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brzmienia

• Słuchawki
• Zestawy
• Gramofony
• Głośniki bezprzewodowe
• Soundbary

WIOSNA
2017

raty
powyżej 5000 zł 50 x0%



Tylko najlepsze urządzenia
Urządzenia, które oferujemy, to starannie wyselekcjonowana gama naj-

lepszych światowych marek. Skomponowaliśmy ją tak, by gwarantowała 

znakomite brzmienie i realizowała szeroki zakres oczekiwań pod kątem 

funkcjonalności, stylu oraz ceny.

Najnowsze technologie
W naszych salonach znajdziesz najnowsze rozwiązania techniczne, 

które perfekcyjnie dopasujemy do twoich potrzeb. Nawet najbardziej 

złożone systemy zrealizujemy tak, aby ich obsługa była intuicyjna, 

łatwa i bardzo przyjemna.

Najlepsi
specjal iści

20 lat
doświadczenia

Słuchamy twoich potrzeb
Po prostu powiedz nam, czego oczekujesz, a my dobierzemy optymal-

ne rozwiązanie uwzględniające twoje potrzeby, warunki wnętrza oraz 

przeznaczony budżet. Szerokość oraz jakość naszej oferty zapewniają 

niezwykłą swobodę wyboru i całkowitą satysfakcję.

Ogólnopolska sieć Top Hi-Fi & Video Design już od 

blisko ćwierć wieku pozwala odkrywać magiczny świat 

czystej, nieskrępowanej muzyki. W tym czasie wielu 

melomanom pomogliśmy stworzyć ich wymarzone 

systemy, a wśród gości odwiedzających nasze salony 

zaszczepiliśmy prawdziwą miłość do muzyki.

14 salonów
w największych miastach

W
IO

S
N

A
 2

0
1

7

Odkryj z nami to, co najpiękniejsze w muzyce

Eksperci
dobrego brzmienia



50 x0%

• Promocja obowiązuje w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017 lub do wyczerpania zapasów.
• Minimalna wartość urządzenia objętego promocją Raty 50 x 0% to 5000 zł 
• Maksymalna wartość zakupu wynosi 30 000 zł.
• Akcja Raty 50 x 0% nie obejmuje produktów promocyjnych oraz wyprzedażowych. 
• Decyzja o objęciu wybranego produktu Ratami 50 x 0% leży po stronie salonu.
• Regulamin promocji dostępny na: www.tophifi.pl/regulaminy/raty-50x0.pdf

„Raty 0%” to najlepszy sposób na sfinan-
sowanie zakupu swojego wymarzonego 
sprzętu audio-wideo, bez żadnych dodat-
kowych kosztów. Niskie comiesięczne raty 

ograniczają do miniumum wpływ na domowy 
budżet.  Dzięki prawdziwym ratom 0% - bez 
prowizji, bez odsetek – z łatwością skompo-
nujesz swój pierwszy system hi-fi lub kina 
domowego, bądź też wzbogacisz go o dodat-
kowe funkcje. 

Czy wiesz że...

Adam Juras
kierownik salonu

Warszawa - Andersa

1 Zapoznaj się z ofertą i wybierz
interesujący cię sprzęt

Oblicz wysokość 
miesięcznej raty, dzieląc 
cenę przez 502

3
Odwiedź najbliższy salon 
THF&VD i zrealizuj zakup

od 5000 zł

50 x0%

Raty
Zrealizuj swoje marzenie już dziś!

Jeśli cena urządzenia przekracza 5000 zł,
                  po prostu dzielisz ją przez 50 i gotowe

http://www.tophifi.pl/regulamin/promocja-wiosenna.pdf
http://www.tophifi.pl/regulaminy/raty-50x0.pdf


SŁUCHAWKI
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ATH-ANC40BT
Bezprzewodowe
słuchawki z ANC

Komfortowe słuchawki, 
które łączą wysoką 

jakość brzmienia 
z wydajnym systemem 
redukcji hałasu (ANC) 

i technologią Bluetooth

BT190i
Słuchawki douszne

299 zł

Nowości
1 659 zł

1 330 zł

MH40
Słuchawki wokółuszne

ATH-SPORT2
Słuchawki douszne

Model pozwalający 
połączyć zamiłowanie do 
sportu i do muzyki, wodo-
odporna obudowa (IPX5)

MH30
Słuchawki nauszne

NightOwl
Słuchawki wokółuszne

ATH-SPORT3
Słuchawki douszne

Model łączący ekstre-
malną wygodę użyt-
kowania z najwyższą 
jakością dźwięku

ATH-SPORT1
Słuchawki douszne

Słuchawki idealne dla 
biegaczy, wodoodpor-
na obudowa (IPX5), 
pewne mocowanie

129 zł
99 zł

189 zł
144 zł

279 zł
211 zł

dostępne kolory:

dostępne kolory: dostępne kolory:

1 999 zł
1 650 zł

2 999 zł
2 499 zł

5 495 zł
4 999 zł

899 zł
599 zł

LCD-2
Słuchawki wokółuszne

dostępne kolory:

Sportowe słuchawki 
z wbudowanym zdalnym 
sterowaniem i odporną 
na wilgoć obudową

NOWOŚĆ



Do odtwarzania nagrań w formatach wysokiej 
rozdzielczości warto wybrać słuchawki, które 
przystosowane są do obsługi plików high-res. 
Wyposażone w specjalnie zaprojektowane 

membrany, z łatwością odwzorowują gęsty 
sygnał muzyczny, perfekcyjnie odzwierciedla-
jąc muzyczne detale. Dzięki temu poczujesz 
się tak, jakbyś był na koncercie, a docierająca 
do twoich uszu muzyka była grana na praw-
dziwych, niemal namacalnych instrumentach. 

Czy wiesz że...

Adam Juras
kierownik salonu

Warszawa - Andersa

Wiosenne
promocje

Akcesoria

P7 Wireless
Słuchawki Bluetooth

Luksusowe słuchawki bezprze-
wodowe wykończone naturalną 
skórą, wbudowane sterowanie, 
wydajna bateria

1 777 zł

Luksusowo wykończone 
słuchawki bezprzewodo-

we – idealne do słuchania 
muzyki poza domem

2 399 zł

BT539i
Słuchawki Bluetooth

Wygodne słuchawki bezprze-
wodowe, składane, z wbudowa-

nym pilotem/mikrofonem

HA-P90SD
Wzmacniacz słuchawkowy / 
odtwarzacz muzyczny

AT-PHA100 
Wzmacniacz słuchawkowy / DAC USB

Traveller
Wzmacniacz słuchawkowy

ATH-SR5BT
Słuchawki Bluetooth

Bezprzewodowe słuchawki za-
mknięte ze zdalnym sterowaniem/
mikrofonem i technologią NFC

999 zł
699 złdostępne kolory:

444 zł
399 zł

2 799 zł
2 666 zł

1 895 zł
1 595 zł

MW50
Słuchawki Bluetooth

499 zł

DragonFly Black
Wzmacniacz słuchawkowy/
przetwornik C/A

3 299 zł
2 199 zł

dostępne kolory:

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



ZESTAWY
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Kolumny podstawkowe

Indiana Line Tesi 260

Zestaw stereo łączący piękne, czyste brzmienie
z łatwym dostępem do licznych źródeł muzyki

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 685 S2
Odtwarzacz strumieniowy ze wzmacniaczem

Bluesound POWERNODE 2

Kompletny system stereo nowej generacji, który łączy kompaktowe 
rozmiary z pełną obsługą funkcji sieciowych

Kolumny wolnostojące

Bowers & Wilkins 683 S2

Estetyczny system do większych pomieszczeń, zapew-
niający mocny i czysty dźwięk w jakości high-res

Amplituner sieciowy stereo

Yamaha MusicCast R-N602

Amplituner sieciowy stereo

Yamaha MusicCast R-N402D

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 685 S2
Amplituner sieciowy stereo

Yamaha MusicCast R-N602

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 686 S2
System mini

Yamaha MusicCast MCR-N470D

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 685 S2
System mini

Yamaha MusicCast MCR-N670

System idealny dla osób, 
które cenią płyty CD 
i równie chętnie sięgają 
po muzykę z serwisów 
muzycznych

Odtwarzacz CD

Yamaha CD-S300

10 706 zł
6 999 zł 3 690 zł

2 999 zł

6 897 zł
5 666 zł

5 399 zł
3 999 zł

5 547 zł
3 999 zł

4 199 zł
2 888 zł

Kolumny wolnostojące

Bowers & Wilkins 683 S2
Wzmacniacz zintegrowany

Rotel A12
Tuner z funkcjami sieciowymi

Rotel T14

14 996 zł
9 999 zł

Polecamy



Producenci wzmacniaczy zintegrowanych 
coraz częściej wzbogacają swoje konstrukcje 
o obsługę funkcji sieciowych. Dzięki temu 
wystarczy podłączyć do urządzenia kolumny

głośnikowe, aby uzyskać bardzo szeroki do-
stęp do muzyki. Wykorzystując bezprzewo-
dowe połączenie Wi-Fi lub złącze LAN można 
odtwarzać nagrania z muzycznych serwisów, 
radia internetowego, a nawet muzykę udo-
stępnioną w domowej sieci.

Czy wiesz że...

Adam Juras
kierownik salonu

Warszawa - Andersa

raty
na zestawy 10 x0%

Imponujący zestaw kina 
domowego zapew-
niający wysoką jakość 
dźwięku i łatwy dostęp 
do muzyki

Kolumny podstawkowe

Mission LX-2
Wzmacniacz zintegrowany

NAD C 338

Kompaktowy system, który pięknym 
brzmieniem, dostępem do funkcji 
sieciowych poprzez Chromecast 
oraz obsługą Bluetooth zachęca do 
słuchania muzyki

Kolumny głośnikowe

Indiana Line
Nota 550
Nota 240
Nota 740 
Amplituner AV

YAMAHA
MusicCast RX-V481

Kolumny głośnikowe

Bowers & Wilkins
683 S2
686 S2
HTM62 S2 
Amplituner AV

YAMAHA
MusicCast RX-A860

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 685 S2

System stereo idealny do nieco mniejszych pomieszczeń,
zapewniający szeroki dostęp do muzyki

Wzmacniacz zintegrowany

ROTEL A12

4 197 zł
3 222 zł

15 594 zł
9 999 zł

7 297 zł
4 999 zł

Kolumny głośnikowe

Bowers & Wilkins
M1
Subwooofer

Bowers & Wilkins
ASW608
Amplituner AV

YAMAHA
MusicCast RX-AS710D

10 993 zł
7 999 zł

5 654 zł
4 666 zł

Polecamy



GRAMOFONY

TN-550
Gramofon hi-fi

TD 309
Gramofon hi-fi

999 zł
799 zł 1 199 zł 1 899 zł

Flagowy model z marmurową płytą 
nośną, precyzyjnym ramieniem, wy-
sokiej jakości wkładką i akrylowym 
talerzem

Gramofon z zawie-
szeniem Tri-Balance, 
niskoszumowym silnikiem 
i regulowaną siłą naciągu

2 299 zł
1 777 zł

Nowości
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3 799 zł
3 333 zł

AT-LP60BT
Gramofon Bluetooth

AT-LP3
Gramofon hi-fi

RCM
Myjka do płyt

dostępne kolory:

6 319 zł
5 499 zł

AT-LP5
Gramofon hi-fi

Nowoczesny gramofon z bezpo-
średnim napędem, wkładką Dual 
MM, przedwzmacniaczem i USB



TN-300 
Gramofon hi-fi z USB

Każdy gramofon może być tylko tak dobry, 
jak dobra jest jego wkładka. To właśnie ten 
element decyduje o równowadze tonal-
nej, zakresie odtwarzanych częstotliwości, 

Black Cube
Przedwzmacniacz gramofonowy

1 799 zł
1 666 zł

2 599 zł
2 111 zł

AT33EV
Wkładka gramofonowa

75 zł
55 zł

2 095 zł
1 795 zł

W pełni wyposażony gramofon – wkładka AT95E VM, 
przedwzmacniacz i USB do współpracy z komputerem

Akcesoria

rozdzielczości dźwięku oraz szerokości i głębi 
sceny muzycznej. Wybierając model najlepiej 
dopasowany do swojego gramofonu i prefe-
rencji dźwiękowych, możesz nie tylko uzyskać 
pożądane brzmienie, lecz także zwiększyć ży-
wotność całej swojej kolekcji płyt winylowych.

Czy wiesz że...

AT-LP120USB
Gramofon hi-fi

Gramofon z bezpa-
skowym napędem, 

przedwzmacniaczem, 
USB i trzema prędko-

ściami pracy

1 299 zł

Adam Juras
kierownik salonu

Warszawa - Andersa

TN-400BT
Gramofon hi-fi z Bluetooth

2 222 zł

Wysokiej klasy gramofon z zaawan-
sowaną wkładką, USB i wbudowanym 
przedwzmacniaczem

TA-TS30UN
Mata gramofonowa

Szczoteczka antystatyczna
do płyt gramofonowych

dostępne kolory:

dostępne kolory:

Wiosenne
promocje

149 zł
133 zł



GŁOŚNIKI
BEZPRZEWODOWE
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Zeppelin Wireless
Głośnik bezprzewodowy

Wyrafinowany model, który dzięki do-
skonałej technice głośnikowej i ukła-
dowi DSP zapewnia piękny dźwięk 

Czysta forma, perfekcyjne 
wykończenie – elegancki 
głośnik, który pozwoli ci 
zabrać ze sobą muzykę, gdy 
wychodzisz z domu

Propozycje
1 395 zł

1 299 zł
845 zł

749 zł

3 149 zł
2 299 zł

1 299 zł

MusicCast WX-010
Głośnik bezprzewodowy

MusicCast ISX-18D
Głośnik bezprzewodowy

T7
Głośnik bezprzewodowy

Helsinki
Głośnik 

bezprzewodowy

dostępne kolory:

ART
Głośnik bezprzewodowy

Wszechstronny 
model z Wi-Fi 

i Bluetooth, obsługą 
multiroom i drewnia-

nym wykończeniem

dostępne kolory:

999 zł
949 zł

dostępne kolory:

1 599 zł
1 444 zł

MULTIROOM



GŁOŚNIKI
BEZPRZEWODOWE

Niektóre modele głośników bezprzewodo-
wych, np. z rodziny Yamaha MusicCast i Blue-
sound Pulse, można połączyć tak, aby stwo-
rzyły system stereo. Wystarczy ustawić dwa 

głośniki w pomieszczeniu i skonfigurować 
je pod kątem dwukanałowego trybu pracy, 
aby po rozpoczęciu odtwarzania dźwięku 
jeden z głośników pełnił rolę prawego, a drugi 
lewego kanału. Oczywiście całość połączenia 
odbywa się bezprzewodowo.

Czy wiesz że...

Adam Juras
kierownik salonu

Warszawa - Andersa

ALBERGO +
Radio FM/DAB+

PULSE MINI
Głośnik bezprzewodowy

2 699 zł

Głośnik strumieniowy, obsługuje funkcje sieciowe 
i pliki MQA ze studyjną jakością dźwięku

Copenhagen
Głośnik
bezprzewodowy

Głośnik, który w idealny 
sposób łączy piękne 
brzmienie i elegancką, 
nowoczesną stylistykę 

1 999 zł

Propozycje
1 699 zł

1 095 zł
899 zł

2 149 zł
799 zł

LSX-170
Głośnik bezprzewodowy

Pulse Flex
Głośnik bezprzewodowy

Phantom
Głośnik 

bezprzewodowy

Phantom, dzięki zaawanso-
wanej inżynierii, zastępuje 

większość tradycyjnych syste-
mów audio - hi-fi, kino domowe 

i głośniki bezprzewodowe

7 749 zł
6 999 zł

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

MusicCast WX-030
Głośnik bezprzewodowy

Głośnik, który 
zapewnia łatwy, 
bezprzewodowy 
dostęp do muzyki, 
także z serwisów 
online

1 169 zł
899 zł

Wiosenne
promocje

MULTIROOM Z OŚWIETLENIEM

MULTIROOM

MULTIROOM



SOUNDBARY
MusicCast YSP-5600

Soundbar

Cyfrowy projektor dźwięku z Dolby 
Atmos i DTS:X oraz obsługą Bluetooth, 

AirPlay, Wi-Fi i systemem multiroom

MusicCast YAS-306
Soundbar

7 999 zł
6 888 zł

8 699 zł
6 999 zł

4 695 zł
4 499 zł

Panorama 2
Soundbar

Wysokiej klasy model, który 
zapewnia spektakularne efekty 
przestrzenne i mocny bas, nawet bez 
zewnętrznego subwoofera

MusicCast YSP-2700
Soundbar

1 895 zł
1 799 zł

4 888 zł

Soundbar 
Soundbar

Model łączący wysoką 
jakość dźwięku z obsługą 
formatu high-res i MQA oraz 
Bluetooth aptX

Soundbar z wbudowanym 
subwooferem, Bluetooth, 
AirPlay, Wi-Fi i systemem 
multiroom

Cyfrowy projektor dźwięku 
z bezprzewodowym subwooferem, 
Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi i syste-
mem multiroom

2 999 zł

Sub 
Subwoofer

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2017 lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Regulamin promocji znajduje się  na stronie: www.tophifi.pl/regulaminy/promocja-wiosenna.pdf

Wiosenne
promocje

Adresy Salonów:

Bydgoszcz, ul. Gdańska 69

Katowice, ul. Warszawska 34

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 16

Kraków, ul. Chodkiewicza 4

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 47

Warszawa, ul. Gen. Andersa 12

Warszawa, ul. Naruszewicza 30

Warszawa, ul. Nowogrodzka 44

Wrocław, ul. Legnicka 46

Lublin, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2

Łódź, ul. P. O. W.  36/38

Poznań, ul. Woźna 14

Poznań, POSNANIA, ul. Pleszewska 1

Sopot, Al. Niepodległości 725

http://www.tophifi.pl/regulaminy/promocja-wiosenna.pdf

