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Ten system imponuje dźwiękiem i for-
mą. Wysokiej jakości głośniki ozdobią 
wnętrze, dynamiczny subwoofer 
zapewni mocny bas, a zaawansowany 
amplituner pozwoli cieszyć się muzyką 
z każdego źródła.

Kolumny głośnikowe
Bowers & Wilkins M-1

Subwoofer
Bowers & Wilkins ASW608

Amplituner AV
YAMAHA MusicCast RX-AS710D

Oczekujesz wyłącznie tego, co najlepsze? 
Sięgnij po zestaw pięciu głośników wspoma-
ganych przez zjawiskowy subwoofer o mocy 
aż 400 W. Całość uzupełnia najlepszy ampli-
tuner AV, jaki stworzyła Yamaha!

Kolumny głośnikowe
Bowers & Wilkins M-1

Subwoofer
Bowers & Wilkins PV1D

Amplituner AV
YAMAHA MusicCast RX-A3060

Ekskluzywny stylistycznie subwoofer o impo-
nującej mocy sprawia, że system ten zapewnia 
niezwykłe emocje. Uzupełniony o wyrafino-
wany amplituner dostarcza piękny dźwięk 
podczas oglądania filmów i słuchania muzyki.

Kolumny głośnikowe
Bowers & Wilkins M-1
Subwoofer
Bowers & Wilkins ASW10CM S2
Amplituner AV
YAMAHA MusicCast RX-A2060

System stworzony do większych 
pomieszczeń. Głośniki M-1, mocny 
subwoofer i zaawansowany ampli-
tuner z referencyjnej serii Aventage 
zapewniają głęboki bas i piękny, 
przestrzenny dźwięk.

Kolumny głośnikowe
Bowers & Wilkins M-1

Subwoofer
Bowers & Wilkins ASW610

Amplituner AV
YAMAHA MusicCast RX-A1060

Marzysz o wspaniałych efek-
tach kinowych w swoim domu? 
Wybierz jeden z zestawów, który 
perfekcyjnie łączy słynną jakość 
dźwięku Bowers & Wilkins z moż-
liwościami amplitunerów kina 
domowego Yamaha.

KINO DOMOWE

BYDGOSZCZ    ·    KATOWICE    ·    KIELCE    ·    KRAKÓW    ·    LUBLIN    ·    ŁÓDŹ    ·    POZNAŃ    ·    SOPOT    ·    SZCZECIN    ·    WARSZAWA    ·    WROCŁAW

1KINO

18 999 zł

2KINO

15 999 zł

3KINO

11 999 zł

4KINO

7 999 zł

w zestawie
oszczędzasz 4 194 zł

w zestawie
oszczędzasz 2 494 zł

w zestawie
oszczędzasz 1 894 zł

w zestawie
oszczędzasz 2 994 zł



www.tophifi.pl

Niewielki system, emocjonujący 
dźwięk. Kompaktowe głośniki 

mieszczą się w nawet niewielkiej 
przestrzeni, a amplituner stereo 
zapewnia szeroki i łatwy dostęp 

do wysokiej jakości muzyki.

Kolumny podstawkowe
Bowers & Wilkins 685 S2

Amplituner stereo
YAMAHA MusicCast R-N602

Wszechstronny system stereo idealny do ograniczonych 
przestrzeni. Kompaktowe głośniki harmonijnie wtapiają 
się we wnętrze, a elektronika Yamahy zapewnia szeroki 
dostęp do muzyki.

1STEREO

BYDGOSZCZ    ·    KATOWICE    ·    KIELCE    ·    KRAKÓW    ·    LUBLIN    ·    ŁÓDŹ    ·    POZNAŃ    ·    SOPOT    ·    SZCZECIN    ·    WARSZAWA    ·    WROCŁAW

SYSTEMY STEREO

Estetyczny system do większych po-
mieszczeń. Smukłe głośniki zapewniają 
mocny i czysty dźwięk, a wyrafinowany 
amplituner pozwala cieszyć się jakością 
dźwięku high-res.

Kolumny wolnostojące
Bowers & Wilkins 683 S2

Amplituner stereo
YAMAHA MusicCast R-N602

Kolumny podstawkowe
Bowers & Wilkins 685 S2
Odtwarzacz CD
YAMAHA CD-S300
Amplituner stereo
YAMAHA MusicCast R-N602

Pełnowymiarowe stereo dla 
wymagających melomanów. Połącz
flagowe głośniki z serii 600 S2 z amplitune-
rem stereo i odtwarzaczem CD, poczuj ide-
alną dynamikę i przestrzenność dźwięku.

Kolumny wolnostojące
Bowers & Wilkins 683 S2

Odtwarzacz CD
YAMAHA CD-S300

Amplituner stereo
YAMAHA MusicCast R-N602

Kochasz muzykę i chcesz cieszyć się jej 
pięknem? Połącz głośniki z serii 600 S2 
z urządzeniami stereo Yamaha i stwórz 
optymalnie skomponowany zestaw, który 
zachwyci cię naturalnością dźwięku.

6 999 zł 2STEREO

5 999 zł

3STEREO

4 999 zł

4STEREO

3 999 zł

w zestawie
oszczędzasz 3 707 zł w zestawie

oszczędzasz 3 348 zł

w zestawie
oszczędzasz 1 907 zł

w zestawie
oszczędzasz 1 548 zł



ZESTAWY
Wysokiej klasy zestaw stereo – stylowy ,
i z pięknym brzmieniem. Idealny dla melomanów, 
którzy wciąż cenią płyty CD, ale równie chętnie 
sięgają po muzykę z serwisów muzycznych.

Kolumny podstawkowe
Bowers & Wilkins 685 S2
System mini
YAMAHA MusicCast MCR-N670

System idealny do niewielkich wnętrz. Podstaw-
kowe głośniki łatwo wstawisz w każdą wolną 
przestrzeń, a amplituner CD zapewni ci angażujący 
dźwięk i dostęp do funkcji sieciowych.

Kolumny podstawkowe

Bowers & Wilkins 686 S2
System mini

YAMAHA MusicCast MCR-N470D

SYSTEMY MINI

Piękno muzyki w całej swej okazałości –
głośniki 685 S2 i flagowy system Grand
PianoCraft umożliwiają odtwarzanie 
formatu DSD i zapewniają dostęp do 
popularnych źródeł muzyki.

Kolumny podstawkowe
Bowers & Wilkins 685 S2 

System mini
YAMAHA MusicCast MCR-N870

Kompaktowy system, który swoim pięknym 
brzmieniem zachęca do słuchania muzyki. 
Idealny do ustawienia w niewielkiej przestrzeni, 
zapewnia łatwy dostęp do wielu źródeł muzyki.

Kolumny podstawkowe
Bowers & Wilkins 686 S2

System mini
YAMAHA MusicCast MCR-N670

Bowers & Wilkins udowadnia, że 
nawet niedrogie systemy mają wie-
le do zaoferowania. Głośniki z serii 
600 S2 i legendarna seria Piano-
Craft tworzą idealną kompozycję, 
łączącą piękny styl z doskonałym, 
naturalnym dźwiękiem.

www.tophifi.pl

1MINI

4 699 zł

2MINI

3 999 zł

3MINI

3 444 zł

4MINI

2 888 zł

w zestawie
oszczędzasz 1 300 zł

w zestawie
oszczędzasz 1 400 zł

w zestawie
oszczędzasz 1355 zł

w zestawie
oszczędzasz 1311 zł


