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Tylko najlepsze urządzenia
Urządzenia, które oferujemy, to starannie wyselekcjonowana 

gama najlepszych światowych marek. Skomponowaliśmy ją tak, 
by gwarantowała znakomite brzmienie i realizowała szeroki 

zakres oczekiwań pod kątem funkcjonalności, stylu oraz ceny.

Słuchamy twoich potrzeb
Po prostu powiedz nam, czego oczekujesz, a my dobierzemy 
optymalne rozwiązanie uwzględniające twoje potrzeby, warun-
ki wnętrza oraz przeznaczony budżet. Szerokość oraz jakość 
naszej oferty zapewniają niezwykłą swobodę wyboru i całkowi-
tą satysfakcję.

Najlepsi
specjal iści

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 wyma-

rzone systemy, a wśród gości odwiedzających nasze 

salony zaszczepiliśmy prawdziwą miłość do muzyki.

Najnowsze technologie
W naszych salonach znajdziesz najnowsze rozwiązania tech-

niczne, które perfekcyjnie dopasujemy do twoich potrzeb. 
Nawet najbardziej złożone systemy zrealizujemy tak, aby ich 

obsługa była intuicyjna, łatwa i bardzo przyjemna.

Ponad 20 lat
doświadczenia
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Z naszymi ratami
       możesz więcej!

10 x0%

• Promocja obowiązuje do 31.05.2018r. lub do wyczerpania zapasów.
• Maksymalna wartość zakupu wynosi 30 000 zł.
• Akcja Raty 10 x 0% nie obejmuje innych produktów promocyjnych oraz wyprzedażowych. 
• Decyzja o objęciu wybranego produktu Ratami 10 x 0% leży po stronie salonu.
• Regulamin dostępny na: www.tophifi.pl/platnosc

1 Zapoznaj się z ofertą i wybierz
interesujący cię sprzęt

Oblicz wysokość 
miesięcznej raty, dzieląc 
cenę przez 102

3
Odwiedź najbliższy salon 
THF&VD i zrealizuj zakup

10 x  0%

Raty
Zrealizuj swoje marzenie już dziś!

Po prostu dzielisz cenę wybranego urządzenia przez 10 i gotowe. 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 0 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5 000,00 zł, cał-
kowita kwota do zapłaty 5 000,00 zł, oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł., odsetki 0 zł., ubezpieczenie 0 zł., 
usługi dodatkowe 0 zł.), 10 miesięcznych rat równych w wysokości 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.03.2018 r. na reprezentatywnym przy-
kładzie. Kredyt ratalny oferowany jest łącznie z kartą kredytową. Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta 
dokonanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wyso-
kości 84 238 318 zł w całości wpłacony). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu 
ustawy Kodeks cywilny. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna współpracuje z Bankiem BGZ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu 
Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową.

RRSO = 0%

RRSO = 0%

www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/regulamin/promocja-wiosenna.pdf
http://www.tophifi.pl/regulamin/raty-50x0.pdf
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SŁUCHAWKI I AKCESORIA

AudioQuest NightOwl Carbon
+ DragonFly Red
słuchawki wokółuszne
DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

• Przetworniki 50 mm z membranami z biocelulozy
• Zamknięta konstrukcja idealnie izolująca od hałasu
• Przewód z wbudowanym pilotem i mikrofonem
• 32-bitowy DAC, zaawansowany wzmacniacz słuchawkowy

ATH-SPORT3
słuchawki douszne

• Zaawansowane przetworniki 10 mm
• Wodoodporna konstrukcja (IPX5)
• Elastyczny przewód z pamięcią kształtu
• Wymienne wkładki douszne

C5 S2
słuchawki douszne

• Zaawansowane głośniki dynamiczne 9,2 mm
• System Micro Porous Filter 

• Pętla mocująca Secure Loop
• Wbudowane zdalne sterowanie Apple + mikrofon

ATH-MSR7NC 
słuchawki wokółuszne z ANC

• Głośniki 45 mm obsługujące high-res audio
• Aktywna redukcja hałasu, pilot + mikrofon

• 30 godzin pracy na jednym ładowaniu (ANC)
• Dwa odłączane przewody (jeden z pilotem/mikrofonem)

1 599 zł
949 zł

649 zł
555 zł

279 zł
199 zł

3 887 zł
2 599 zł

ATH-ANC70
słuchawki wokółuszne z ANC

749 zł
555 zł

10 398 zł
7 777 zł

2 399 zł
1 777 zł

ATH-W1000Z
230HAD
słuchawki wokółuszne 

wzmacniacz słuchawkowy / DAC

ATH-SR9
słuchawki wokółuszne

Do promocyjnych

słuchawek

i akcesoriów
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Poczuj jakość i moc

888 zł
599 zł

593 zł
519 zł

2 799 zł
1 499 zł

P9 Signature 
mobilne słuchawki wokółuszne

• Wykończone włoską skórą Saffiano
• Doskonałe przetworniki 40 mm
• Odłączany przewód, składana konstrukcja
• Luksusowe etui z alcantary

3 999 zł
3 333 zł 799 zł

599 zł

Pro4S
słuchawki wokółuszne

• Przetworniki SLX40 zapewniające studyjny dźwięk
• Muszle o profilu D i z pianką z pamięcią kształtu

• Odłączany przewód, dwa porty wejście/wyjście 
• Składana na płasko konstrukcja

ATH-SPORT2
słuchawki douszne

• Przetworniki dynamiczne 10 mm
• Wodoodporna konstrukcja (IPX5)

• Kabel odporny na splątanie
• Wymienne wkładki douszne 

LCD-XC
słuchawki wokółuszne

• Planarne głośniki z neodymowymi magnesami
• Technologia Fazor™ eliminująca rezonans
• Obudowy z afrykańskiego drewna bubinga

• Ręczne wykonanie, odłączane przewody

8 495 zł
4 999 zł

189 zł
119 zł

Beetle
DAC ze wzmacniaczem 

słuchawkowym

DragonFly Black
DAC ze wzmacniaczem 

słuchawkowym
HA-P90SD 

wzmacniacz słuchawkowy
odtwarzacz muzyczny

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.

+ przejściówka
Apple Lightning / USB
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SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

PX
słuchawki bezprzewodowe z ANC

• Inteligentne sterowanie 
• Łączność Bluetooth® aptX™ HD
• 3 tryby redukcji hałasu (miasto, biuro, samolot)
• 22 godziny pracy na jednym ładowaniu (BT/ANC)

P5 Wireless 
słuchawki bezprzewodowe

• Głośniki 40 mm z cewkami CCAW
• Łączność Bluetooth® v4.1 aptX™

• 17 godzin pracy na jednym ładowaniu
• Wbudowany pilot i mikrofon

ATH-DSR9BT
słuchawki bezprzewodowe 

• System Pure Digital Drive
• Łączność Bluetooth aptX HD

• Obsługa high-res audio 96 kHz/24 bity
• Wbudowany pilot i mikrofon

ATH-AR5BT
słuchawki bezprzewodowe

• Przetworniki 45 mm obsługujące high-res audio
• Łączność Bluetooth® v4.1 aptX™

• 30 godzin pracy na jednym ładowaniu
• Wbudowany pilot i mikrofon

Smile Jamaica Wireless
słuchawki douszne

BT540i
słuchawki bezprzewodowe

ATH-ANC40BT
słuchawki bezprzewodowe z ANC

Buffalo Soldier BT
słuchawki bezprzewodowe

899 zł
499 zł

599 zł
499 zł

1 799 zł
1 666 zł

249 zł
199 zł

1 399 zł
1 111 zł

2 899 zł
2 333 zł

999 zł
799 zł

899 zł
699 zł

Do promocyjnych

słuchawek 
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Jakość bez ograniczeń

MW60
słuchawki bezprzewodowe

• Głośniki 45 mm z neodymowymi magnesami
• Skórzane wykończenie

• Łączność Bluetooth® aptX™, wbudowany mikrofon
• 16 godzin pracy na jednym ładowaniu

MW50
słuchawki bezprzewodowe

• Berylowe przetworniki 40 mm
• Skórzane wykończenie
• Łączność Bluetooth® aptX™, wbudowany mikrofon
• 16 godzin pracy na jednym ładowaniu

Positive Vibration 2 BT
słuchawki bezprzewodowe

• 40-milimetrowe przetworniki
• Łączność Bluetooth® v4.2
• 12 godzin pracy na jednym ładowaniu
• Składana konstrukcja, ekologiczne materiały

2 899 zł
1 999 zł

299 zł
249 zł

2 399 zł
2 099 zł

ATH-CKR35BT
słuchawki bezprzewodowe

299 zł
233 zł

Uplift 2 BT
słuchawki bezprzewodowe

349 zł
277 zł

M4U TW1
słuchawki bezprzewodowe

699 zł
599 zł

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.
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GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE

Zeppelin Wireless
bezprzewodowy system muzyczny

• Bluetooth® aptX™, AirPlay, Spotify Connect
• Wzmacniacz 4 x 25 W + subwoofer 50 W
• Zaawansowane głośniki oraz układ DSP
• Audiofilski przetwornik c/a 192 kHz / 24 bity

Reykjavik
przenośny głośnik bezprzewodowy

• Łączność Bluetooth®, port USB
• Głośniki Vifa: 2 x wysokotonowe, 1 x niskotonowy 

• Obudowa z anodyzowanego aluminium, tekstylne pokrycie
• Możliwość sparowania dwóch głośników (tryb stereo)

899 zł
699 zł

3 149 zł
2 222 zł

Bag of Riddim 2
przenośny głośnik bezprzewodowy

• Bluetooth® v4.1, wejście Aux
• 10 godzin pracy na jednym ładowaniu
• Obudowa z drewna bambusowego
• USB – odtwarzanie muzyki, ładowanie smartfona

Copenhagen
przenośny głośnik bezprzewodowy

• Łączność Bluetooth® aptX™, AirPlay, DLNA (Wi-Fi Direct)
• 6 zaawansowanych przetworników Vifa

• 4 pasywne radiatory – mocny, głęboki bas
• Wbudowany akumulator, aluminiowa rama, tekstylne pokrycie

2 995 zł
1 799 zł

999 zł
919 zł

deepblue2
głośnik bezprzewodowy

1 999 zł
1 444 zł

Get Together Mini
przenośny głośnik bezprzewodowy

599 zł
549 zł

Relax
system muzyczny 

1 699 zł
1 499 zł
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Twoja muzyka tam, gdzie ty

Model One Digital
radio FM/DAB+

• Tuner FM/DAB+, Bluetooth®, Wi-Fi
• Funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, Deezer)

• Multiroom, obsługa odtwarzaczy MP3
• Ręcznie wykonana drewniana obudowa

T7
przenośny głośnik bezprzewodowy

• Łączność Bluetooth® (aptX™, AAC, SBC)
• Obudowa Micro Matrix redukująca drgania i zniekształcenia
• Zaawansowane głośniki (2 × pełnozakresowe, 2 × radiatory)

• Wbudowany akumulator – czas pracy do 18 godzin

LSX-170
system audio z oświetleniem

• Bluetooth® aptX™, szerokopasmowe głośniki
• Odtwarzanie muzyki ze smartfona lub tabletu 
• Oświetlenie LED, metalowa maskownica
• Sterowanie - pilot, aplikacja DTA Controller

2 149 zł
799 zł

1 599 zł
1 111 zł

1 299 zł
1 111 zł

499 zł
444 zł

199 zł

6 495 zł
3 999 zł2 199 zł

1 699 zł

Riddim BT
przenośny głośnik bezprzewodowy

• Łączność Bluetooth® v4.1
• 4 przetworniki + 1 pasywny radiator

• Port USB, zintegrowany mikrofon
• 10 godzin pracy na jednym ładowaniu

Chant Mini
przenośny głośnik bezprzewodowy

Oslo
przenośny głośnik bezprzewodowy

Stockholm
głośnik bezprzewodowy

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.
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SOUNDBARY I KINO DOMOWE

MusicCast YSP-2700
cyfrowy projektor dźwięku

• MusicCast, Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi
• HDMI z 4K 60p, obsługa high-res audio
• Funkcje sieciowe (DLNA, Spotify, Tidal)
• Bezprzewodowy subwoofer

MusicCast YSP-5600
cyfrowy projektor dźwięku

• Dolby Atmos (7.1.2), HDMI z 4K60p
• MusicCast, Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi

• Moc 128 W, 46 głośników
• Funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), high-res audio

1 699 zł

8 699 zł
4 888 zł

Panorama 2
soundbar

• 6 wzmacniaczy Class D, zaawansowany układ DSP
• Głośniki Nautilus, wbudowane subwoofery
• HDMI z ARC i CEC
• Dotykowe sterowanie, czujnik zbliżeniowy

7 999 zł
6 666 zł

4 695 zł
3 999 zł

YAS-207
soundbar z subwooferem

• Łączność Bluetooth® v4.1
• Technologia DTS Virtual:X
• HDMI z ARC i CEC
• Bezprzewodowy subwoofer

zestaw kina domowego:

MusicCast RX-V483

+ Nota 550X + Nota 240X + Nota 740X

5 754 zł
3 999 zł

zestaw kina domowego:

MusicCast RX-V483

+ Cinema 5

4 198 zł
2 999 zł

zestaw kina domowego:

MusicCast RX-A1070 

+ 683 S2 + 686 S2 + HTM62 S2

17 494 zł
10 999 zł
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Dla muzyki i dla Ziemi

ZAKUP KAŻDEGO PRODUKTU HOUSE OF MARLEY TO JEDNO ZASADZONE DRZEWO

Materiały mają znaczenie!
Produkty House of Marley wykonane są
z wysokiej klasy materiałów, starannie
dobranych, aby chronić środowisko.

Dla muzyki i dla Ziemi
Firma wspiera globalne zalesianie, a zakup 
każdego produktu House of Marley to
jedno zasadzone drzewo.

Produkty House of Marley urzeczywistniają 
trzy wartości nawiązujące do filozofii Boba 
Marley’a:

• jakość dźwięku i wykonania,
• wyjątkowe wzornictwo,
• poszanowanie natury.

PAPIER
Z RECYKLINGU

CERTYFIKOWANE
DREWNO FSC™

BAMBUS

TKANINA
REWIND™

Get Together Mini
bezprzewodowy system muzyczny

Uplift 2 BT
słuchawki douszne

Positive Vibration 2 BT
słuchawki bezprzewodowe

Stir It Up
gramofon

999 zł

599 zł
549 zł

299 zł
249 zł

349 zł
277 zł

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.
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BESTSELLERY HI-FI

Concept
gramofon

+ wkładka Concept MM
+ ramię Concept

TN-550
gramofon

TD 309
gramofon

zestaw stereo:

MusicCast R-N803D

+ 683 S2

7 137 zł
5 499 zł

3 799 zł
3 222 zł

10 397 zł
7 444 zł

3 699 zł
2 777 zł

6 319 zł
3 999 zł

5 399 zł
3 999 zł

Miracord 70 z wkładką VM530 
gramofon 

gratis: akcesoria do czyszczenia + wkładka

zestaw stereo:

D 3020 + 685 S2
5 197 zł

3 333 zł

7 176 zł
5 999 zł

pokrywa + docisk

GRATIS!

zestaw stereo:

MusicCast MCR-N670

+ Nota 260

zestaw stereo:

MusicCast MCR-N670

+ 685 S2

kolory dostępne w promocji
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Najlepsze marki,
      najwyższa jakość

Miracord 90
gramofon + pokrywa gratis!

TN-420 + AT6012
gramofon

+ akcesoria do czyszczenia płyt

16 496 zł
11 111 zł

10 297 zł
6 666 zł

AT-LP5
gramofon

5 897 zł
3 666 zł

2 499 zł
1 899 zł

zestaw stereo:

C 338 + 685 S2

zestaw stereo:

A14 + T14 + 683 S2

11 998 zł
10 999 zł

zestaw stereo:

C 368 + Imagine X2T

C 558 
+ dodatkowa wkładka 
AT95EBL gratis
gramofon

2 678 zł
2 499 zł

1 898 zł
1 599 zł

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.
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Najbliżej muzyki
od 1958 roku

Koss Corporation już od ponad pół wieku oczarowuje miłośników 

muzyki swoimi słuchawkami. Kojarzone z wysoką jakością brzmienia 

i  wykonania, wyróżniają się znakomitą relacją jakości do ceny i  po-

nadprzeciętną ergonomią. Do dzisiaj produkty firmy cenione są za 

charakterystyczny dźwięk, a połączenie głębokiego brzmienia basu ze 

zrównoważonymi średnimi i wysokimi tonami określane jest mianem 

„Sound of Koss”. Bazując na bogatym doświadczeniu i nowoczesnych 

rozwiązaniach nowe modele zachowują walory swoich poprzedników, 

oferując jednocześnie innowacyjne funkcje.

Sportowe słuchawki Koss to połączenie wysokiej 
jakości dźwięku z odpornością na wilgoć i nieko-
rzystne warunki pracy. Dzięki temu możesz cieszyć 
się swoją ulubioną muzyką nawet podczas inten-
sywnego treningu. 

Słuchawki Koss cenione są przez inżynierów 
dźwięku i muzyków. Zapewniając wgląd w najdrob-
niejsze szczegóły muzycznego dzieła, skutecznie 
izolują od otoczenia i gwarantują najwyższy kom-
fort użytkowania.

Znając jakość oferowanych przez siebie produktów, firma Koss udziela dożywotniej gwarancji na 

swoje słuchawki. Wszystkie modele kupione u autoryzowanego sprzedawcy objęte są pełnym 

wsparciem posprzedażowym i serwisem gwarancyjnym. Kupując produkty oznaczone na opakowa-

niu zieloną naklejką, a w sprzedaży internetowej zielonym logo „Dożywotnia gwarancja”, wraz z pro-

duktem otrzymujesz certyfikat dożywotniej gwarancji. Dzięki niemu zyskujesz pewność, że jest to 

oryginalny produkt firmy Koss, a w przypadku ewentualnej usterki możesz liczyć na szybką naprawę 

przy użyciu oryginalnych części.

SPORT STUDIO
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Hearing is believing

Przenośne słuchawki Koss to idealne konstrukcje 
dla melomanów, którzy chcą słuchać muzyki nawet 
poza domem. Lekkie i poręczne, zapewniają wyso-
ką jakość dźwięku i z łatwością mieszczą się w kie-
szeni lub dołączonym etui.

UR42i
słuchawki wokółuszne

Porta Pro Mic / Remote
słuchawki nauszne

NOWOŚĆ

249 zł

NOWOŚĆ

219 zł

LIFESTYLE

ZOBACZ wszystkie dostępne wersje kolorystyczne na www.tophifi.pl.

GAMING
Dla wymagających graczy komputerowych firma 
Koss stworzyła linię słuchawek multimedialnych. 
Modele te łączą wysoką jakość dźwięku z niesamo-
witym komfortem użytkowania, idealnie spraw-
dzając się podczas wielogodzinnych rozgrywek.



Oferty promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się  na stronie: http://www.tophifi.pl/regulaminy/wiosenna-promocja.pdf.  

Adresy Salonów:

BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 69, tel. 52 321 24 77

KATOWICE, ul. Warszawska 34, tel. 32 203 66 72

KIELCE, ul. IX Wieków Kielc 16, tel. 41 343 22 80

KRAKÓW, ul. Chodkiewicza 4, tel. 12 421 38 42

SZCZECIN, al. Papieża Jana Pawła II 47, tel. 91 422 70 03

WARSZAWA, ul. Gen. Andersa 12, tel. 22 635 64 63

WARSZAWA, ul. Naruszewicza 30, tel. 22 844 20 13

WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 44, tel. 22 628 81 24

WROCŁAW, ul. Legnicka 46, tel. 71 343 08 42

LUBLIN, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, tel. 81 531 78 51

ŁÓDŹ, ul. P. O. W.  36/38, tel. 42 637 20 06

POZNAŃ, ul. Woźna 14, tel. 61 852 86 48

POZNAŃ, POSNANIA, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 16 00

SOPOT, Al. Niepodległości 725, tel. 58 551 13 65

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE

www.tophifi.pl

HIT

Zestaw stereo:
Gold Phantom x 2

Dialog
GRATIS: TreeWood x 2

28 955 zł
25 359 zł

Dialog

Gold Phantom

TreeWood

• Wzmacniacz hybrydowy ADH o mocy 4500 W
• Bluetooth, Wi-Fi, konfiguracja multiroom
• Funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, Apple Music)
• Technologia HBI® - ekstremalnie głęboki bas 
• Zastępuje zestaw stereo i AV oraz kolumny głośnikowe


