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Eksperci dobrego brzmienia

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

rzemy optymalne rozwiązanie, uwzględniające twoje 

potrzeby, warunki wnętrza oraz przeznaczony budżet. 

Szerokość oraz jakość naszej oferty zapewniają niezwy-

kłą swobodę wyboru i całkowitą satysfakcję.

Najnowsze technologie
W naszych salonach znajdziesz najnowsze rozwią-

zania technologiczne, które perfekcyjnie dopasuje-

my do twoich potrzeb. Nawet najbardziej złożone 

systemy zrealizujemy tak, aby ich obsługa była 

intuicyjna, łatwa i bardzo przyjemna. Po prostu 

ciesz się muzyką, a my zajmiemy się resztą. 

Tylko najlepsze urządzenia
Urządzenia, które oferujemy w naszych salonach to sta-

rannie wyselekcjonowana gama najlepszych światowych 

marek oraz wyjątkowych produktów. Skomponowaliśmy 

ją tak, by gwarantowała znakomite brzmienie, realizując 

szeroki zakres oczekiwań pod kątem funkcjonalności, 

designu oraz ceny.

Ogólnopolska sieć Top Hi-Fi & Video Design 

już od blisko ćwierć wieku pozwala odkry-

wać magiczny świat czystej, nieskrępowanej 

muzyki. W  tym czasie miłośnikom dobrego 

dźwięku i fanom kina domowego pomogliśmy 

stworzyć ich wymarzone systemy, a  wśród 

gości odwiedzających nasze salony zaszczepi-

liśmy to, co dla nas samych jest tak ważne – 

– prawdziwą miłość do muzyki.

Odkryj z nami to,
co najpiękniejsze w muzyce

20 lat
doświadczenia

12 salonów
w największych
 miastach

Naj lepsi
specjal iści

Profesjonalne
sale odsłuchowe

www.tophifi.pl



Najlepszy bezprzewodowy
                      system muzyczny na świecie

Phantom

750 W, zero zniekształceń
Jeszcze mocniejsza wersja Phantoma. Z łatwością nagłośni nawet 

największe pomieszczenia, zastępując 20-krotnie większe tradycyjne 

głośniki oraz potężne wzmacniacze hi-fi.

Phantom to urządzenie, które zastępuje większość tradycyjnych   

systemów audio, takich jak zestaw stereo, kolumny głośnikowe, kino 

domowe, głośniki bezprzewodowe i stacje dokujące.

7 249 zł 1 999 zł 699 zł

1 299 zł

Phantom to muzyka, którą nie tylko słyszysz, 

ale też czujesz jej siłę całym swoim ciałem. 

To niesamowity mariaż zaawansowanej inży-

nierii akustycznej, bezprzewodowych techno-

logii audio i najlepszego francuskiego designu. 

3000 W mocy i całkowity brak zniekształceń. 

80 patentów i 50 zdobytych nagród. Po prostu 

musisz to usłyszeć!

Wszystkimi funkcjami Phantoma sterujesz za pomocą 

aplikacji Spark w twoim smartfonie lub tablecie, ale gdy 

pragniesz obcować z czymś naprawdę pięknym, możesz 

wygodnie regulować głośność muzyki, korzystając ze 

zjawiskowego pilota Remote.

Dialog

Solo, duo, multiroom
Jeśli chcesz wykorzystywać w swoim domu więcej niż jednego 

Phantoma, zastosuj router Dialog, dzięki któremu łatwo stwo-

rzysz konfigurację stereo, wielokanałową lub nawet wielostrefo-

wą, zyskując także dostęp do milionów nagrań z wielu najbar-

dziej znanych internetowych serwisów strumieniowych.

Muzyka z sieci

i wiele więcej

Silver Phantom Remote

8 499 zł

Masz 45 dni na zmianę decyzji!
Kupując dowolnego Phantoma do 31 grudnia 2015, masz 

aż 45 dni na zmianę decyzji. Szczegóły w salonach.

3 miesiące TIDAL HiFi gratis!
Otrzymujesz przy zakupie Phantoma lub Silver Phantoma.

Branch
Znacznie więcej niż tylko podstawka. Branch nie 

tylko wynosi Phantoma na idealną wysokość, ale 

też zapewnia doskonałą integrację z głośnikiem, 

dzięki czemu nie widzisz żadnych przewodów.

Spark
Spark to bezpłatna aplika-

cja, dzięki której wygodnie 

sterujesz swoim Phantomem, 

korzystając ze smartfonu 

lub tabletu. Możesz także 

zarządzać pracą wielu takich 

urządzeń, tworząc niezależne 

strefy, w których w tym sa-

mym czasie można odtwarzać 

tę samą lub różną muzykę.

1 549 zł

3000 W, zero zniekształceń



Dodaj bezprzewodową muzykę do swojego systemu

Pokój córki
np. Pulse 2

Pokój syna
np. Node 2 + system hi-fi

Kuchnia
np. Pulse Mini

Łazienka
np. Pulse Flex

Salon
np. Vault 2 + system kina domowego

Lubisz swój system,
  ale brakuje ci funkcj i sieciowych?

Masz setki płyt
   i nie mieszczą się już na półce?

  Chcesz, by muzyka    
    towarzyszyła ci w całym domu?

Nie lubisz
   dużych zestawów?

Dodaj NODE 2, a zyskasz dostęp do milionów nagrań 

z serwisów strumieniowych, tysięcy internetowych stacji 

radiowych oraz muzyki z komputera, tabletu lub smartfonu.

VAULT 2 zgra je automatycznie na swój twardy dysk, 

pobierając z sieci grafikę okładek oraz wszystkie tytuły. 

Z łatwością zmieścisz w nim całą swoją płytową kolekcję.

POWERNODE 2 jest tym, czego potrzebujesz. Dodaj tylko głośniki, 

a powstanie w pełni funkcjonalny system hi-fi, który zapewni ci 

dostęp do serwisów strumieniujących, radia internetowego, muzyki 

z domowej sieci oraz urządzeń Bluetooth.

PULSE 2, PULSE MINI oraz PULSE FLEX to seria 

bezprzewodowych głośników strumieniowych. Wybierz 

kolor (czarny/biały) oraz wielkość, która najbardziej pasuje 

do konkretnego wnętrza.

Pulse Mini
Głośnik bezprzewodowy

Pulse Flex
Głośnik bezprzewodowy

Pulse 2
Głośnik bezprzewodowy

Node 2
Odtwarzacz strumieniowy

Vault 2
Serwer muzyczny 2TB / 
odtwarzacz strumieniowy

Powernode 2
Odtwarzacz strumieniowy

ze wzmacniaczem

Duży dźwięk i kompaktowe wymiary. Idealny zarówno do 

salonu jak i sypialni. Odtworzy miliony nagrań z serwisów 

strumieniowych, domowej sieci oraz urządzeń Bluetooth.

Najmniejszy głośnik systemu, 

który zmieścisz wszędzie. 

W kuchni, łazience, sypialni -  

- nawet na balkonie. Na półce i na 

ścianie. W pionie lub w poziomie.

FLEX może wszystko!

Sypialnia
np. Powernode + głośniki

Wygodne sterowanie
Dowolnym komponentem Bluesound możesz wygodnie 

sterować za pomocą bezpłatnej aplikacji, dostępnej dla 

smartfonów i tabletów z systemem iOS oraz Android. 

Mamy też wersję dla laptopów.

Bluesound to wspaniałej jakości muzyka, któ-

rą możesz się otoczyć w  swoim domu. Łatwo 

zintegruje się ze sprzętem, który już posiadasz, 

lub stworzy od podstaw znakomity, bezprze-

wodowy system hi-fi, nawet wielostrefowy. 

Zapewnia natychmiastowy dostęp do milio-

nów nagrań, a  wszystkim sterujesz wygodnie 

za pomocą smartfonu lub tabletu.

Komponenty systemu Bluesound wyposażone są w bezprzewo-

dową łączność Wi-Fi i technologię Bluetooth oraz są kompaty-

bilne ze wszystkimi wiodącymi serwisami strumieniowymi. 

5 499 zł

2 399 zł

1 499 zł 3 899 zł

3 499 zł

2 599 zł

Bezprzewodowe  Hi-Fi

wszystkie modele dostępne 

w kolorze białym i czarnym
Przy zakupie dowolnego urządzenia BLUESOUND  

3 miesiące pakietu TIDAL HiFi gratis



Yamaha MusicCast to inteligentny, bezprzewo-

dowy system strefowy, który pozwala odtwa-

rzać muzykę z dowolnego źródła i przesyłać ją 

swobodnie pomiędzy urządzeniami systemu. 

Bez względu na to, czy słuchasz serwisu stru-

mieniowego, radia internetowego, muzyki ze 

smartfonu, tabletu, komputera, czy też trady-

cyjnych źródeł audio, możesz dzielić się nią ze 

wszystkimi domownikami.

Bezprzewodowa muzyka
Zapomnij o przewodach! Urządzenia MusicCast w całym domu 

komunikują się bezprzewodowo. Wszystkie wyposażone są 

w Wi-Fi, Bluetooth i AirPlay.

Yamaha MusicCast odtwarza nie tylko popularne pliki MP3, 

lecz także wiele formatów wysokiej rozdzielczości, takich jak 

FLAC, WAV, AIFF, Apple lossless, a nawet DSD. 

MusicCast jest systemem otwartym na urządzenia Bluetooth 

innych producentów. Z łatwością prześlesz z niego muzykę do bez-

przewodowych słuchawek lub głośnika Bluetooth dowolnej marki.

Bluetooth output

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

pomieszczeniami, bez względu na to, w którym pokoju się znajdujesz. Każdy domownik jest niezależny 

od pozostałych i steruje systemem ze swojego smartfonu lub tabletu.

Z dowolnego pokoju, z każdego źródła

Kino domowe
Wybieraj spośród kilkunastu bogato wyposa-

żonych amplitunerów AV (także w wersji slim), 

kompatybilnych z Yamaha MusicCast.

Głośniki bezprzewodowe
Na półce lub na ścianie. W kuchni lub w sy-

pialni. Biały lub czarny - wszędzie wygląda 

świetnie. Wi-Fi, Bluetooth, Airplay, Spotify…

Systemy mini
System Grand PianoCraft w aż czterech zaawan-

sowanych wersjach. Prawdziwa legenda dobrego 

brzmienia teraz w systemie MusicCast.

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

audio. Wystarczy tylko zasilanie i możesz od-

twarzać dowolną muzykę, nawet z plików DSD.

Soundbary
Do wyboru dwa modele soundbarów oraz 

system dźwiękowy pod TV. Prawdziwe efekty 

surround i pełna funkcjonalność MusicCast.

Systemy stereo
Wszechstronny sieciowy amplituner stereo. Dodaj 

kolumny lub inne komponenty hi-fi i zbuduj system 

współpracujący z Yamaha MusicCast.

Salon
np. amplituner AV

Kuchnia
np. głośnik bezprzewodowy

Sypialnia
np. system audio

Pokój dziecka
np. miniwieża

R-N602    2 499 złnp. YSP-1600    2 399 złNX-N500    3 349 zł/para

np. MCR-N670    2 999 złnp. WX-030    1 099 złnp. RX-A850    3 999 zł

Bezpłatna aplikacja
  MusicCast Controller

www.tophifi.pl/MusicCast

Dźwięk w wysokiej rozdzielczości

Rewolucyjny system domowej rozrywki

TV

CD / Blu-ray

Gramofon

Komputer

Swobodna
 komunikacja
     domowych
        urządzeń audio

Pełną listę produktów kompatybilnych z systemem MusicCast znajdziesz na www.tophifi.pl/MusicCast



Już tylko kilka tygodni do Świąt!

Spraw, by w tym roku twoje święta były wyjąt-

kowe. Co prawda na zimową aurę nie możemy 

ostatnio liczyć, ale niepowtarzalny klimat tych 

dni z  pewnością pomoże stworzyć ci muzyka. 

Jeśli zastanawiasz się nad niebanalnym pre-

zentem gwiazdkowym dla bliskiej ci osoby, za-

poznaj się z naszymi specjalnymi ofertami, któ-

re przygotowaliśmy właśnie na tę okazję.

system audio z CD, FM/AM, Bluetooth 

oraz budzikiem; 4 kolory

888 zł   1 299 zł

SL-D930

bezprzewodowe słuchawki 

wokółuszne z Bluetooth aptX i NFC

699 zł   899 zł

BT540i
wokółuszne słuchawki 

półotwarte klasy premium

1 999 zł   2 499 zł

NightHawk
bezprzewodowe słuchawki z Blue- 

tooth aptX i sterowaniem do iPhona

1 555 zł   1 799 zł

P5 Wireless

zestaw z MusicCast, Bluetooth, Wi-Fi i AirPlay: 

amplituner AV + głośnik bezprzewodowy

8 999 zł   10 798 zł

RX-A3050 + WX-030

douszne słuchawki hi-fi ze 

sterowaniem do iPhona

666 zł   799 zł

C5 S2

radioodbiornik FM/AM 

kolor: beż/orzech

555 zł   695 zł

Model One

idealne dla gracza słuchawki 

wokółuszne

699 zł   899 zł

ATH-PDG1
bezprzewodowe słuchawki z Blu-

etooth aptX i redukcją hałasu ANC

777 zł   799 zł

ATH-ANC40BT

gramofon z wbudowanym 

przedwzmacniaczem i wyjściem 

USB; 5 kolorów

1 666 zł

TN-300

Eksperci polecają: Gwiazdkowe inspiracje

bezprzewodowy system muzyczny z Bluetooth aptX, 

AirPlay, Wi-Fi i Spotify Connect

2 999 zł

Zeppelin Wireless

wokółuszne słuchawki 

zamknięte klasy high-end

1 666 zł   2 799 zł

ATH-W1000X

hybrydowy wzmacniacz zintegrowany

z Bluetooth aptX

1 777 zł   2 199 zł

D 3020

wolnostojące kolumny głośnikowe z syste-

mem bas refleks

7 777 zł/para   9 999 zł/para

Studio 148

system hi-fi z tunerem DAB/DAB+,

zegarem/budzikiem i Bluetooth

1 444 zł   1 794 zł

Music System Three

system stereo high-end: wzmacniacz 

zintegrowany i odtwarzacz CD

29 999 zł   37 998 zł

A-S3000/CD-S3000



LSX-170

zintegrowany wzmacniacz 

cyfrowy z USB, przetwornikiem 

C/A i odtwarzaniem hi-res audio

2 888 zł   3 699 zł

AI-501DA

Bydgoszcz, ul. Gdańska 69

Katowice, ul. Warszawska 34

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 16/9

Kraków, ul. Chodkiewicza 4

Lublin, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2

Łódź, ul. P. O. W.  36/38

Poznań, ul. Woźna 14

Sopot, Al. Niepodległości 725

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 47

Warszawa, ul. Gen. Andersa 12

Warszawa, ul. Nowogrodzka 44

Wrocław, ul. Legnicka 46

Zapraszamy do naszych salonów

gramofon z napędem paskowym 

i ramieniem TP 90

3 333 zł   4 199 zł

TD 206

Zamówienie możesz złożyć również on-line:

www.tophifi.pl
Pokrywamy koszty dostawy!

Ceny przedstawione w niniejszym folderze mają charakter
informacyjny i są aktualne na dzień 1 listopada 2015.
Oferta ważna jest do 24 grudnia 2015 lub do wyczerpania zapasów.
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Sprawdź wszystkie oferty na:
www.tophifi.pl/swieta

bezprzewodowy głośnik 

z oświetleniem i Bluetooth aptX

1 499 zł   2 149 zł

wokółuszne słuchawki 

zamknięte hi-fi; 2 kolory

888 zł   1 099 zł

ATH-MSR7

głośnik bezprzewodowy 

z Bluetooth aptX, AirPlay,

Wi-Fi Direct i DLNA; 6 kolorów

6 495 zł

Stockholm
mobilny odtwarzacz hi-res audio 

z wbudowanym wzmacniaczem 

i przetwornikiem C/A  

2 333 zł   2 699 zł

HA-P90SD

7.1.2-kanałowy soundbar z Music-

Cast, Dolby Atmos, DTS:X, Blueto-

oth, AirPlay i Wi-Fi

6 666 zł   7 499 zł

YSP-5600

bezprzewodowy system 

muzyczny z Bluetooth aptX

1 666 zł   1 999 zł

Deepblue 2


