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Eksperci dobrego brzmienia
Odkryj z nami to, co najpiękniejsze w muzyce

Słuchamy twoich potrzeb
Po prostu opowiedz nam, czego oczekujesz, a my do-

bierzemy optymalne rozwiązanie uwzględniające twoje 

potrzeby, warunki wnętrza oraz przeznaczony budżet. 

Szerokość oraz jakość naszej oferty zapewniają niezwy-

kłą swobodę wyboru i całkowitą satysfakcję.

Ogólnopolska sieć Top Hi-Fi & Video Design już od blisko ćwierć wieku pozwala odkry-

wać 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
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Tylko najlepsze urządzenia
Urządzenia, które oferujemy, to starannie wyselek-

cjonowana gama najlepszych światowych marek. 

Skomponowaliśmy ją tak, by gwarantowała znako-

mite brzmienie i realizowała szeroki zakres oczeki-

wań pod kątem funkcjonalności, stylu oraz ceny.

Najlepsi
specjal iści

www.tophifi.pl

20 lat
doświadczenia

Najnowsze technologie
W naszych salonach znajdziesz najnowsze rozwiązania 

techniczne, które perfekcyjnie dopasujemy do twoich po-

trzeb. Nawet najbardziej złożone systemy zrealizujemy tak, 

aby ich obsługa była intuicyjna, łatwa i bardzo przyjemna.

Profesjonalne
sale odsłuchowe



www.tophifi.pl

Integracja multiroom i komponentów hi-fi
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Pokój córki
np. Node 2 + system hi-fi

Pokój syna
np. Powernode 2 + głośniki

Kuchnia
np. Pulse 2

Łazienka
np. Pulse Mini

Salon
np. C 368 / C 568 + głośniki

Sypialnia
np. Pulse Soundbar

Taras
np. Pulse Flex

C 388
Hybrid Digital 150 W x 2, Bluetooth aptX, 

BluOS Ready (opcja), sterowanie aplikacją, 

przedwzmacniacz gramofonowy (MM), wejścia 

analogowe i cyfrowe, głośniki A / B.

Wzmacniacz zintegrowany

C 368
Hybrid Digital 80 W x 2, Bluetooth aptX,  

BluOS Ready (opcja), sterowanie aplikacją, 

przedwzmacniacz gramofonowy (MM), 

wejścia analogowe i cyfrowe, głośniki A / B.

Wzmacniacz zintegrowany

C 568
24-bitowy przetwornik C/A Wolfson, ultraprecyzyjny 

zegar taktujący i superszybkie wzmacniacze operacyjne. 

Port USB umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych.

Odtwarzacz CD

C 338  (już wkrótce)

Hybrid Digital 50 W x 2, Bluetooth aptX, Wi-Fi, 

sterowanie aplikacją, przedwzmacniacz gramofo-

nowy MM, wejścia analogowe i cyfrowe, strumie-

niowanie sieciowe, dostęp do radia internetowego.

Wzmacniacz zintegrowany

NODE 2
Doda funkcje sieciowe i strefowe do twojego 

systemu audio. Połączysz z dowolnym sprzę-

tem hi-fi każdej marki. Sterowanie aplikacją.

Odtwarzacz strumieniowy

POWERNODE 2
Dodaj kolumny i stwórz system hi-fi nowej genera-

cji. Serwisy strumieniowe, radio internetowe, pliki 

z komputera i muzyka z urządzeń mobilnych.

Odtwarzacz strumieniowy
ze wzmacniaczem

VAULT 2
Wbudowany twardy 

dysk 2 TB, automatyczne 

zgrywanie CD do FLAC lub 

MP3, pełna funkcjonalność 

sieciowa i strefowa, stero-

wanie aplikacją.

Odtwarzacz strumieniowy /
Serwer muzyczny

PULSE 2
Odtwarzacz z wbudowanymi 

głośnikami i wzmacniaczem 

80 W. Miliony nagrań z serwisów 

strumieniowych, domowej sieci 

i urządzeń Bluetooth.

Głośnik multiroom

PULSE FLEX
Odtwarzacz strumieniowy all-in-one, 

który zmieścisz wszędzie – w kuchni, 

łazience, sypialni. Możesz doposażyć 

go w uchwyt ścienny i akumulator.

Głośnik multiroom

Bez przewodowa muzyka dla całego domu!

2 499 zł

5 699 zł

3 999 zł

3 699 zł

1 699 zł

6 999 zł

PULSE MINI
Duży dźwięk i kompaktowe roz-

miary, idealny do sypialni i mniej-

szych pomieszczeń, wbudowane 

głośniki i wzmacniacz 60 W.

Głośnik multiroom

2 699 zł

3 199 zł

4 299 zł

4 899 zł

MDC BluOS
Moduł, który wzbogaca NAD C 368 

i C 388 o funkcje sieciowe i kompatybil-

ność z systemem multiroom Bluesound. 

Moduł 1 999 zł

2 999 zł

PULSE SOUNDBAR
Soundbar Multiroom High-Res Audio, wzmacniacz 

Direct Digital 120 W, 6 głośników, 2 pasywne 

membrany, Bluetooth aptX, Dolby Mixdown, serwisy 

strumieniowe, radio internetowe, sterowanie aplika-

cją, wyjście dla bezprzewodowego subwoofera .

Soundbar



NightHawk + 
DragonFly Black

Ten doskonały duet sprawi, że na 

nowo odkryjesz swoje pliki muzycz-

ne. Zaawansowany przetwornik 

C/A DragonFly Black i perfekcyjne 

słuchawki NightHawk pokażą 

całe piękno i detaliczność muzyki 

high-res. 

Słuchawki +
wzmacniacz słuchawkowy

DragonFly Black
Niewielki rozmiarem, potężny możliwościami. 

Podłącz słuchawki i ciesz się najwyższej jakości 

brzmieniem plików high-res.

Przetwornik C/A USB
Wzmacniacz słuchawkowy

DragonFly, działając jako przetwornik C/A USB, przedwzmacniacz oraz wzmacniacz słuchaw-

kowy, sprawi, że cyfrowa muzyka z twojego komputera, laptopa, tabletu lub smartfona zyska 

jakość hi-fi. Dostępny w wersjach Red i Black z łatwością zamieni dowolne urządzenie 

przenośne w mobilny system audio kompatybilny z plikami high-res.
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399 zł

444 zł JitterBug
Oczyszcza dźwięk i dane przesyłane 

z portu USB dowolnego urządzenia, 

poprawiając głębię i ciepło brzmienia. 

Filtr szumów danych i zasilania USB

149 zł

222 zł

1 999 zł

2 943 zł

Piękne brzmienie muzyki
z komputerów i urządzeń mobilnych

Big Sur 1 m
Analogowy interkonekt z przewod-

nikami z miedzi o perfekcyjnie czystej 

powierzchni (PSC+), systemem rozprasza-

nia szumu NDS i polietylenową izolacją. 

Przewód RCA

Urok analogowej klasyki
w nowoczesnym wydaniu 

Wbudowany przedwzmacniacz pozwala 

na podłączenie do każdego systemu audio. 

Dzięki USB zapiszesz swoje nagrania 

w postaci plików. 3 prędkości.

TN-100 Gramofon

Bluetooth aptX prześle muzykę do 

bezprzewodowych głośników i słuchawek. 

Wysokiej klasy wkładka, USB i wbudowa-

ny przedwzmacniacz. 3 prędkości.

TN-400BT Gramofon

Antywibracyjna płyta nośna, stabilny na-

pęd, akrylowy talerz i precyzyjne ramię

z wysokiej jakości wkładką zapewniają 

spektakularny dźwięk. 2 prędkości.

TN-550 Gramofon

777 zł

999 zł

2 099 zł

2 299 zł

1 666 zł

1 799 zł

3 333 zł

3 799 zł

www.tophifi.pl

Aluminiowe ramię z regulowaną przeciwwagą 

i antyskatingiem, wbudowany port USB 

oraz przedwzmacniacz, aluminiowy 

talerz, wymienna główka, 2 prędkości.

TN-200 Gramofon

999 zł

1 499 zł

Wkładka AT95E zapewnia doskonały 

dźwięk, a przedwzmacniacz i USB 

ułatwiają współpracę ze sprzę-

tem audio i komputerami.  

2 prędkości.

TN-300 Gramofon

Dwustronna mata, zabezpiecza i pod-

nosi jakość odtwarzania winylowej 

kolekcji, antystatyczny papier WASHI 

ułatwiający usuwanie kurzu.

 TA-TS30UN
Mata gramofonowa

149 zł

260 zł

460 zł



Phantom
Zastępuje większość tradycyjnych 

systemów audio – zestaw stereo, 

kolumny głośnikowe, kino domowe 

czy głośniki bezprzewodowe.

System audio 750 W

Silver Phantom
Jeszcze mocniejsza wersja. 

Nagłośni bardzo duże pomiesz-

czenia i zastąpi 20-krotnie 

większe głośniki oraz potężne 

wzmacniacze.

Gold Phantom
Najlepszy bezprzewodowy głośnik 

na świecie. Flagowa jednostka serii 

i prawdziwy demon czystej mocy 

oraz muzycznej ekspresji. 

Najlepszy bezprzewodowy

Dialog
Dzięki routerowi Dialog łatwo połączysz 

Phantomy w system stereo lub wielostrefowy 

i zyskasz  dostęp do milionów nagrań z wielu 

serwisów strumieniowych.

Router

Tree White
Tree nie tylko wynosi Phan-

toma na idealną wysokość, 

lecz także doskonale integru-

je się z głośnikiem, pozwala-

jąc ukryć przewody.

Podstawka

    system muzyczny na świecie!

System audio 3000 W

System audio 4500 W

Remote
Stylowy i funkcjonalny – dzięki Remote nawet je-

żeli nie masz w pobliżu smartfona, wciąż możesz 

zdalnie obsługiwać urządzenia Devialet.

Pilot

Spark to bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz stero-

wać swoimi Phantomami i tworzyć niezależne strefy.

Spark
Aplikacja

7 749 zł

8 999 zł

1 599 zł

749 zł

1 359 zł

cena podstawki
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ATH-MSR7/ MSR7NC
Słuchawki MSR7 tworzą idealny 

balans pomiędzy studyjną jakością 

dźwięku high-res i wygodą użytko-

wania. Model MSR7NC dodatkowo 

odizoluje cię od zewnętrznego hałasu.

Słuchawki z ANC

ATH-ANC40BT
Z ANC i Bluetooth bezprzewodowo

odtworzysz muzykę, eliminując

hałas z zewnątrz.

Słuchawki z ANC

ATH-AD700X
Wokółuszne suchawki 

otwarte hi-fi z zapew-

niającymi wysoką jakość 

dźwięku przetwornikami 

i komfortowym syste-

mem 3D.

Poczuj moc
dźwięku wysokiej rozdzielczości

Audio-Technica już od ponad pół wieku łączy doskonałą jakość dźwięku 

z perfekcją wykonania i nowoczesnym wzornictwem. Wykorzystując 

autorskie innowacje, takie jak układ redukcji hałasu ANC czy mem-

brany obsługujące dźwięk high-res, firma stworzyła słuchawki, które 

pozwalają odkrywać emocje towarzyszące słuchaniu muzyki. 

ATH-SR5BT
Zaawansowane przetworniki, NFC 

i Bluetooth – wygoda i wysoka jakość 

dźwięku w domu, w pracy i w podróży.

Słuchawki bezprzewodowe

ATH-A550Z
Słuchawki hi-fi

Zamknięte słuchawki 

wokółuszne hi-fi, które 

wykorzystują to, co naj-

lepsze: przetworniki 53 

mm, pałąk 3D, system 

D.A.D.S.

799 zł

999 zł

899 zł

1 199 zł

1 199 zł

1 399 zł

599 zł

899 zł

699 zł

899 zł

ATH-MSR7

ATH-MSR7 ATH-MSR7NC

Słuchawki hi-fi

www.tophifi.pl

11 999 zł

759 zł



Bezprzewo dowy system domowej rozrywki

Jeszcze nigdy nie miałeś tylu możliwości. Najszerszy na rynku wy-

bór produktów, a wszystkie w jednym inteligentnym systemie mul-

tiroom, którym sterujesz ze swojego smartfona. Serwisy strumieniowe, pliki z komputera, płyty CD, dźwięk 

z  telewizora, radio internetowe, muzyka z  winylu – a  wszystko bezprzewodowo i  w  najwyższej jakości!

Bezprzewodowa muzyka
Zapomnij o przewodach! Urządzenia MusicCast w całym domu 

komunikują się bezprzewodowo. Wszystkie wyposażone są 

w Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay.

MusicCast jest systemem otwartym

na urządzenia Bluetooth innych 

producentów. Przesyłaj muzykę do 

bezprzewodowych słuchawek lub 

głośnika Bluetooth dowolnej marki.

Bluetooth output
Yamaha MusicCast odtwarza nie

tylko pliki MP3, lecz także formaty 

audio wysokiej rozdzielczości, 

takie jak FLAC, WAV, AIFF, Apple 

Lossless i DSD.

Dźwięk high-res

MusicCast to całkowita swoboda muzyki w twoim domu. Możesz ją dowolnie

przesyłać pomiędzy pomieszczeniami, a każdy domownik jest niezależny od pozo-

stałych i steruje systemem ze swojego smartfona lub tabletu.

Z dowolnego pokoju, z każdego źródła

Bezpłatna aplikacja
MusicCast Controller

MARKA
ROKU

YouTube

Wszechstronne sieciowe amplitunery stereo.

Podłącz głośniki lub dodaj inne komponenty audio 

i stwórz zestaw hi-fi z MusicCast.

Systemy hi-fi
np. MusicCast R-N402D

Kino domowe
Wybieraj spośród kilkunastu bogato wyposa-

żonych amplitunerów AV (także w wersji Slim), 

kompatybilnych z Yamaha MusicCast.

np. MusicCast RX-V781

Systemy mini
System PianoCraft w aż sześciu wersjach. Praw-

dziwa legenda dobrego brzmienia i funkcjonalno-

ści teraz w systemie MusicCast.

np. MusicCast MCR-N570D

Głośniki bezprzewodowe
Na półce lub na ścianie. W kuchni lub w sypialni. 

Białe lub czarne – wszędzie wyglądają świetnie. 

Wi-Fi, Bluetooth, Airplay, Spotify…

MusicCast WX-030 / WX-010

Uniwersalny odtwarzacz
WXC-50 zamieni każdy system audio w nowocze-

sne urządzenie sieciowe z MusicCast. Odtwarzaj 

muzykę z sieci i mobilnych urządzeń.

np. MusicCast WXC-50 

Multiroom z jakością Yamaha

Wzmacniacz sieciowy
Podłącz głośniki i stwórz sieciowy system audio. 

Miliony utworów z Internetu i funkcjonalność 

multiroom w jednym urządzeniu.

np. MusicCast WXA-50

Głośniki do strumieniowania
Te aktywne głośniki hi-fi to kompletny system au-

dio. Wystarczy tylko zasilanie i możesz odtwarzać 

dowolną muzykę, nawet z plików DSD.

MusicCast NX-N500

3 548 zł para

888 zł

1 169 zł

777 zł

845 zł

B
y

d
g

o
s

zc
z  ·    K

ato
w

ic
e

   ·    K
ie

lc
e

   ·     K
r

a
K

ó
w

   ·     lu
B

lin
   ·     Łó

d
ź   ·     P

o
zn

a
ń

   ·     s
o

p
o

t   ·     s
zc

ze
c

in
   ·     w

a
r

s
za

w
a

   ·     W
r

o
c

Ła
W

www.tophifi.pl

Soundbary
Teraz efekty surround dochodzą nawet z góry!

46 wbudowanych głośników dostarcza mocny dźwięk, 

który bezprzewodowo prześlesz w całym domu! 

np. MusicCast YSP-5600

6 666 zł

7 999 zł

2 295 zł

3 499 zł

2 495 zł
2 695 zł

1 795 zł



Bowers & Wilkins już od pół wieku 
tworzy unikalne technologie audio, 
dzięki którym głośniki i słuchawki sta-

ją się po prostu wyjątkowe. Najwyższej jakości dźwięk, luksuso-
we materiały i atrakcyjny design nadają produktom marki nie-
powtarzalny charakter, a użytkownikom zapewniają absolutny 
komfort. Posłuchaj, a zrozumiesz.

Wrażenia klasy premium

P9 Signature
Flagowy model o bezkom-

promisowej konstrukcji. 

Jeśli kochasz muzykę, po 

prostu załóż je na głowę 

i przenieś się wprost do 

świata muzyki i absolutne-

go luksusu.

Słuchawki wokółuszne

P3 S2
Lekkie, luksusowe i wyrafinowane 

brzmieniowo. Z łatwością schowasz 

je w kieszeni, aby naturalny dźwięk 

mógł towarzyszyć ci każdego dnia.

Słuchawki nauszne

P5 Wireless
Słynna jakość brzmienia Bowers & Wil-

kins, swoboda bezprzewodowej muzyki 

i obsługa połączeń. Bateria na 17 godzin 

pracy, którą naładujesz przez USB.

Słuchawki bezprzewodowe

P7 Wireless
Mobilna sala koncertowa gwarantu-

jąca znakomity dźwięk, bezprzewo-

dową swobodę i znakomity komfort. 

Wokółuszna konstrukcja zwiększa 

tłumienie zewnętrznego hałasu.

Słuchawki bezprzewodowe

Brzmienie i styl

T7
Niewielkie rozmiary i „duże” brzmienie 

w połączeniu z Bluetooth aptX oraz bardzo 

wytrzymałą baterią sprawiają, że T7 sprawdzi 

się zarówno w domu, jak też poza nim.

Głośnik bezprzewodowy

1 399 zł

1 799 zł

1 111 zł

www.tophifi.pl
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Prawdziwe hi-fi
w nowoczesnej formie

CD14 Odtwarzacz CD

Precyzyjny mechanizm, DAC Wolfson 192 kHz / 24 bity, 

niezależne zasilanie części analogowej i cyfrowej, wyświetlacz 

metadanych, cyfrowe i analogowe wyjścia, wsparcie dla MP3.

A14 Wzmacniacz zintegrowany

Flagowy model serii, 80 W x 2, DAC 

AKM 768 kHz/32 bity, PC-USB ze 

wsparciem DSD, Bluetooth aptX, wej-

ście gramofonowe, aplikacja sterująca.

T14 Tuner / Odtwarzacz strumieniowy
Odbiór stacji FM, DAB+ i internetowych serwisów 

muzycznych, technologia DTS Play-Fi, DAC TI 384 

kHz / 32 bity, RDS, łączność Wi-Fi, aplikacja sterująca.

T11 Tuner FM / DAB+
Programator dla 30 stacji FM i 30 stacji DAB+, 

4-wierszowy wyświetlacz, system RDS, zdalne stero-

wanie, port RS-232, odłączany przewód zasilania.

Wzmacniacz zintegrowany  A10
Wzmacniacz, który usatysfakcjonuje prawdziwych me-

lomanów, 40 W x 2, wysokoprądowy układ zasilania, 

wejście gramofonowe MM, głośniki A/B. 

A12 Wzmacniacz zintegrowany

Moc 60 W na kanał, DAC Wolfson 192 kHz/24 bity, 

PC-USB (192/24), Bluetooth, wejście gramofonowe 

MM, wejścia analogowe i cyfrowe (COAX, OPT).

2 199 zł

4 399 zł

5 699 zł

1 799 zł

2 999 zł

3 899 zł

699 zł

1 799 zł

3 999 zł
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Zeppelin Wireless
bezprzewodowy głośnik z Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi, 
i Spotify Connect

2 299 zł

3 149 zł

Gwiazdkowe oferty specjalne już w salonach!

CD2
system audio z odtwarzaczem CD, tunerem DAB+, 
dźwiękiem 360° i zegarem/budzikiem

1 599 zł

1 999 zł

RX-AS710D + 5 x M1 + ASW 608
system kina domowego z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth, Dolby Atmos, DTS:X i tunerem DAB+

7 999 zł

10 993 zł

WXA-50 + BS 403
stereofoniczny system hi-fi z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth, obsługą plików high-res i kolumnami ELAC

6 995 zł

10 095 zł

WXC-50 + Debut B5 + A10
system muzyczny stereo z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth i obsługą plików high-res

3 999 zł

5 392 zł

Pulse Soundbar, 2 x PulseFlex
zestaw multiroom z Bluetooth aptX 
i funkcjami sieciowymi. Soundbar + dwa głośniki

7 499 zł

8 297 zł

Linear + ATH-W1000Z
referencyjny wzmacniacz słuchawkowy, wokółuszne 
słuchawki klasy high-end

4 999 zł

7 194 zł

SL-D930
system audio z odtwarzaczem CD, FM/AM, Bluetooth, 
budzikiem oraz wbudowanym subwooferem

777 zł

1 399 zł

CR-H101DAB + NS-BP182
stereofoniczny zestaw z CD/DAB+, Bluetooth, prze-
twornikiem C/A high-res i kolumnami YAMAHA

2 495 zł

3 599 zł

A-S1100 + Node 2
wzmacniacz zintegrowany i odtwarzacz sieciowy – 
zestaw multiroom z Bluetooth i funkcjami sieciowymi

7 999 zł

9 898 zł

CX-A5100 / MX-A5000
referencyjny system kina domowego z MusicCast, AirPlay, 
Wi-Fi, Bluetooth i obsługą Dolby Atmos i high-res audio

18 999 zł

24 798 zł

RX-A3060
amplituner AV 11.2 z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth i obsługą Dolby Atmos i high-res audio

8 888 zł

10 999 zł

ATH-ANC9
zamknięte słuchawki wokółuszne z aktywną redukcją ha-
łasu, przetwornikami 40 mm i odłączanymi przewodami

699 zł

1 099 zł

ATH-PDG1
komfortowe słuchawki dla graczy kompatybilne z PS4, 
smartfonami, PC i Xbox One (poprzez adapter)

699 zł

999 zł

FS 77
2-drożne, wolnostojące zestawy głośnikowe 
z systemem bass-reflex; cena za 1 sztukę

1 444 zł

2 299 zł

MCR-N670  + 685 S2
stereofoniczny system mini z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth, funkcjami sieciowymi i kolumnami B&W

3 666 zł

4 399 zł

TD 203
gramofon z paskowym napędem, elektroniczną regula-
cją prędkości, wkładką MM TAS 257 i ramieniem TP 82

2 333 zł

3 299 zł

TN-550 + Black Cube
kultowy przedwzmacniacz gramofonowy (MM i MC), 
wysokiej klasy gramofon z paskowym napędem

4 699 zł

5 894 zł

Model One
radioodbiornik FM/AM, dostępny w wielu wersjach 
kolorystycznych

555 zł

739 zł

TD 295 + AT120EB + AT618
gramofon półautomatyczny z wewnętrznym napędem 
paskowym, wkładka MM i gumowy stabilizator płyt

3 195 zł

4 267 zł

230HAD + MH40
wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem C/A, 
wokółuszne słuchawki z przewodem do iUrządzeń

4 999 zł

8 998 zł

Cinnamon OptiLink 1,5 m
przewód optyczny z włóknem o wysokiej czystości 
i precyzyjnie wypolerowanymi zakończeniami

199 zł

340 zł

Panorama 2
soundbar z dotykowym panelem i HDMI zapewniający 
wysokiej jakości dźwięk stereo i wielokanałowy

5 999 zł

8 699 zł

NightHawk + Linear
referencyjny wzmacniacz słuchawkowy, wokółuszne 
słuchawki półotwarte z membranami z biocelulozy

RX-V681/Debut F5/A4/C5/B5/S10
system kina domowego z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth, Dolby Atmos, DTS:X i subwooferem

8 999 zł

11 792 zł

NRG-4 (0,9 lub 1,8 m)
przewód zasilający z przewodnikami z miedzi PSC+ 
oraz systemami rozpraszania szumu i przesłuchu

Stereo
system muzyczny 2.1 z odtwarzaczem CD, radiem 
DAB+, Bluetooth aptX i zegarem/budzikiem

2 899 zł

3 399 zł

230HAD + LCD-2
wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem C/A oraz 
przedwzmacniaczem, audiofilskie słuchawki planarne

4 444 zł

6 098 zł

8 999 zł

11 749zł

750 zł

1 050 zł

0,9 m

999 zł

1 480 zł

1,8 m



Bydgoszcz, ul. Gdańska 69

Katowice, ul. Warszawska 34

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 16

Kraków, ul. Chodkiewicza 4

Lublin, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2

Łódź, ul. P. O. W.  36/38

Poznań, ul. Woźna 14

 52 321 24 77

 32 203 66 72

 41 343 22 80

 12 421 38 42

 81 531 78 51

 42 637 20 06

 61 852 86 48

Poznań, POSNANIA, ul. Pleszewska 1

Sopot, Al. Niepodległości 725

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 47

Warszawa, ul. Gen. Andersa 12

Warszawa, ul. Naruszewicza 30

Warszawa, ul. Nowogrodzka 44

Wrocław, ul. Legnicka 46

 61 646 16 00

 58 551 13 65

 91 422 70 03

 22 635 64 63

 22 844 20 13

 22 628 81 24

 71 343 08 42

Zapraszamy do naszych salonów

Ceny przedstawione w niniejszym folderze mają charakter informacyjny i są aktualne na dzień 15 listopada 2016.
Oferta ważna jest do 24 grudnia 2016 lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

YSP-2700 + WXC-030
soundbar i głośnik bezprzewodowy – zestaw
multiroom z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi i Bluetooth

Oslo
bezprzewodowy głośnik z Bluetooth aptX, 
AirPlay i DLNA (Wi-Fi Direct) 

1 799 zł

2 199 zł

TD 240 + AT618
gramofon automatyczny obsługujący prędkości 33 1/3, 
45 i 78 obr./min., gumowy stabilizator płyt 

2 999 zł

4 058zł

C5 S2
douszne słuchawki hi-fi z systemem Secure Loop
oraz pilotem/mikrofonem do iPhona

599 zł

899 zł

Music System Plus
system hi-fi z Bluetooth, tunerem FM/DAB+, CD,  
zegarem z alarmem i wbudowanym subwooferem

1 999 zł

3 295 zł

230HAD + ATH-A2000Z
wzmacniacz słuchawkowy z przetwornikiem C/A oraz 
przedwzmacniaczem i zamknięte słuchawki hi-fi

6 999 zł

10 398 zł

Blue Heaven 1 m
przewód zasilający z izolacją FEP i konstrukcją 
Micro Mono-Filament

555 zł

940 zł

Qk1 + Qv2
pasywny kondycjoner i liniowy harmonizer
– czystsze zasilanie, wyższa jakość dźwięku

1 999 zł

2 650 zł

MCR-N470D + 686 S2
stereofoniczny system mini z MusicCast, AirPlay, Wi-Fi, 
Bluetooth, funkcjami sieciowymi i kolumnami B&W

2 888 zł

3 499 zł

Traveller + MH40
wokółuszne słuchawki z przewodem do iUrządzeń, 
przenośny wzmacniacz słuchawkowy

2 599 zł

3 894 zł

AT440MLB
wkładka gramofonowa MM z igłą MicroLine 
i pozłacanym wspornikiem z berylu

599 zł

849 zł

Gwiazdkowe oferty

4 999 zł

5 864 zł

Chocolate HDMI 1 m
kierunkowy przewód HDMI z litymi przewodnikami 
pokrytymi srebrem (2,5%) i polietylenową izolacją

249 zł

420 zł

www.tophifi.pl


