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Już ponad 25 lat zajmujemy się urządzeniami audio-wideo, zawsze 
w trosce o naszych klientów dobierając optymalne rozwiązania skrojone 
pod kątem ich indywidualnych potrzeb. 

Oddajemy w Państwa ręce biuletyn, w którym przedstawiamy szereg szczególnie pole-
canych przez nas propozycji produktów i zestawów. Liczymy, że również Państwu przy-
padną one do gustu.

Ponieważ niemożliwym jest zmieścić całą nasza ofertę na tych kilkunastu stronach, 
przypominamy, że więcej produktów można zobaczyć i kupić na stronie www.tophifi.pl, 
a wszelkie informacje o produktach uzyskać również telefonicznie i mejlowo kontaktu-
jąc się z dowolnym salonem naszej sieci.

Sieć Top Hi-Fi & Video Design tworzy 18 salonów 
w 13 miastach Polski. W każdym z nich klienci 
mogą liczyć na najwyższy standard obsługi oraz 
profesjonalną pomoc przy wyborze sprzętu. Nasi 
doradcy to wysokiej klasy specjaliści, których łączy 
pasja do muzyki i nowych technologii. 

Wszystkie nasze salony wyposażone są w sale od-
słuchowe. Dzięki nim każdy nasz klient może przed 

zakupem posłuchać i sprawdzić, czy brzmienie 
urządzeń proponowanych przez naszych konsul-

tantów spotka się z jego gustem muzycznym. Aby 
dokonać rezerwacji sali odsłuchowej na dogod-

ną dla siebie godzinę wystarczy skontaktować 
się z najbliższym salonem telefonicznie lub wy-
pełnić formularz na naszej stronie internetowej 

www.tophifi.pl 

Urządzenia, które oferujemy to starannie wyselekcjonowa-
na gama najlepszych światowych marek oraz wyjątkowych 
produktów. Skomponowaliśmy ją tak, aby gwarantowała 
znakomite brzmienie, realizując szeroki zakres oczekiwań 
pod kątem funkcjonalności, designu i ceny.
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EKSPERCI DOBREGO BRZMIENIA

KOMFORTOWY WYBÓR

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze 
do realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego też w każdym z naszych salonów 
– jak również online bez wychodzenia z domu – oferujemy możliwość kupienia 
wymarzonego sprzętu, korzystając z dogodnych rat 0%. 

Oferta Raty 20 x 0% dotyczy wszystkich produktów pokazanych w tej broszurze oraz widocznych na stronie internetowej www.tophifi.pl 
- z wyjątkiem produktów tańszych niż 300 zł lub droższych niż 40 000 zł oraz należących do kategorii Outlet. 

Pierwsza rata płatna 3 miesiące po podpisaniu umowy kredytowej. Przez RRSO należy rozumieć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania obliczoną na podstawie reprezenta-
tywnego przykładu wyliczonego na dzień 21.10.2020 r. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000,00 zł. Minimalna kwota kredytu wynosi 150 zł. Okres kredytowania 10, 20, 30, 40 i 50 mie-
sięcy. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (NIP 526-10-08-546) 
(Bank). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna (NIP: 526-10-39-222), który współpracuje z Bankiem  i jest umo-
cowany do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt. Niniej-
szy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Akcja obowiązuje przez czas nieokreślony, o jej aktualną dostępność prosimy pytać pracownika Sprzedawcy.

20 x0%Raty
RRSO = 0%

Rozłóż swoje zakupy na wygodne raty.
Mamy raty 10, 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%! RRSO = 0%

szczegóły w salonach

nowości
Seria 600 Anniversary Edition

kolumny głośnikowe

• przetworniki wysokotonowe Decoupled Double Dome
• głośniki z membranami Continuum i zawieszeniem FST
• udoskonalone zwrotnice z kondensatorami Mundorf
• nowa wersja wykończenia: dąb

MusicCast RX-V4A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

• wzmacniacz Class D 100 W × 2
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon
• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
• high-res audio, wejścia cyfrowe, USB, HDMI (2.0 4K)

Majik DSM 2020
urządzenie all-in-one

2 499 zł 
lub 20 x 124,95 zł

15 699 zł 
lub 20 x 784,95 zł

PIERWSZA

PŁATNOŚĆ

ZA 3 MIESIĄCE



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

01 ZESTAWY
STEREO

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay

• radio internetowe, obsługa high-res
• moc 115 W na kanał

MusicCast R-N602
+ Imagine XB

zestaw stereo

4 847 zł

 3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł
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• wzmacniacz HybridDigital 50 W × 2
• wbudowany Google Chromecast
• łączność Bluetooth® aptX™ i Wi-Fi
• przedwzmacniacz gramofonowy MM

C338
+ 606 S2 Anniversary Edition 
zestaw stereo6 397 zł

 4 555 zł 
lub 20 x 227,75 zł

• wzmacniacz 50 W × 2
• Bluetooth® aptX™

• wejście gramofonowe MM
• przetworniki c/a Texas Instruments

A11 + CD11
+ Imagine X1T 

zestaw stereo
9 696 zł

 6 666 zł 
lub 20 x 333,30 zł

Powernode 2i HDMI + Q350
zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 60 W × 2
• multiroom BluOS, high-res audio
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™ HD
• Wi-Fi 2.4/5 GHz, AirPlay 2, port HDMI

6 799 zł

 5 444 zł 
lub 20 x 272,20 zł

• wzmacniacz Class D 100 W × 2
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay, Roon

• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal, TuneIn)
• high-res audio, wejścia cyfrowe,

USB, HDMI (2.0 4K)

Majik DSM 2020
+ Majik 140 

zestaw stereo

26 254 zł

 21 111 zł 
lub 20 x 1 055,55 zł

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
  Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5 
zestaw stereo

7 897 zł

 6 222 zł 
lub 20 x 311,10 zł
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• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay

• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res, kalibracja dźwięku YPAO

MusicCast R-N803D
+ 603 S2 Anniversary Edition

zestaw stereo

11 697 zł

 9 222 zł 
lub 20 x 461,10 zł

• wzmacniacz 60 W × 2, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay
• złącza analogowe RCA i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

H90 + Carina FS 247.4
zestaw stereo

16 197 zł

 10 999 zł 
lub 20 x 549,95 zł

10 597 zł

 8 222 zł 
lub 20 x 411,10 zł

C368 + 706 S2 
zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 80 W × 2
• dwukierunkowy Bluetooth® aptX™
• opcjonalny system BluOS oraz gniazda HDMI
• wejścia cyfrowe i gramofonowe MM

M10 + Vela BS 403  (czarne / białe)
zestaw stereo

• strumieniowy wzmacniacz z BluOS
• high-res audio (MQA), HDMI eARC

• amplifikacja HybridDigital 100 W × 2
• Wi-Fi, Bluetooth® aptX™ HD, AirPlay 2



Seria 600 Anniversary Edition
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606 S2 Anniversary Edition  
kolumny podstawkowe

607 S2 Anniversary Edition  
kolumny podstawkowe

603 S2
Anniversary

Edition  
kolumny podłogowe

Przez 25 lat seria 600 wprowadzała miłośników muzyki do 
audiofilskiej rodziny kolumn głośnikowych Bowers & Wilkins. 
Nowa seria 600 Anniversary Edition, siódma w historii firmy, 
wykorzystując udoskonalone komponenty po raz kolejny 
wyznacza standard w odniesieniu do wysokiej jakości dźwięku 
przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

1 699 zł 
lub 20 x 84,95 zł

3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł

1 399 zł 
lub 20 x 69,95 zł

HTM6 S2 Anniversary Edition  
głośnik centralny

2 699 zł 
lub 20 x 134,95 zł

cena za sztukę

cena za sztukę

cena za sztukę
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RX-A880 + 603 S2 + 607 S2
+ HTM6 S2 Anniversary Edition

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HLG
• Spotify, Tidal, asystent Google

18 494 zł

14 999 zł 
lub 20 x 749,95 zł

   C316BEE V2
+ 607 S2 Anniversary Edition

zestaw stereo

• wzmacniacz 40 W x 2
• układ PowerDrive S
• 5 wejść liniowych i wejście dla gramofonu MM
• wysokiej jakości kolumny podstawkowe

4 297 zł

3 444 zł 
lub 20 x 172,20 zł

• moc 60 W × 2, DAC Wolfson 192/24
• wejścia cyfrowe (COAX, OPT)

i port USB 192/24
• 4 wejścia liniowe, wejście Phono

i wyjście Pre-Out
• strumieniowanie Bluetooth® aptX™

A12
+ 603 S2 Anniversary Edition

zestaw stereo

12 397 zł

9 444 zł 
lub 20 x 472,20zł

ASW608
subwoofer ASW610

subwoofer ASW610XP
subwoofer

2 099 zł

1 999 zł 
lub 20 x 99,95 zł 2 699 zł 

lub 20 x 134,95 zł
4 999 zł

4 499 zł 
lub 20 x 224,95 zł

STAV24 S2
podstawki głośnikowe

399 zł 
lub 20 x 19,95 zł

cena za sztukę

Decoupled Double Dome
Decoupled Double Dome swój unikatowy charakter zawdzię-

cza połączeniu dwóch oddzielnych kopułek aluminiowych 
– tradycyjnej kopułki, do której z tyłu przyklejona jest druga 
z wyciętą centralną częścią. Całość tworzy lekką i sztywną 
konstrukcję, która wraz z ulepszonym magnesem neody-

mowym wywodzącym się z serii 700 zapewnia precyzyjne 
i czyste wysokie tony. 

Continuum FST™
Membrana Continuum jest wywodzącym się z serii 800 Dia-
mond tkanym kompozytem, który wykorzystując koncepcję 

zoptymalizowanej elastyczności skutecznie kontroluje break-
-up, zapewniając bardziej przejrzysty i szczegółowy dźwięk. 
Zawieszenie FST pomaga tłumić rezonans, co przekłada się 

na czystsze brzmienie średnich tonów.

Celulozowa membrana basowa
Mocny i bardzo dobrze kontrolowany bas, który wyróżnia 

model 603 S2 Anniversary Edition na tle innych konstrukcji, 
jest efektem zastosowania dwóch przetworników niskotono-

wych z celulozowymi membranami. Gwarantując niezwykle 
precyzyjny i bogaty bas membrany te wynoszą dźwięk filmów 

i muzyki na nowy poziom.

Nowe zwrotnice 
Udoskonalenia wprowadzone w zwrotnicy każdego z modeli, 

m.in. zastosowanie znacznie ulepszonych kondensatorów 
obejściowych firmy Mundorf i głównych kondensatorów 

wysokiej i średniej częstotliwości o nowej konstrukcji, pozwa-
lają serii 600 Anniversary Edition zapewnić znacznie lepszą 

rozdzielczość i przejrzystość.



Zestaw kina domowego to najlepsze 
rozwiązanie dla każdego miłośnika filmów. 
Dzięki zaawansowanym amplitunerom 
dekodującym najnowsze formaty dźwięku 
dookólnego i zestawowi kolumn poczujesz 
się jak w prawdziwej sali kinowej. A jeśli 
potrzebujesz alternatywy dla klasycznych 
zestawów kina, wybierz te z głośnikami 
bezprzewodowymi lub instalacyjnymi w roli 
głośników surround. 

02 kino domowe
i soundbary
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MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 / 607 S2 / HTM6 S2 

Anniversary Edition 
zestaw kina domowego

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz,
  HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

11 394 zł

8 888 zł 
lub 20 x 444,40zł

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,  
  Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference
F5 / B6 / C5 
zestaw kina domowego

12 994 zł

 9 999 zł 
lub 20 x 499,95 zł

MusicCast RX-A880
+ 5 x M-1 + ASW610

zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HLG
• Spotify, Tidal, asystent Google

12 693 zł

 9 888 zł 
lub 20 x 494,40 zł

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
  Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V6A
+ 3 x M-1 + CCM362 
zestaw kina domowego z głośnikami sufitowymi

7 494 zł

 5 999 zł 
lub 20 x 299,95 zł

MusicCast YSP-5600
cyfrowy projektor dźwięku

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

• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), asystent Google

7 999 zł

 6 111 zł 
lub 20 x 305,55 zł

• doskonała jakość dźwięku i obrazu
• wideo 4K UHD, Dolby Atmos,
  konstrukcja MDC
• funkcje sieciowe, AirPlay 2,
  multiroom BluOS
• high-res audio, MQA, korekcja Dirac Live

T758V3i + 603 S2
/ 607 S2 / HTM6 S2
Anniversary Edition
zestaw kina domowego

19 994 zł

15 555 zł 
lub 20 x 777,75 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2

• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• Surround:AI, Dolby Atmos

• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast RX-A1080
+ 603 S2 / HTM6 S2 / CCM664

zestaw kina domowego z głośnikami sufitowymi

19 994 zł

 14 999 zł 
lub 20 x 749,95 zł

MusicCast BAR 40
+ SUB100 + 2 x MusicCast 20

bezprzewodowe kino domowe

• bezprzewodowe połączenie
  między komponentami
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, asystent Google
• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision

6 896 zł

5 499 zł 
lub 20 x 274,95 zł

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
  Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy
  (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
+ Debut Reference F5 / C5 
+ 2 x MusicCast 20 
bezprzewodowe kino domowe

11 994 zł

9 777 zł 
lub 20 x 488,85 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast RX-V485
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2

zestaw kina domowego

7 844 zł

5 999 zł 
lub 20 x 299,95 zł
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IDEALNY DŹWIĘK
DO TWOJEGO TV

Nowoczesne telewizory potrafią oczarować 
doskonałym obrazem, bogactwem detali 
i żywymi kolorami. W parze z postępem wizu-
alnym nie idzie jednak ten dźwiękowy. Płaskie 
telewizory generują po prostu… płaski dźwięk. 

W pogoni za jak najcieńszą obudową i jak 
najmniejszą ramką wokół ekranu inżynierowie 
musieli poświęcić pełnowymiarowe głośni-
ki, które zajmują dużo miejsca, na rzecz mini 
głośniczków – a te nie są w stanie oddać 
pasma swoich poprzedników montowanych 
w danych modelach. 

Stąd też nasuwa się pytanie: co można zrobić, 
aby temu zaradzić? Sposobów na to jest 
wiele. Przygotowaliśmy dla Ciebie szereg bez-
kompromisowych rozwiązań, które sprawią, 
że dźwięk z telewizora w końcu będzie stał na 
najwyższym poziomie.

• kompletny system audio z funkcjonalnością multiroom
• prawdziwe stereo hi-fi oraz tryb Virtual Surround

• HDMI z ARC, Bluetooth® aptX™, wejście analogowe
• Wi-Fi, strumieniowanie muzyki z serwisow on-line

A36
głośniki aktywne

• kompletny system audio z funkcjonalnością multiroom
• prawdziwe stereo hi-fi oraz tryb Virtual Surround

• HDMI z ARC, Bluetooth® aptX™, wejście analogowe
• Wi-Fi, strumieniowanie muzyki z serwisow on-line

A26
głośniki aktywne

3 495 zł

 2 999 zł 
lub 20 x 149,95 zł

2 149 zł

 1 888 zł 
lub 20 x 94,40 zł

Na pierwszy plan wysuwają się aktywne 
kolumny głośnikowe marki Audio Pro – pod-
stawkowy model A26 i wolnostojący A36. 
Konstrukcje te wyróżniają się tym, że nie 
potrzebujemy do nich żadnej dodatkowej 
elektroniki – wzmacniacza lub amplitunera. 
Wystarczy podłączyć kolumny do telewi-
zora, np. za pomocą kabla HDMI, i gotowe! 
A muzyki możemy słuchać z serwisów stre-
amingowych, takich jak m.in. Spotify i Tidal. 
Całość tworzy niezwykle estetyczny sposób 
na świetny dźwięk w salonie.

cena za parę

cena za parę
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• wysoka moc 6 × 40 W (BAR), 250 W (BASS)
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth® aptX™ HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• łatwa i szybka konfiguracja

Formation BAR + Formation BASS
soundbar + sub

10 698 zł

9 999 zł 
lub 20 x 499,95 zł

Formation to nowatorska linia 
urządzeń legendarnego producenta 
kolumn głośnikowych – marki Bowers 
& Wilkins. Dzięki temu masz pewność, 
że otrzymasz wspaniały dźwięk prze-
strzenny jak i stereofoniczny wprost 
z telewizora, z którym podłączysz 
soundbar, np. za pomocą przewodu 
optycznego. Dodatkowo możesz 
wzmocnić kinowe efekty stosując 
dwa głośniki Formation FLEX jako bez-
przewodowe tylne kanały efektowe.

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal

• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
+ Debut F5.2 / B5.2 / C5.2

zestaw kina domowego

Meisterstück, jak sama jego nazwa 
wskazuje, zajmuje najwyższe miejsce w 
portfolio niemieckiej marki Sonoro – zna-
nej z tworzenia wysokiej jakości urządzeń 
all-in-one. Podłącz Meisterstück do 
swojego telewizora lub słuchaj muzyki 
z płyt CD, serwisów muzycznych i radia 
internetowego. Wbudowane głośniki 
wypełnią Twój salon wspaniałym dźwię-
kiem – niezależnie od tego czy oglądasz 
film czy słuchasz swoich ulubionych 
wykonawców.  

2 x Phantom Reactor 600 
głośniki aktywne

• Bluetooth®, Spotify, AirPlay, UPnP
• hybrydowa amplifikacja ADH
• technologie SAM, HBI, ACE
• moc do 600 W, ciśnienie dźwięku 95 dB SPL

Ten wyjątkowy głośnik w stylu „plug and play” 
oferuje szeroki zakres łączności – może być obsłu-
giwany bezprzewodowo, co jest zasługą łączności 
Bluetooth, i z poziomu dedykowanej ku temu apli-
kacji. W połączeniu z drugim modelem Phantom 
REACTOR zyskasz oszałamiający dźwięk stereo 
– aby cieszyć się nim z TV wystarczy sięgnąć po 
kabel optyczny. 

Zestaw kina domowego z pięcioma kolumnami 
to bez wątpienia najlepszy sposób na zapewnie-
nie kinowego dźwięku w Twoim salonie. Sercem 
tego zestawu jest jednak amplituner AV – Yamaha 
MusicCast RX-V4A dostarcza niesamowicie an-
gażujący dźwięk przestrzenny, dzięki czemu każda 
scena filmowego seansu staje się niemal realnym 
wydarzeniem, zwłaszcza w połączeniu z wszech-
stronnymi kolumnami ELAC-a. Bogata gama złączy, 
w tym HDMI kompatybilne z rozdzielczością 8K/60 Hz, 
sprawi, że bez trudu podłączysz najnowszy amplitu-
ner do swojego telewizora i przeniesiesz się w samo 
centrum akcji. 

9 998 zł

 9 444 zł 
lub 20 x 472,20 zł

8 244 zł

6 666 zł 
lub 20 x 333,30 zł

• Bluetooth® aptX™, Wi-Fi 2,4/5 GHz, tuner FM/DAB+
• wbudowany odtwarzacz CD, port USB
• radio internetowe, Spotify Connect
• cztery głośniki i wbudowany subwoofer

Meisterstück
system muzyczny all-in-one

4 999 zł

3 888 zł 
lub 20 x 194,40 zł

cena za komplet
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Popularność płyt winylowych jako nośnika dźwięku ciągle 
rośnie i powoli zaczyna wypierać z rynku dominujące do tej 
pory CD. Nic dziwnego, ponieważ gramofony to jedno z naj-
bardziej pożądanych źródeł dźwięku. Udoskonalane nie-
przerwanie od 160 lat, dzięki nowoczesnym technologiom 
i materiałom, oferują jakość dźwięku dostępną wcześniej 
tylko najlepszym konstrukcjom, a topowe modele ustana-
wiają nowe standardy audiofilskiego brzmienia. 

03 Gramofony AT-LPW40WN
gramofon

• ramię z włókna węglowego
• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• wkładka Dual MM AT-VM95E
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium

1 749 zł

1 444 zł 
lub 20 x 72,20 zł

• stabilny paskowy napęd, 2 prędkości odtwarzania
• precyzyjne aluminiowe ramię z regulacją anty-skatingu
• wkładka Audio-Technica AT-91, aluminiowy talerz
• wbudowany przedzmacniacz MM

Miracord 50
gramofon

2 399 zł

1 777 zł 
lub 20 x 88,85 zł

• paskowy napęd, wkładka MM AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz, ramię TP 71

• przetwornik analogowo-cyfrowy z wyjściem USB
• aluminiowy talerz, dwie prędkości odtwarzania

TD 202
gramofon

2 899 zł

2 199 zł 
lub 20 x 109,95 zł

• paskowy napęd, wkładka AT-VM95E
• ramię z włókna węglowego
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
• antyrezonansowa podstawa z płyty MDF

AT-LPW50PB 
gramofon

2 499 zł

1 899 zł 
lub 20 x 94,95 zł

• napęd bezpośredni Direct-Drive
• wkładka Dual MM AT-VM95E, port USB
• wbudowany przedwzmacniacz MM/MC
• eleganckie, matowe wykończenie

AT-LP5X
gramofon

2 199 zł

1 799 zł 
lub 20 x 89,95 zł

• napęd bezpośredni, 2 prędkości odtwarzania
• cichy silnik, funkcja auto stop

• karbonowe ramię TP 72, wkładka AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz MM

TD 402 DD
gramofon

3 699 zł

 2 999 zł 
lub 20 x 149,95zł

TN-4D
gramofon

• napęd bezpośredni, ramię SAEC
• wbudowany przedwzmacniacz, wyjście USB
• bezszczotkowy silnik, aluminiowy talerz
• wysokiej klasy wkłada MM Sumiko Oyster

2 999 zł

 2 888 zł 
lub 20 x 144,40 zł

5 097 zł

 3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł

• bezprzewodowa łączność z urządzeniami MusicCast 
• Wi-Fi 2,4/5 GHz, AirPlay, Bluetooth®

• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), high-res audio
• paskowy napęd, proste ramię z wkładką MM

MusiCast VINYL 500
+ 2 x MusicCast 20 

kompletny zestaw stereo

• kompozytowa podstawa
• paskowy napęd, 3 prędkości
• wkładka Clearaudio Concept MM
• ramię z łożyskiem magnetycznym

CONCEPT (MM) + pokrywa + akcesoria 
gramofon

7 750 zł

5 499 zł 
lub 20 x 274,95 zł



Najnowsze amplitunery kina domowego Yamahy to prawdziwe centra domowej rozrywki przyszłości. 
RX-V4A i RX-V6A zachwycają nowym designem i innowacyjnymi technologiami: pełne wsparcie dla  

rozdzielczości 8K i 4K, autorska technologia MusicCast, nowa konstrukcja wzmacniacza i obsługa funkcji 
gamingowych sprawią, że znajdziesz się w centrum akcji - to gwarancja jakości i funkcjonalności na lata.
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MusicCast RX-V4A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V6A
amplituner AV

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
  Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

2 499 zł 
lub 20 x 124,95 zł

3 499 zł 
lub 20 x 174,95 zł

ZRÓB KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Obie konstrukcje wyróżnia bogata gama złączy HDMI, w tym tych obsługu-
jących rozdzielczość 8K/60 Hz. Dzięki temu RX-V4A i RX-V6A mogą stać się 
domowym centrum rozrywki na lata, do którego będzie można podłączyć 
jednocześnie kilka źródeł obsługujących rozdzielczość 8K, np. konsole. Złącza 
HDMI są oczywiście kompatybilne wstecz, co oznacza, że obsługują rozdziel-
czości 4K (4K/120 Hz) i niższe.

HDMI Z OBSŁUGĄ 8K
Już przy pierwszym kontakcie z amplitunerami uwagę przykuwa ich całkowi-
cie nowe wzornictwo. Łagodnie zaokrąglone boki w połączeniu z atrakcyjnie 
wkomponowanym w przednią ściankę wyświetlaczem i niewielką liczbą 
przełączników oraz pokręteł nadają urządzeniom szlachetny i nowoczesny 
charakter. Tym samym użytkownik może liczyć na szybki i łatwy dostęp do 
wielu funkcjonalności amplitunerów. 

CAŁKOWICIE NOWE WZORNICTWO

Konstruktorzy zadbali o niesamowite wrażenia podczas rozgrywek kompute-
rowych i konsolowych. Ulepszone funkcje gier oraz multimediów RX-V4A i RX-
-V6A przełożyły się na zwiększony poziom wygładzenia oraz lepszą płynność 
ruchu i przejść w grach. Nowe amplitunery stają się idealnymi maszynami 
zapewniającymi wysoką jakość dźwięku w grach przy zachowaniu wszystkich 
istotnych dla każdego gracza funkcji związanych z obrazem. 

FUNKCJE DEDYKOWANE GRACZOM

Praktycznym udogodnieniem w obu amplitunerach jest obsługa funkcji 
MusicCast Surround. Dzięki niej do RX-V4A i RX-V6A można bezprzewodowo 
podłączyć głośniki MusicCast 20 lub MusicCast 50 w roli tylnych głośników 
efektowych. Rozwiązanie to eliminuje konieczność prowadzenia przewodów 
od amplitunera do głośników tylnych – w ten sposób możesz cieszyć się 
pełnymi możliwościami systemu kina domowego przy zachowaniu estetyki 
w pokoju odsłuchowym. 

MUSICCAST SURROUND

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz, HDR10+,
  Dolby Vision z wirtualizacją wysokości
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, YPAO™ R.S.C.
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V6A
+ Debut Reference F5 / C5
+ 2x MusicCast 20
zestaw kina domowego

12 994 zł

10 499 zł 
lub 20 x 524,95 zł
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MusicCast to największy system multiroom dostępny na rynku. Kilkadziesiąt produktów – m.in. głośniki, amplitunery, 
soundbary, a nawet gramofon – jest w stanie współpracować ze sobą całkowicie bezprzewodowo.

Wystarczy podłączyć urządzenia do domowej sieci Wi-FI, aby strumieniować muzykę i z poziomu intuicyjnej 
aplikacji zarządzać poszczególnymi urządzeniami, nawet jeżeli te znajdują się w różnych pomieszczeniach. 

Każdy z domowników będzie mógł sam zdecydować, co ma być odtwarzane na danym głośniku, przesyłając 
muzykę do jednego z nich lub wszystkich równocześnie. Łatwo, szybko i przyjemnie, a co najważniejsze bez 
zbędnego okablowania i jakichkolwiek strat na jakości dźwięku.

więcej ofert na www.tophifi.pl

• port HDMI, złącza optyczne i analogowe 3,5 mm
• Bluetooth®, funkcja Clear Voice
• tryby dźwiękowe: Muzyka, Filmy, Gry, TV
• wbudowany subwoofer, aplikacja Sound Bar Remote

SR-C20
soundbar

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth® 4.2, Wi-Fi, AirPlay 2

• radio internetowe, asystent Google
• MusicCast Stereo, MusicCast Surround 

MusicCast 50
głośnik bezprzewodowy1 199 zł 

lub 20 x 59,95 zł

2 399 zł

 1 799 zł 
lub 20 x 89,95 zł

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2, asystent Google
• bezprzewodowe parowanie w stereo
  i jako głośniki efektowe w kinie domowym
• Spotify, Tidal, radio internetowe

MusicCast 20
głośnik bezprzewodowy

• obsługa 8K/60 Hz; 4K/120 Hz,
  HDR10+, Dolby Vision
• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth®, Wi-Fi, AirPlay 2
• funkcje dla graczy (ALLM, VRR, QMS, QFT)

MusicCast RX-V4A
+ 606 S2 + HTM6 S2
+ 2 x MusicCast 20 + SUB 100 
zestaw kina domowego

1 149 zł

 895 zł 
lub 20 x 44,75 zł

13 193 zł

10 499 zł 
lub 20 x 524,95 zł
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Słuchawki to najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób, aby cie-
szyć się swoją ulubiona muzyką w domu lub poza nim. Dobrej 
klasy modele w połączeniu ze sprzętem hi-fi i mobilnymi źró-
dłami audio pozwalają uzyskać fantastyczny dźwięk. Wyma-
gający melomani mogą sięgnąć po przenośne wzmacniacze 
słuchawkowe. Dzięki wysokiej klasy komponentom gwarantują 
one czyste, naturalne brzmienie, a przy tym są tak małe, że 
z łatwością można je zabrać wychodząc na spacer. 

04 słuchawki

ATH-ANC300TW
słuchawki True Wireless z ANC

• przetworniki 5,8 mm z membranami DLC
• cyfrowo-hybrydowy układ redukcji hałasu
• Bluetooth® aptX™, Qualcomm cVc
• Qualcomm TrueWireless Stereo Plus

1 299 zł

 999 zł 
lub 20 x 49,95 zł

4,5h+13,5h

• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel™
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie/2 mikrofony

M4U-8 
słuchawki bezprzewodowe z ANC

1 699 zł

 1 222 zł 
lub 20 x 61,10 zł

15h

• przetworniki True Motion o średnicy 45 mm
• zbalansowane połączenie A2DC, odłączane przewody
• technologia Multi-Layer Air Damping
• muszle wokółuszne z pianką z efektem pamięci

ATH-MSR7b 
słuchawki hi-fi

1 199 zł

 799 zł 
lub 20 x 39,95 zł

• aktywna, adaptacyjna redukcja hałasu (ANC)
• przetworniki 43 mm, Bluetooth® z aptX™ HD
• wbudowane sensory ruchu
• funkcja szybkiego ładowania

PX7 Carbon Edition 
słuchawki bezprzewodowe z ANC

sprawdź cenę 
online !

30h

• przetworniki 40 mm z membranami DLC
• cyfrowo-hybrydowy układ redukcji hałasu

• Bluetooth® 5.0, funkcja szybkiego ładowania
• sterowanie dotykowe, funkcja hear-through

ATH-ANC900BT
słuchawki bezprzewodowe z ANC

1 459 zł

 999 zł 
lub 20 x 49,95 zł

35h

• idealne w grach, filmach, muzyce
• łączność Bluetooth
• dźwięk przestrzenny 7.1, tryb 3D
• przetworniki planarne 100 mm

Mobius Carbon 
planarne słuchawki gamingowe

1 899 zł

1 599 zł 
lub 20 x 79,95 zł

10h
• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel™
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie/2 mikrofony

VISO HP70 
słuchawki bezprzewodowe z ANC1 699 zł

1 333 zł 
lub 20 x 66,65 zł

15h

• głośniki 40 mm z cewkami CCAW
• wbudowany mikrofon, skórzane wykończenie

• trzy odłączane przewody (2 x 1,2 m, 1 x 2,0 m)
• kompatybilność z PS4, smartfonami i PC

ATH-PDG1a
słuchawki gamingowe

799 zł

699 zł 
lub 20 x 34,95 zł

• planarne przetworniki 30 mm
• membrany Ultra-thin Uniforce™, magnesy Fluxor™
• falowody Fazor – głęboki bas, niskie zniekształcenia
• wymienne kable, moduł Audeze CIPHER Bluetooth®,
  zestaw wkładek

LCD-i3
planarne słuchawki douszne

4 499 zł

3 777 zł 
lub 20 x 188,85 zł

• planarne przetworniki 90 mm
• membrany Uniforce™, magnesy Fluxor™

• falowody Fazor – głęboki bas, niskie zniekształcenia
• lekka, składana konstrukcja, kabel premium

z wtykiem 3,5 mm

LCD-1
planarne słuchawki nauszne

1 899 zł

1 599 zł 
lub 20 x 79,95 zł

• głośniki 53 mm obsługujące high-res audio
• system D.A.D.S. gwarantujący mocny bas
• lekkie, aluminiowe obudowy
• komfortowy pałąk nagłowny 3D

ATH-A990Z 
słuchawki hi-fi

1 299 zł

 999 zł 
lub 20 x 49,95 zł
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Systemy mini i głośniki bezprzewodowe to idealne 
rozwiązanie, gdy zależy nam brzmieniu dobrej jako-
ści przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Dzięki 
zaawansowanym technologiom niektóre z tych 
niewielkich rozmiarów konstrukcji osiągają dźwięk 
o parametrach konkurujących z tym wydobywają-
cym się z zaawansowanych systemów stereo.

05 systemy mini
i głośniki
bezprzewodowe

Addon T3+
głośnik multiroom

• Bluetooth® 4.0, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 2 × 5 W + 15 W
• funkcja banku energii (USB)
• do 30 godzin pracy po pełnym naładowaniu

849 zł

 777 zł 
lub 20 x 38,85 zł

• Bluetooth®, high-res audio 192/24 z USB
• tuner FM/DAB+, odtwarzacz CD
• zaawansowany DAC Burr-Brown
• wejście optyczne, wyjście subwooferowe

MCR-B370D + Alpha P3
system mini

2 497 zł

1 899 zł 
lub 20 x 94,95 zł

• dwukierunkowy Bluetooth® z aptX™
• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+, port USB

• radio internetowe, Spotify Connect
• ręcznie wykonana drewniana obudowa

Prestige
system muzyczny all-in-one

3 599 zł

2 999 zł 
lub 20 x 149,95 zł

• referencyjne przetworniki Bowers & Wilkins
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth® 4.1 aptX™ HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• multiroom wykorzystujący sieć MESH

Formation WEDGE
głośnik multiroom

4 499 zł

4 222 zł 
lub 20 x 211,10 zł

• Wzmacniacz HybridDigital 60 W x 2
• HDMI, AirPlay 2, Bluetooth® aptX™ HD

• high-res audio, MQA, multiroom
• serwisy muzyczne, radio internetowe

POWERNODE 2i HDMI
+ Debut Reference B6

wzmacniacz + głośniki

Phantom Gold
głośnik multiroom

• wzmacniacz hybrydowy ADH® 4500 W
• Bluetooth®, Wi-Fi 2,4/5 GHz, AirPlay, multiroom
• funkcje sieciowe (Spotify, TIDAL), UPnP
• HBI® – ekstremalnie głęboki bas

11 999 zł

10 999 zł 
lub 20 x 549,95 zł

• głośnik promieniujący w zakresie 360 stopni
• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+, port USB

• Bluetooth®, radio internetowe
• regulacja barwy dźwięku, funkcja budzika

Elite
system muzyczny all-in-one

1 999 zł

 1 799 zł 
lub 20 x 89,95 zł

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• funkcje sieciowe, tuner DAB+
• wzmacniacz cyfrowy 22 W × 2

MusicCast MCR-N470D
+ 607 S2 Anniversary Edition

system mini

4 797 zł

3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł

BT5
głośnik Bluetooth

• łączność Bluetooth® 4.0, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 10 W + 30 W
• wytrzymałe, wysokiej jakości materiały
• trzy wersje wykończenia

649 zł

555 zł 
lub 20 x 27,75 zł

Lounge
system muzyczny all-in-one

• Bluetooth®, tuner FM/DAB+
• odtwarzacz CD, port USB 
• wbudowane programy do medytacji
• dwa głośniki i wbudowany subwoofer

2 999 zł

2 222 zł 
lub 20 x 111,10 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

MusicCast MCR-N670D
+ 606 S2 Annivesary Edition

system mini
6 147 zł

4 999 zł 
lub 20 x 249,95 zł6 597 zł

 5 555 zł 
lub 20 x 277,75 zł



Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2020 lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i pomyłek. Promocje nie łączą się. 
Regulamin promocji znajduje się na stronie www.tophifi.pl. 

BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02

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

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

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

WARSZAWA, ul. Z. Romaszewskiego 6, tel. 22 412 09 36

WARSZAWA-MARKI, ul. Szkolna 34, tel. 22 711 17 74

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

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

RZESZÓW, ul. Reformacka 1, tel. 17 789 19 89

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

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

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE

www.tophifi.pl
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA
Od ponad 25 lat pomagamy naszym klientom odkrywać świat pięknego brzmienia, nieustanie wyszukując najlepsze dostępne 
urządzenia i rozwiązania akustyczne. Dzięki temu mamy pewność, że oczekiwania naszych klientów zostaną spełnione w 100 proc.

Salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 13 największych miastach Polski. Kupujesz przez Internet i nie chcesz czekać? 
Nic prostszego – zrób zakupy online na www.tophifi.pl z odbiorem osobistym w jednym z 18 salonów. Wymarzonym sprzętem 
będziesz mógł cieszyć się jeszcze tego samego dnia. 

PROFESJONALNI DORADCY
Odwiedź lub skontaktuj się z jednym z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem 
i pomogą rozwinąć Ci muzyczną pasję. Powiedz nam czego oczekujesz, a my dobierzemy najlepsze rozwiązanie. 

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
W każdym naszym salonie znajduje się profesjonalnie przygotowana sala odsłuchowa, pozwalająca ocenić brzmienie i poznać 
funkcjonalności poszczególnych urządzeń. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasi klienci mogą przebywać „sam na sam” z wybranym 
sprzętem audio, dzięki czemu wychodzą z naszych salonów dokładnie z tym, czego poszukiwali.

18 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY

Zrób audio-prezent swoim bliskim!
KARTA PODARUNKOWA


