirPort Extreme 
Wi-Fi technológia ďalšej generácie 802.11ac sprostredkuje 
vysoko výkonný bezdrôtový prístup pre Mac, PC a zariadenia s 
Wi-Fi ako iPhone, iPad, iPod touch alebo Apple TV. Poskytuje 
ta trikrát rýchlejšie Wi-Fi a silnejší signál, pretože vysiela na 
frekvenciách 2,4 GHz a 5 GHz zároveň. Z akéhokoľvek 
externého USB pevného disku môže 
AirPort Extreme urobiť bezpečnú 
jednotku zdieľanú vo Wi-Fi sieti. 250€

Apple TV 
Luxusne prevedené zariadenie Apple TV s A8 chipom s 
64bitovou architektúrou a vnútornou kapacitou 32GB vyniká 
krásnym a hlavne kompaktným dizajnom. Zariadenie slúži na 
prehrávanie domáceho videa, prezeranie fotografií a filmov na 
veľkom televízore alebo prehrávanie hudby cez domáce 
audiosystémy. Nová služba App Store 
vám umožnuje sťahovanie aplikácií 
priamo do Apple TV. 195€
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Apple iMac 
Luxusný a dokonalý iMac upúta ultratenkým dizajnom, 
širokouhlou obrazovkou a pod krásnym obalom ukrytým 
výkonným počítačom s najnovšími technológiami. Základom 
sú najnovšie procesory Intel Core i5 a i7, ktoré dokonale 
dopĺňa kvalitná grafika.  Možnosť až 3TB úložiska, ktoré je 
pripravené pre vaše fotky, hudbu a digitálny obsah. Súčasťou 
je bezdrôtová Magic Mouse pre intuitívne ovládanie počítača. 
Všetko je jednoduché aj vďaka operačnému systému OS X,  
v ktorom všetko krásne spolupracuje, obsahuje množstvo 
aplikácií a vďaka integrovanému iCloudu môžete navyše 
spolupracovať s ostatnými Apple zariadeniami.




