#EksperciDobregoBrzmienia

POCZUJ MOC
ŚWIĄTECZNYCH
HITÓW
CENOWYCH
Concept
docisk Clever Clamp + płyta winylowa
2LP Clearaudio Excellence Edition + pokrywa

gramofon + akcesoria

4 999 zł

lub 10 x 499,90 zł

6 988 zł

www.tophifi.pl

drodzy miłośnicy muzyki
Trzymacie w rękach nasz biuletyn, który – jak mamy nadzieję – pomoże Wam spełniać się
w naszej wspólnej pasji, jaką jest czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki. Specjalnie dla
Was przygotowaliśmy mnóstwo produktów w atrakcyjnych cenach. Wśród
nich znalazły się urządzenia, które już zdobyły serca naszych klientów,
a także te, które uważamy za godne polecenia Waszej uwadze.

Komfort zakupów
w Top Hi-Fi & Video Design
W naszych salonach znajdziecie bardzo
szeroką gamę sprzętu audio-wideo. Każdy salon
Top Hi-Fi & Video Design dysponuje specjalnie przygotowaną, profesjonalną salą odsłuchową, zatem na własne
uszy możecie się przekonać, które z oferowanych urządzeń
spełniają Wasze oczekiwania. Nasi doradcy, w komfortowych warunkach, przy filiżance kawy lub herbaty, zaprezentują możliwości sprzętu i odpowiedzą na nurtujące
Was pytania. Wystarczy telefonicznie lub osobiście umówić wizytę w jednym z 15 salonów na terenie całego kraju.

Brzmieniowe hity
P rezentację brzmieniowych hitów warto zacząć od słuchawek Bowers & Wilkins PX,
w których spotkała się perfekcja formy i dźwięku. Model ten zdobył nagrodę prestiżowego
magazynu „What Hi-Fi?” dla najlepszych słuchawek roku 2017, co potwierdza, że naszym
klientom oferujemy urządzenia najwyższej klasy.
1 555 zł

lub 10 x 155,50 zł

1 799 zł

3 888 zł

lub 10 x 388,80 zł

A

5 547 zł

mplituner sieciowy Yamaha MusicCast R-N602
wraz z kolumnami Bowers & Wilkins 685 to nasz hit
brzmieniowy i cenowy. Obie firmy są znane i cenione
za odwzorowanie dźwięku o naturalnej i detalicznej
charakterystyce. To perfekcyjne połączenie oferujemy
z rabatem sięgającym aż 30 proc.

M iłośnicy winylowych płyt powinni zwrócić uwagę na
limitowaną edycję gramofonu Clearaudio Concept, podkreślającą ogromny wkład Clearaudio w rozwój analogowego
świata. Z okazji 40-lecia firmy model ten dostępny jest
w specjalnie skomponowanym zestawie, w którym oprócz
wysokiej klasy gramofonu z zaawansowaną wkładką MM
znajdują się także pokrywa, dwa ekskluzywne, limitowane
wydania winylowe i docisk.
4 999 zł

lub 10 x 499,90 zł

6 988 zł

więcej na www.tophifi.pl

10 x 0%

odbierz teraz, spłacaj po nowym roku!

Najlepszy koncept
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Raty

RRSO = 0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze do
realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego w każdym z naszych salonów oferujemy
możliwość kupienia wymarzonego sprzętu korzystając z dogodnych rat 0%.
Oferta Raty 10 x 0% dotyczy wszystkich produktów pokazanych w tej broszurze oraz całego asortymentu salonów Top Hi-FI & Video Design z wyłączeniem
pozostałych produktów promocyjnych i wyprzedażowych. Decyzję o objęciu produktu ratami 10 x 0% podejmują pracownicy salonu.

Myślisz o jeszcze większym zakupie?
Mamy też raty 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%!

RRSO = 0%

O szczegóły tej oferty pytaj w salonach Top Hi-Fi & Video Design. Jej warunki znajdziesz także na www.tophifi.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5 000,00 zł, całkowita 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 06.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. 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 wysokości 97 538 318 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.

więcej ofert na www.tophifi.pl
MusicCast RX-V585
+ Tesi 561 / 761 / 241

MusicCast YSP-5600

cyfrowy projektor dźwięku

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Dolby Atmos (7.1.2), HDMI z 4K 60p
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal)

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast BAR 400
soundbar

5 222 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• dźwięk przestrzenny DTS Virtual:X
• gniazda HDMI z 4K, bezprzewodowy subwoofer
• opcjonalnie tylne głośniki bezprzewodowe

lub 10 x 522,20 zł

7 484 zł

6 666 zł

lub 10 x 666,60 zł

7 999 zł

3 299 zł

lub 10 x 329,90 zł

14 999 zł

czy wiesz, że...

lub 10 x 1 499,90 zł

19 094 zł

tradycyjne zestawy kina domowego to wciąż
najlepsze rozwiązanie dla wymagających
kinomanów. Wszechstronne amplitunery AV
w połączeniu z zaawansowanymi kolumnami
głośnikowymi pozwalają stworzyć systemy,
które zapewnią dostęp do najnowszych
rozwiązań technicznych, w tym funkcji sieciowych oraz multiroom, i jednocześnie wypełnią
pokój najwyższej klasy kinowym dźwiękiem
– przestrzennym i potężnym.

MusicCast RX-A1080
+ 603 / 607 / HTM6

zestaw kina domowego
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• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• Surround:AI, Dolby Atmos
• opcjonalnie bezprzewodowy
subwoofer SUB 100

Soundbary
i kino domowe

Soundbary to urządzenia, które pozwalają uzyskać dźwięk
przestrzenny z jednego urządzenia. Ich najbardziej zaawansowaną postacią są cyfrowe projektory dźwięku. Zapewniają one
wysokiej jakości dźwięk wielokanałowy, który w przypadku
obsługi Dolby Atmos może docierać także z góry. Dzięki temu
w niedużych pomieszczeniach soundbary mogą być alternatywą dla zestawów kina domowego.

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

1 950 zł

MusicCast RX-V485
+ Nota 550 / 240 / 740

HDMI Mocha
przewód HDMI

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

3 999 zł

lub 10 x 399,90 zł

5 754 zł

• dźwięk przestrzenny 5.1
• Bluetooth, wbudowany subwoofer
• HDMI z obsługą wideo 4K UHD
soundbar • sterowanie przez aplikację

YAS-106

849 zł

lub 10 x 84,90 zł

999 zł

MusicCast BAR 40
+ MusicCast SUB 100

lub 10 x 777,70 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, gniazda HDMI z 4K
• dźwięk przestrzenny DTS Virtual:X
• opcjonalnie tylne głośniki bezprzewodowe

lub 10 x 399,90 zł

4 598 zł

zestaw kina domowego

• 5.1-kanałowy amplituner typu slim
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision

7 777 zł

soundbar + subwoofer

3 999 zł

MusicCast RX-S602
+ 5 x M-1 / ASW 608

9 893 zł

6 999 zł

lub 10 x 699,90 zł

8 944 zł

MusicCast RX-V685
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2

MusicCast RX-A880
+ QX-3 / QX-1 / QX-C
zestaw kina domowego

9 999 zł

lub 10 x 999,90 zł

13 696 zł

T 758 V3
+ Imagine X1T / XB / XC

zestaw kina domowego

zestaw kina domowego

10 888 zł

lub 10 x 1 088,80 zł

14 744 zł
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Doskonały wybór
do systemów stereo
Kolumny głośnikowe Bowers & Wilkins od
wielu dekad są synonimem naturalnego
brzmienia muzyki. Nowa seria 600 jest
tego doskonałym przykładem. Wyposażona
w najlepsze rozwiązania, m.in. unikatowe
membrany Continuum, zapewnia wymagającym miłośnikom muzyki to, co dla nich
najważniejsze – najwyższą jakość dźwięku.
Przejrzyste, precyzyjne, a przede wszystkim
wierne brzmienie sprawia, że nowa seria
600 jest doskonałą podstawą do tworzenia
wyrafinowanych systemów stereo.

nowa seria 600

Dźwięk, który wciąga niczym
fascynująca historia
Głośnik wysokotonowy
Decoupled Double Dome
Udoskonalony i zmodernizowany
przetwornik wysokotonowy zapewnia
czystą i precyzyjną przestrzeń dźwiękową, która pozwoli docenić pełną
głębię muzyki.

Membrana Continuum
z zawieszeniem FST
Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja
znacząco przewyższa jakością brzmienia swój kewlarowy odpowiednik.
Gwarantuje krystalicznie czysty
dźwięk zakresu średniotonowego rozpieszczając słuchacza detalicznością.

Nowe celulozowe
membrany niskotonowe
Membrany basowe wykorzystują
zaawansowane rozwiązania technologiczne, opracowane przez Bowers
& Wilkins na potrzeby wyższych serii.
Dzięki temu bas jest imponujący
i bardzo precyzyjny.
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607
1 249 zł

lub 10 x 124,90 zł

4 699 zł

lub 10 x 469,90 zł

5 899 zł

MusicCast MCR-N670D
+ 606
zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

606

603

1 599 zł

lub 10 x 159,90 zł

3 599 zł

lub 10 x 359,90 zł

Gdy dociera do nas dźwięk najwyższej
jakości, każda chwila staje się niezwykłym
przeżyciem. Bazująca na 50 latach
doświadczeń Bowers & Wilkins, nowa seria
600 urzeczywistnia wizję Johna Bowersa,
zapewniając jedyne w swoim rodzaju
przeżycia dźwiękowe. Dzięki zaawansowanej technice idealnie odwzorowuje pełne
spektrum brzmienia muzyki i filmów oraz
imponuje elegancką, nowoczesną stylistyką,
zabierając słuchacza w pełną emocji
soniczną podróż.

Ceny dotyczą jednej sztuki i nie obejmują prezentowanych podstawek.

HTM6
2 399 zł

lub 10 x 239,90 zł

MusicCast RX-A880
+ 603 / 607 / HTM6

ZNAKOMITE GŁOŚNIKI
DLA KINA DOMOWEGO

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• Dolby Atmos, DTS:X, strefa 2
• Dolby Vision, HLG, YPAO R.S.C.
• kolumny z membranami Continuum

Najwyższa jakość dźwięku to gwarancja niesamowitych emocji podczas domowych projekcji.
Kolumny głośnikowe nowej serii 600 przenoszą
widza w sam środek ekranowej akcji, perfekcyjnie
odtwarzając zarówno kipiące energią sceny akcji,
jak i najsubtelniejszy szept.

13 666 zł

lub 10 x 1 366,60 zł

W nowej serii 600 dostępne są również subwoofery:

17 094 zł

ASW610

Cena nie obejmuje podstawek.

ASW608

ASW610XP
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gramofony
Stir It Up
• paskowy napęd, auto start/stop
• wbudowany przedwzmacniacz
• wyjście USB, złącze słuchawkowe 3,5 mm
• naturalne i ekologiczne materiały

Historia gramofonów rozpoczęła się ponad 160 lat temu.
Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że wciąż należą one
do najbardziej pożądanych źródeł dźwięku. Ich wyjątkowy
charakter potwierdza obecność limitowanych edycji, np.
Clearaudio Concept, i powrót gramofonów do gamy produktowej legendarnych producentów, m.in. ELAC-a. Na uwagę
zasługują także najnowsze konstrukcje, jak chociażby Yamaha
MusicCast VINYL 500, które w udany sposób łączą
analogowe brzmienie z cyfrową funkcjonalnością.

• paskowy napęd, 3 prędkości
• wkładka OM 10, ramię TP 19-1
• w pełni automatyczne sterowanie
• aluminiowy talerz

• łączność Bluetooth
• paskowy napęd, 2 prędkości
• przedwzmacniacz MM
• aluminiowy talerz, podstawa MDF

gramofon

1 299 zł

lub 10 x 129,90 zł

2 399 zł

1 399 zł

czy wiesz, że...

TN-550

gramofon + akcesoria

gramofon

• paskowy napęd, 2 prędkości
• wkładka AT91
• przedwzmacniacz MM
• antyrezonansowa podstawa

lub 10 x 199,90 zł

999 zł

gramofon podłączamy do wzmacniacza poprzez
złącze Phono. Jeśli nie ma takiego wejścia, należy
zastosować przedwzmacniacz gramofonowy.
Innym rozwiązaniem są gramofony z wbudowanym
przedwzmacniaczem, przystosowane do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, a nawet z aktywnymi głośnikami. Niektóre gramofony można także
podłączyć do komputera (poprzez port USB),
aby zapisać analogową muzykę w cyfrowej postaci.

gramofon

• kompozytowa podstawa
• paskowy napęd, 3 prędkości
• wkładka Clearaudio Concept MM
• ramię z łożyskiem magnetycznym
• kolory: czarny lub srebrny

TD 190-2

TN-280BT

1 999 zł

699 zł

lub 10 x 69,90 zł

Concept
docisk Clever Clamp + płyta winylowa
2LP Clearaudio Excellence Edition + pokrywa

Miracord 50
gramofon

gramofon

• paskowy napęd, 2 prędkości
• wkładka AT100E
• podstawa łącząca marmur i MDF
• akrylowy talerz i ramię „S”

3 111 zł

4 999 zł

lub 10 x 311,10 zł

lub 10 x 499,90 zł

3 799 zł

6 988 zł

1 799 zł

lub 10 x 179,90 zł

2 469 zł

MusicCast VINYL 500
gramofon / odtwarzacz sieciowy

• multiroom MusicCast
• serwisy muzyczne (m.in. Spotify, Tidal)
• łączność Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• przedwzmacniacz, napęd paskowy
• kolory: czarny lub biały

2 777 zł

C 558

lub 10 x 277,70 zł

gramofon

• masywna podstawa z MDF
• szklany talerz z filcową matą
• stabilny paskowy napęd
• wkładka MM Ortofon OM10

1 888 zł

lub 10 x 188,80 zł

2 299 zł

AT-LP3 + AT6012

gramofon automatyczny + akcesoria do czyszczenia
• paskowy napęd, 2 prędkości
• wkładka AT91R, główka AT-HS3
• przedwzmacniacz MM/MC
• aluminiowy talerz

899 zł

lub 10 x 89,90 zł

1 298 zł
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stereo

Ten niesamowity głośnik bezprzewodowo sparujesz z drugim
MusicCast 20 w prawdziwy system stereo, w którym jeden z głośników
będzie odtwarzał lewy, a drugi prawy kanał. Jako źródła dźwięku użyj
smartfona, muzyki z sieci lub dowolnego urządzenia Yamaha z serii
MusicCast - np. gramofonu VINYL 500. Wszystko bezprzewodowo!

2 x MusicCast 20

bezprzewodowy zestaw stereo
• bezprzewodowe połączenie między głośnikami
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

1 999 zł

4 444 zł

lub 10 x 444,40 zł

5 097 zł

MusicCast VINYL 500
2 x MusicCast 20

lub 10 x 199,90 zł

2 298 zł

bezprzewodowy zestaw stereo

3

yamaha musiccast 20

jeden głośnik - nieograniczone możliwości
Yamaha MusicCast 20 to uniwersalny głośnik bezprzewodowy, który otwiera
przed właścicielem szereg możliwości. Można powiedzieć, że dzięki swojej
funkcjonalności i elastyczności staje się tym, czym chcesz, żeby aktualnie był.

surround

Gdy zapragniesz zrelaksować się w sobotni wieczór oglądając film,
możesz zamienić swoje MusicCast 20 w tylne głośniki surround,
bezprzewodowo łącząc je z amplitunerem lub soundbarem Yamaha.
Dzięki temu uzyskasz fantastyczny dźwięk przestrzenny – bez prowadzenia przewodów w salonie!

MusicCast BAR 40
MusicCast SUB 100
2 x MusicCast 20
bezprzewodowe kino domowe

• bezprzewodowe połączenie między komponentami
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision

• bezprzewodowe połączenie z gramofonem
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast RX-V685
2 x MusicCast 20
Bowers & Wilkins 603 / HTM6

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

11 999 zł

lub 10 x 1 199,90 zł

15 094 zł

5 999 zł

lub 10 x 599,90 zł

6 896 zł

1

Solo

MusicCast 20 może pracować w pełni niezależnie jako samodzielny głośnik, np.
w sypialni lub kuchni. Dzięki dostępowi do serwisów muzycznych (Tidal, Spotify)
i radia internetowego oraz obsłudze Bluetooth 4.2 i AirPlay nie musisz się
martwić o to, czy będziesz miał czego słuchać. Swoją ulubioną muzykę szybko
włączysz korzystając z przycisków szybkiego wyboru na górnym panelu. Gdy już
rozpoczniesz słuchanie swoich ulubionych nagrań, daj się ponieść emocjom, jakie
zapewni Ci energetyczny i pełen dynamiki dźwięk MusicCast 20!

MusicCast 20

głośnik bezprzewodowy

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe
• przyciski preset, budzik

1 149 zł

lub 10 x 114,90 zł

4

multiroom

To nie koniec możliwości tego wszechstronnego głośnika Yamahy. Rozmieszczając kilka
MusicCast 20 w różnych pokojach w domu sprawisz, że Twoja ulubiona muzyka zabrzmi
w całym domu. Może to być ten sam utwór we wszystkich pomieszczeniach lub też inny
utwór w każdym z nich – to wszystko dzięki technologii multiroom Yamaha MusicCast.
MusicCast 20 może wędrować po całym domu, robiąc to, czego od niego wymagasz, tam,
gdzie tego oczekujesz!
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SŁUCHAWKI

NightOwl

słuchawki hi-fi

PX

słuchawki bezprzewodowe z ANC
• aktywna redukcja hałasu (ANC)
• Bluetooth aptX HD
• wbudowane sensory ruchu
• kolory: Space Grey lub Soft Gold

Słuchawki to najłatwiejszy sposób na to, aby móc cieszyć się
swoją ulubioną muzyką w domu i poza nim. Dobrej klasy
modele w połączeniu ze sprzętem hi-fi i mobilnymi źródłami
audio pozwalają uzyskać fantastyczny dźwięk. Wymagający
melomani mogą sięgnąć po przenośne wzmacniacze słuchawkowe. Dzięki wysokiej klasy komponentom gwarantują one
czystsze, naturalniejsze brzmienie, a przy tym są tak małe,
że z łatwością można je zabrać wychodząc z domu.

1 555 zł

lub 10 x 155,50 zł

1 799 zł

• zamknięte słuchawki wokółuszne
• głośniki 50 mm
• membrany z biocelulozy
• przewód z pilotem i mikrofonem

LCD-XC Creator Edition

słuchawki hi-fi

• zamknięta konstrukcja
• innowacyjne przetworniki planarne
• ultracienkie membrany
• ekskluzywne wykończenie z drewna Bubinga

1 399 zł

lub 10 x 139,90 zł

4 444 zł

2 999 zł

lub 10 x 444,40 zł

8 495 zł
22h

222 zł

3 miesiące
GRATIS

lub 10 x 22,20 zł

444 zł

LCD-X Creator Edition
słuchawki hi-fi

DragonFly Black / Red
+ 3 miesiące TIDAL gratis
DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

słuchawki bezprzewodowe

• łączność Bluetooth 4.1 z aptX
• 12 godzin pracy bez ładowania
• wbudowany pilot i mikrofon
• 3-stopniowa regulacja Comfort Zone

3 999 zł

444 zł

3 miesiące
GRATIS

Porta Pro Wireless

• otwarta konstrukcja
• innowacyjne przetworniki planarne
• ultracienkie membrany
• wykończone jagnięcą skórą

lub 10 x 399,90 zł

lub 10 x 44,40 zł

399 zł

7 995 zł

888 zł

lub 10 x 39,90 zł
12h

449 zł

LCD2 Classic
słuchawki hi-fi

ATH-A550Z

ATH-AR5BT

• otwarte słuchawki wokółuszne
• planarne głośniki 106 mm
• neodymowe magnesy N50
• odłączany przewód 6,3 mm-mini XLR

słuchawki hi-fi

555 zł

lub 10 x 55,50 zł

759 zł

słuchawki bezprzewodowe
• głośniki 45 mm high-res audio
• łączność Bluetooth z aptX
• 30 godzin pracy bez ładowania
• wbudowany pilot i mikrofon

2 499 zł

lub 10 x 249,90 zł

666 zł

2 999 zł

lub 10 x 66,60 zł

999 zł
17h

1 111 zł

30h

lub 10 x 111,10 zł

1 399 zł

Mobius

wielofunkcyjne słuchawki planarne
• zastosowanie w grach, filmach, muzyce
• łączność Bluetooth, 10 godzin pracy bez ładowania
• dźwięk przestrzenny 7.1, tryb 3D
• planarne głośniki 100 mm

1 899 zł

24h

P5 Wireless

słuchawki bezprzewodowe

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

2 499 zł

899 zł

lub 10 x 249,90 zł

lub 10 x 189,90 zł

3 399 zł

ATH-ANC40BT
10h

słuchawki bezprzewodowe z ANC

ATH-W1000Z

słuchawki hi-fi

• zamknięte słuchawki wokółuszne
• głośniki 53 mm high-res audio
• system D.A.D.S. – mocny bas
• pałąk 3D, komfortowe muszle

M4U TW1

słuchawki true wireless

499 zł

lub 10 x 49,90 zł
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699 zł

5h

13

BEZPRZEWODOWA MUZYKA W CAŁYM DOMU.
TERAZ MOŻESZ JESZCZE WIĘCEJ!

więcej informacji na www.tophifi.pl

LEPSZY.
SZYBSZY.
MOCNIEJSZY.

ZAMIEŃ WI-FI W PRAWDZIWE HI-FI
FUNKCJE SIECIOWE
Dodaj funkcje sieciowe do swojego zestawu

BEZPRZEWODOWE KINO
Prawdziwe efekty kinowe bez kabli

MULTIROOM
Ciesz się muzyką w każdym pokoju

BEZPRZEWODOWE STEREO
Zastąp tradycyjne kolumny i kable

Kinowy dźwięk dla twojego telewizora
i miliony nagrań w każdej chwili.

4 499 zł

AirPlay 2 - odtwarzaj
muzykę i podcasty
w całym domu.

Przesyłaj muzykę
do Bluesound oraz
z Bluesound do słuchawek.

Słuchaj swojej muzyki
w jakości studyjnego
mastera.

Muzyka przez
Bluetooth w jakości
wyższej niż CD!

Większe możliwości
połączeniowe w ramach
domowej sieci.

Kompaktowy głośnik bezprzewodowy
klasy premium. Poczuj siłę dźwięku!

2 699 zł

Głośnik bezprzewodowy klasy premium.
Ciesz się muzyką i przesyłaj ją do innych pokojów.

3 999 zł

W sypialni, kuchni, łazience - ten głośnik
pasuje wszędzie. Ciesz się muzyką na co dzień!

1 699 zł

Serwer, który automatycznie zgra wszystkie
twoje płyty i pomieści całą bibliotekę muzyczną.

5 999 zł

Podłącz swoje kolumny i ciesz się
milionami nagrań w wysokiej jakości.

Dodaj funkcje sieciowe do swojego
zestawu audio lub kina domowego.

2 499 zł

4 099 zł
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SL-D930

system audio

• łączność Bluetooth
• odtwarzacz CD, tuner FM/AM
• cyfrowy zegar, budzik
• wzmacniacz cyfrowy 20 W

Model One Digital

• radio internetowe, FM/DAB+
• łączność Bluetooth i Wi-Fi
• funkcje sieciowe (Spotify)
• multiroom, drewniana obudowa

• tuner FM/DAB+, Bluetooth, Wi-Fi
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal)
• multiroom, obsługa MP3
• ręcznie wykonana drewniana obudowa

system audio

666 zł

lub 10 x 66,60 zł

1 399 zł

radio FM/DAB+

899 zł

1 099 zł

lub 10 x 89,90 zł

Reykjavik

lub 10 x 109,90 zł

1 199 zł

głośnik bezprzewodowy

12h

Stream

• Bluetooth, port USB
• głośniki: 2 x wysoko- i 1 x niskotonowy
• obudowa: anodyzowane aluminium
• funkcja pracy w trybie stereo

1 299 zł

Phantom Gold

Głośnik bezprzewodowy

czy wiesz, że...

• wzmacniacz hybrydowy ADH o mocy 4500 W
• Bluetooth, Wi-Fi, konfiguracja multiroom
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, Netflix)
• zastępuje zestaw stereo i AV oraz kolumny głośnikowe

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

899 zł

10 999 zł

głośniki bezprzewodowe, a także niektóre
radia, oprócz łączności bezprzewodowej
Bluetooth obsługują również funkcje sieciowe. Dzięki temu zapewniają łatwy i szeroki
dostęp do muzyki i mogą być sterowane
za pośrednictwem intuicyjnych aplikacji.
Z poziomu smartfona ustawisz głośność,
wybierzesz muzykę, a w przypadku modeli
multiroom prześlesz ją do innych urządzeń.

Zeppelin Wireless

lub 10 x 1 099,90 zł

system muzyczny

11 999 zł

• Bluetooth aptX, AirPlay, Spotify Connect
• moc: 4 × 25 W + subwoofer 50 W
• zaawansowany procesor DSP
• audiofilskie głośniki

OFERTA SPECJALNA NA DEVIALET PHANTOM WHITE BT I SILVER BT!
O SZCZEGÓŁY PYTAJ DORADCÓW W SALONIE

2 222 zł

lub 10 x 222,20 zł

3 149 zł

04

radia i głośniki

bezprzewodowe

Trend bezprzewodowości objął już niemal cały świat audio, czego
potwierdzeniem są dzisiejsze radia i głośniki bezprzewodowe. Dzięki
tej wygodnej łączności wielu fanów muzyki może korzystać z łatwego
i szybkiego dostępu do muzyki. Sięgając po wyrafinowane konstrukcje,
jak np. Devialet Phantom, możemy uzyskać dźwięk śmiało konkurujący z zaawansowanymi systemami stereo, ciesząc się przy tym najnowszymi funkcjami sieciowymi i multiroom.

MusicCast ISX-80

głośnik multiroom

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal)
• wbudowany zegar, budzik

Model One Bluetooth

radio FM

12h

999 zł

799 zł

lub 10 x 99,90 zł

lub 10 x 79,90 zł

No Bounds Sport

1 799 zł

895 zł

głośnik bezprzewodowy

333 zł

lub 10 x 33,30 zł

449 zł

Relax

system audio

10h

No Bounds

głośnik bezprzewodowy
• Bluetooth, wbudowany mikrofon
• 10 godzin pracy bez ładowania
• odporny na wodę i pył (IP67)
• wejście AUX, karabińczyk

222 zł

lub 10 x 22,20 zł

299 zł
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Oslo

12h

głośnik bezprzewodowy
• Bluetooth aptX i NFC
• 4 głośniki Vifa, 2 radiatory pasywne
• wzmacniacz Class D, procesor DSP
• aluminiowa rama, wełniane pokrycie

1 444 zł

• Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, UPnP
• radio internetowe, tuner FM/DAB+
• multiroom, funkcje sieciowe (Spotify)
• programy audio do relaksu i medytacji

1 299 zł

lub 10 x 129,90 zł

1 699 zł

18h

T7

głośnik bezprzewodowy
• Bluetooth aptX
• obudowa Micro Matrix
• 2 głośniki pełnopasmowe i 2 radiatory
• 18 godzin pracy bez ładowania

1 111 zł

lub 10 x 111,10 zł

1 599 zł

lub 10 x 144,40 zł

2 199 zł

17
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ZESTAWY
STEREO

MusicCast MCR-N470D
+ 686 S2

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

Szukasz kompleksowego rozwiązania audio? Wybierz
jeden z naszych systemów hi-fi i ciesz się niemal nieograniczonym dostępem do nagrań, także w jakości high-res.
Odkrywaj nową muzykę dzięki serwisom muzycznym
on-line i z radia internetowego, strumieniuj swoje ulubione
utwory ze smartfona i komputera lub odtwarzaj je ze
swojej kolekcji płyt CD.

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

MusicCast MCR-N470D +
Nota 240

C 368 + 683 S2
zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 80 W x 2
• wejścia cyfrowe i gramofonowe MM
• Bluetooth aptX
• opcjonalne moduły MDC: BluOS i HDMI

6 999 zł

lub 10 x 699,90 zł

zestaw stereo

2 222 zł

lub 10 x 222,20 zł

2 895 zł

10 997 zł

2 888 zł

lub 10 x 288,80 zł

4 199 zł

• wzmacniacz PowerDrive 40 W x 2
• 5 wejść liniowych i gniazdo słuchawkowe
• przedwzmacniacz gramofonowy MM
zestaw stereo • zaawansowane głośniki

C 316BEE V2
+ 686 S2
MusicCast R-N303D
+ Nota 260

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• pliki high-res, moc 140 W na kanał

2 111 zł

lub 10 x 211,10 zł

MusicCast R-N803D
+ 683 S2

zestaw stereo

2 888 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• pliki high-res, kalibracja dźwięku YPAO

lub 10 x 288,80 zł

4 097 zł

2 998 zł

6 666 zł

lub 10 x 666,60 zł

10 397 zł

czy wiesz, że...
5 555 zł

POWERNODE 2i
+ 685 S2

lub 10 x 555,50 zł

zestaw stereo

6 997 zł

wszystkie urządzenia audio cechuje indywidualna charakterystyka brzmieniowa. Efekt? Nie
każdy model, np. wzmacniacza lub amplitunera,
będzie dobrze współgrał z wybranymi kolumnami głośnikowymi. Tworząc gotowe zestawy stereo dostarczamy rozwiązania, które gwarantują
optymalną jakość dźwięku, a przy tym dopasowane są do siebie także od strony wzorniczej.

• serwisy muzyczne i radio internetowe
• high-res audio, MQA, multiroom
• AirPlay 2 oraz Bluetooth aptX HD
• audiofilska amplifikacja 60 W x 2

MusicCast R-N602
+ 685 S2

zestaw stereo

MusicCast MCR-N670D
+ 685 S2

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• pliki high-res, wyjście subwooferowe

5 599 zł
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3 888 zł

lub 10 x 388,80 zł

5 547 zł

3 888 zł

lub 10 x 388,80 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe, pliki high-res
• moc 115 W na kanał

Phantom White x 2 / Dialog

zestaw stereo

• wzmacniacz hybrydowy ADH® 1200 W
• Bluetooth, Wi-Fi, multiroom
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal)
• HBI® – ekstremalnie głęboki bas

12 999 zł

lub 10 x 1 299,90 zł

1 4 957 zł

19

#EksperciDobregoBrzmienia

25 LAT DOŚWIADCZENIA
Już od blisko 25 lat wraz z Wami odkrywamy świat pięknego brzmienia. W tym czasie wielu klientom pomogliśmy
spełnić ich muzyczne marzenia, specjalnie dla nich komponując najwyższej klasy systemy audio.

15 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY
Jesteśmy blisko Ciebie – salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 12 największych
miastach Polski. Z naszej oferty skorzystasz nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy
wejść do sklepu internetowego www.tophifi.pl.

PROFESJONALNI DORADCY
Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę ze sprzętem audio lub wejść na wyższy poziom? Odwiedź jeden
z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści są do Twojej dyspozycji i z chęcią pomogą Ci rozwinąć
muzyczną pasję.

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
Nawet najbardziej zaawansowane konstrukcje nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Wszystkie nasze
salony wyposażone są w profesjonalnie przygotowane sale odsłuchowe, pozwalające ocenić brzmienie
i funkcjonalność poszczególnych urządzeń.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE
BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

www.tophifi.pl
Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie: www.tophifi.pl.

