MULTIROOM
HOME CINEMA 5.1 VOGEL’S 3450/4301
Zestaw 5.1

9 999 zł
CENA DETALICZNA

8 129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Najwyższej jakości kino domowe bez zbędnych kabli. Teraz to możliwe!
Poznaj najnowsze rozwiązanie kina domowego 5.1 od Sonos, teraz dzięki
uchwytom montażowym Vogel’s do Playbara i stojakom podłogowym do
głośników Play 1 instalacja całkowicie bezprzewodowego systemu Sonos nigdy
nie była łatwiejsza.
Wystarczy połączyć wyposażony w dziewięć głośników PLAYBAR od Sonos z
telewizorem za pośrednictwem kabla optycznego, jeden dowolny komponent
podłączyć kablem do routera, a pozostałe komponenty: Sonos Sub i parę Sonos
Play:1 dodasz już tylko jednym kliknięciem. Uzyskasz najwyższą jakość dźwięku
z efektami audio znanymi z drogich systemów kina domowego, dostęp do
tysięcy stacji radiowych z całego świata, a wszystko w łatwy sposób sterowane
za pośrednictwem iPoda/iPada, lub telefonów i tabletów Android i Windows. To
najprawdziwsze kino domowe bez zbędnych kabli.
KOMPONENTY
1 x PLAYBAR - Soundbar
2 x PLAY:1 - Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami
1 x SUB - Strefowy głośnik niskotonowy
1 x SOUND 3450 (PLAYBAR) - Uchwyt montażowy do głośnika Sonos
PLAYBAR
2 x SOUND 4301 (STAND 1) - Stojak podłogowy do głośnika Sonos PLAY:1
waga netto: 23,25 kg

HOME CINEMA 5.1 VOGEL’S 3450/4201
Zestaw 5.1

9 999 zł
CENA DETALICZNA

8 129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Najwyższej jakości kino domowe bez zbędnych kabli. Teraz to możliwe!
Poznaj najnowsze rozwiązanie kina domowego 5.1 od Sonos, teraz dzięki
uchwytom montażowym Vogel’s do Playbara i głośników Play 1 instalacja
całkowicie bezprzewodowego systemu Sonos nigdy nie była łatwiejsza.
Wystarczy połączyć wyposażony w dziewięć głośników PLAYBAR od Sonos z
telewizorem za pośrednictwem kabla optycznego, jeden dowolny komponent
podłączyć kablem do routera, a pozostałe komponenty: Sonos Sub i parę Sonos
Play:1 dodasz już tylko jednym kliknięciem. Uzyskasz najwyższą jakość dźwięku
z efektami audio znanymi z drogich systemów kina domowego, dostęp do
tysięcy stacji radiowych z całego świata, a wszystko w łatwy sposób sterowane
za pośrednictwem iPoda/iPada, lub telefonów i tabletów Android i Windows. To
najprawdziwsze kino domowe bez zbędnych kabli.
KOMPONENTY
1 x PLAYBAR - Soundbar
2 x PLAY:1 - Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami
1 x SUB - Strefowy głośnik niskotonowy
1 x SOUND 3450 (PLAYBAR) - Uchwyt montażowy do głośnika Sonos
PLAYBAR
2 x SOUND 4201 (BRACKET 1) - Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:1
waga netto: 23,25 kg

HOME CINEMA 5.1
Zestaw 5.1

9 499 zł
CENA DETALICZNA

7 722,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
1 x PLAYBAR - Soundbar
2 x PLAY:1 - Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami
1 x SUB - Strefowy głośnik niskotonowy
waga netto: 23,25 kg
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7 299 zł

HOME CINEMA 3.1

CENA DETALICZNA

5 934,15 zł

Zestaw 3.1

CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
1 x PLAYBAR - Soundbar
1 x SUB - Strefowy głośnik niskotonowy
waga netto: 21,40 kg

5 799 zł

HOME CINEMA 5.0

CENA DETALICZNA

4 714,63 zł

Zestaw 5.0

CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
1 x PLAYBAR - Soundbar
2 x PLAY:1 - Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami
waga netto: 7,25 kg

3 699 zł

PLAYBAR

CENA DETALICZNA

3 007,32 zł

Soundbar

CENA DETALICZNA NETTO

• PLAYBAR uzupełnia współczesne telewizory HD o bogaty i mocny dźwięk
HiFi
• bezprzewodowo wysyła strumieniowo całą muzykę świata
• prosty w konfiguracji, kontroli i o dużych możliwościach rozbudowy systemu.
• wymaga tylko dwóch kabli: zasilającego i optycznego (obydwa w komplecie)
• bezprzewodowa synchronizacja z innymi urządzeniami systemu Sonos
• współpracuje z większością pilotów IR i może być kontrolowany z poziomu
darmowych aplikacji Sonos Controller dla systemu Android, iPhona, iPoda
touch lub iPada
• odtwarza ze wszystkich źródeł podłączonych do telewizora HD, dekoderów
satelitarnych, odtwarzaczy Blu-ray i konsol do gier.
• obsługiwane serwisy: m.in. Spotify, Deezer, Last.fm
• przyciski sterujące: zwiększenie, zmniejszenie poziomu głośności i
wyciszenie
• kontrolki LED: Pokazują aktualny status urządzenia
• temperatura pracy: 0°C do 40°C
• temperatura składowania: -20°C do 70°C
• dostępne kolory: czarny z aluminiowymi elementami
• możliwości mocowania: Zamocuj PLAYBAR na ścianie nad lub pod
telewizorem. Można ustawić PLAYBAR płasko na stoliku telewizyjnym
• akcesoria: PLAYBAR Wall Mount – uchwyt ścienny

EAN: 8717755771681

waga netto: 5,40 kg
wymiary produktu: 85 x 900 x 140 mm wymiary brutto:
193 x 1046 x 257 mm

3 699 zł

SUB

CENA DETALICZNA

3 007,32 zł

Strefowy głośnik niskotonowy

CENA DETALICZNA NETTO

• dwa dedykowane wzmacniacze pracujące w klasie D, perfekcyjnie
• dostrojone, aby dopasować się do głośników i architektury akustycznej
• dwa głośniki skierowane czołami do siebie i działające w układzie
przeciwsobnym: dzięki temu
• dźwięk pozostaje czysty i jasny, a cała jego energia nie powoduje
niepożądanych efektów
• wewnątrz obudowy
• podwójne porty akustyczne: dostrojone tak, aby zmaksymalizować
akustyczną pojemność SUB’a i uwypuklić basy
• pasmo przenoszenia od 25Hz
• w pełni cyfrowy dźwięk: wszystkie ustawienia filtrów, aktywny equalizer i
ustawienia opóźnień są dokonywane przez mistrzowsko stworzony obwód
DSP (Digital Signal Processing), tak aby nie uronić ani krzty jakości i energii
• automatyczna korekcja dźwięku - system automatycznie dostosowuje
ustawienia audio wszystkich podłączonych urządzeń aby zapewnić
niesamowitą jakość dźwięku
• łączność bezprzewodowa: SonosNet™2.0, sieć peer-to-peer o topologii typu
MESH z bezpiecznym kodowaniem AES

EAN: 8717755771544

•

waga netto: 16,00 kg
wymiary produktu: 402 x 158 x 380 mm
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2 699 zł

CONNECT:AMP (ZP120)

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem

CENA DETALICZNA NETTO

• wzmacniacz cyfrowy klasy D
• stała wartość mocy na kanał: 55W RMS przy 8 Ohmach, TDN+N<0,02%
• obsługiwane skompresowane formaty audio: MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg
Vorbis, Audible, Apple Lossless, Flac
• obsługiwane nieskopresowane pliki: WAV, AIFF
• obsługiwane serwisy: m.in. Spotify,Deezer, Last.fm, Wolfgang’s Vault oraz
ściąganie plików z serwisów oferujących utwory bez zabezpieczenia DRM, w
tym iTunes
• radio internetowe z zapisanymi informacjami o 25 000 stacjach radiowych
• obsługa streamingu MP3 i WMA
• łączność bezprzewodowa: SonosNet™2.0, sieć peer-to-peer o topologii typu
MESH z bezpiecznym kodowaniem AES
• 2-portowy przełącznik (RJ45) umożliwiający urządzeniom Ethernetowym
komunikacje w sieci SonosNet™
• złącza audio: analogowe wejście liniowe typu RCA, analogowe wyjście na
subwoofer, gniazda głośnikowe
• regulacja głośności i wyciszenie
• oprogramowanie do komputera

EAN: 8717755770585

waga netto: 2,30 kg
wymiary produktu: 89 x 185 x 207 mm

1 849 zł

CONNECT (ZP90)

CENA DETALICZNA

1 503,26 zł

Strefowy odtwarzacz z wbudowanym przedwzmacniaczem

CENA DETALICZNA NETTO

• możliwość podłączenia do wszystkich posiadanych urządzeń audio
• jakość dźwięku: TDN+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum) <
0,009%, 20Hz-20kHz
• obsługiwane skompresowane formaty audio: MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg
Vorbis, Audible, Apple Lossless, Flac
• obsługiwane nieskopresowane pliki: WAV, AIFF
• obsługiwane serwisy: m.in. Spotify, Deezer, Last.fm, Wolfgang’s Vault oraz
ściąganie plików z serwisów oferujących utwory bez zabezpieczenia DRM, w
tym iTunes
• radio internetowe z zapisanymi informacjami o 25 000 stacjach radiowych
• obsługa streamingu MP3 i WMA
• łączność bezprzewodowa: SonosNet™2.0, sieć peer-to-peer o topologii typu
MESH z bezpiecznym kodowaniem AES
• 2-portowy przełącznik (RJ45) umożliwiający urządzeniom Ethernetowym
komunikacje w sieci SonosNet™
• złącza audio: analogowe wejście liniowe typu RCA, analogowe wyjście typu
RCA, analogowe wyjście na subwoofer
• regulacja głośności i wyciszenie
• oprogramowanie do komputera

EAN: 8717755770684

waga netto: 0,69 kg
wymiary produktu: 136 x 140 x 74 mm

2 699 zł

PLAY:5 Gen2

CENA DETALICZNA

Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

PLAY:5 łączy Cię bezpośrednio z miejscem, gdzie bije serce muzyki, którą
kochasz. Nieskazitelnie. Prawdziwie. Trzy przemyślnie zsynchronizowane
głośniki średnio-niskotonowe łączą się z trzema głośnikami wysokotonowymi,
by zapewnić Twoim uszom najwyrazistsze rozróżnienie głosów i instrumentów,
jakiego uda Ci się doświadczyć. Usłyszysz i poczujesz wszystkie emocje,
znaczenia i całą energię artysty, jakie włożył w oryginalne nagranie.

EAN: 8717755773012
EAN: 8717755773036

• sprzęt i oprogramowanie są zaprojektowane przez Sonosa, by dostarczać
czysty dźwięk, w którym można się zanurzyć, a przy tym krystalicznie
brzmiący niezależnie od głośności
• trzy wysokotonowe i trzy głośniki średnio-niskotonowe dalekiego zasięgu,
każdy z dedykowanym wzmacniaczem, zaprojektowane we własnym
zakresie i perfekcyjnie dostrojone, aby dopasować głośniki do akustyki
pomieszczenia
• zmień dwa PLAY:5 w oddzielne głośniki kanałów lewego i prawego, by
otrzymać szerszy, mocniejszy i głębszy dźwięk
• obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, Last.fm, Wolfgang’s
Vault oraz ściąganie plików z serwisów oferujących utwory bez
zabezpieczenia DRM, w tym iTunes
• temperatura działania: 0°C do 40°C
• temperatura przechowywania: -20°C do 70°C
• zawartość pudełka: SONOS PLAY:5, przewód sieciowy, kabel Ethernet,
przewodnik „Szybki start”, informacje dotyczące legalności i gwarancji
waga netto: 6,36 kg
wymiary produktu: 364 x 203 x 154 mm
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1 599 zł

PLAY:3

CENA DETALICZNA

Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• trzy wzmacniacze cyfrowe klasy D
• system głośników z 3 przetwornikami: jednym wysokotonowy, dwoma
średniotonowymi i jednym wooferem
• innowacyjna konstrukcja rozpoznająca ustawienie: wewnętrzny czujnik
rozpoznaje czy głośnik jest ustawiony horyzontalnie, czy wertykalnie i
dostosowuje odpowiednio charakterystykę głośnika, aby zapewnić czysty,
zbalansowany, wypełniający pomieszczenie dźwięk - niezależnie od pozycji
• parowanie stereo: ustaw dwa urządzenia PLAY:3 w tym samym
pomieszczeniu i ciesz się jeszcze lepszym dźwiękiem używając obu urządzeń
do odtwarzania odpowiednio lewego i prawego kanału
• obsługiwane skompresowane formaty audio: MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg
Vorbis, Audible, Apple Lossless, Flac
• obsługiwane nieskopresowane pliki: WAV, AIFF
• obsługiwane serwisy: m.in. Spotify, Deezer, Last.fm, Wolfgang’s Vault oraz
ściąganie plików z serwisów oferujących utwory bez zabezpieczenia DRM, w
tym iTunes
• radio internetowe z zapisanymi informacjami o 25 000 stacjach radiowych
• obsługa streamingu MP3 i WMA
• łączność bezprzewodowa: SonosNet™2.0, sieć peer-to-peer o topologii typu
MESH z bezpiecznym kodowaniem AES
• port (RJ45) umożliwiający urządzeniom Ethernetowym komunikacje w sieci
SonosNet™
• regulacja głośności i wyciszenie
• oprogramowanie do komputera
• dostępny w kolorze białym i czarnym

EAN: 8717755771315
EAN: 8717755771322

waga netto: 2,60 kg
wymiary produktu: 132 x 268 x 160 mm

1 099 zł

PLAY:1

CENA DETALICZNA

Strefowy odtwarzacz z wbudowanym wzmacniaczem oraz
głośnikami

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

PLAY:1 dostarcza wszystkie unikatowe funkcjonalności dostępne wyłącznie w
bezprzewodowym systemie Sonos HiFi, a które są obecne w pozostałych
odtwarzaczach SONOS PLAY:3™, SONOS PLAY:5™, SONOS PLAYBAR™, a także
więcej:

EAN: 8717755771957
EAN: 8717755771971

• kontroluj swoje ulubione źródła muzyki i sposób jej słuchania dzięki
darmowej, intuicyjnej aplikacji Sonos Controller dla urządzeń: iPad®
iPhone®, Android™, Mac i PC.
• dodawaj kolejne PLAY:1 lub łącz z innymi bezprzewodowymi urządzeniami
Sonos w domu, by otrzymać ostateczny system multiroom.
• połącz w parę dwa PLAY:1 by uzyskać niesamowity dźwięk stereo, lub użyj
dwóch PLAY:1 jako tylnych głośników współpracujących z PLAYBAR i SONOS
SUB™, by stworzyć wraz z telewizorem kino domowe surround 5.1.
• wbudowany cyfrowy wzmacniacz klasy D
• system głośników z 2 przetwornikami: jednym wysokotonowy i jednym
średnio-niskotonowym
• parowanie stereo: ustaw dwa urządzenia PLAY:1 w tym samym
pomieszczeniu i ciesz się jeszcze lepszym dźwiękiem używając obu urządzeń
do odtwarzania odpowiednio lewego i prawego kanału
• obsługiwane skompresowane formaty audio: MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg
Vorbis, Audible, Apple Lossless, Flac
• obsługiwane nieskopresowane pliki: WAV, AIFF
• obsługiwane serwisy: m.in. Spotify, Deezer, Last.fm, Wolfgang’s Vault oraz
ściąganie plików z serwisów oferujących utwory bez zabezpieczenia DRM, w
tym iTunes
• radio internetowe z zapisanymi informacjami o 25 000 stacjach radiowych
• obsługa streamingu MP3 i WMA
• łączność bezprzewodowa: SonosNet™2.0, sieć peer-to-peer o topologii typu
MESH z bezpiecznym kodowaniem AES
• port (RJ45) umożliwiający urządzeniom Ethernetowym komunikacje w sieci
SonosNet™
• regulacja głośności i wyciszenie
• oprogramowanie do komputera
• dostępny w kolorze białym i czarnym
waga netto: 1,85 kg
wymiary produktu: 161 x 120 x 120 mm
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549 zł

BOOST

CENA DETALICZNA

446,34 zł

Router sieci Sonos

CENA DETALICZNA NETTO

• niezrównana niezawodność sieci bezprzewodowej oraz łatwa konfiguracja
• brak opóźnień i przerw w sygnale - nawet w miejscach gdzie występują
problemy z sieciami bezprzewodowymi
• siła sygnału porównywalna ze znanymi, droższymi rozwiązaniami
profesjonalnymi
• pełne pokrycie sygnałem (360°), również przez ściany i sufity
• neutralizuje zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych
• współpracuje również z SONOS PLAYBAR, SONOS SUB oraz tylnymi
głośnikami
• SonosNet
• 2-portowy switch (10/100Mbps)

EAN: 8717755772428

waga netto: 0,19 kg
wymiary produktu: 115 x 115 x 33 mm

VinylPlay
Gramofon cyfrowy
Aby natychmiast móc się cieszyć muzyką, podłącz VinylPlay do głośników
aktywnych. VinylPlay współpracuje również z tradycyjnymi systemami Hi-Fi oraz
AV, dzięki czemu możesz cieszyć się własnymi nagraniami w każdym pokoju.
Możesz go również łatwo podłączyć do systemu SONOS. VinylPlay może być
podłączony bezpośrednio do głośnika SONOS PLAY:5, jak i SONOS CONNECT
strumieniując dźwięk do każdego głośnika w sieci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702380996019
EAN: 702380996101

odtwarzaj, archiwizuj i strumieniuj swoje nagrania
dobrze wygląda i świetnie brzmi
konfiguracja w kilka sekund, ciesz się muzyką już po kilku minutach
dodaj tylko głośniki, aby móc się cieszyć muzyką
aby strumieniować muzykę w Twoim domu, sparuj gramofon z systemem
SONOS
twórz cyfrowe kopie zapasowe swoich cennych nagrań
prawdziwa jakość Hi-Fi, wykonanie "Made in UK"
elegancka, monochromatyczna stylistyka, pokrywa ochronna
odtwarza zarówno single, jak i albumy, prędkości 33 oraz 45 obr./min.
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STANDY
SOUND 4201 (BRACKET 1)
Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:1
Zintegruj łatwo swój głośnik Sonos PLAY:1 z wystrojem wnętrza poprzez
zamontowanie go w dowolnym miejscu na ścianie przy pomocy uchwytu
ściennego SOUND 4201. Zamontuj uchwyt wysoko lub nisko, poza zasięgiem
wzroku lub na widoku - szeroki skręt (70°) i pochylenie (30° w górę i w dół)
pozwalają na ustawienie głośnika w pożądanym kierunku i uzyskanie dzięki
temu najlepszego brzmienia. Uchwyt głośnika o niskim profilu zapewnia
bezpieczne podtrzymanie twojego głośnika Sonos PLAY:1 i jest dostępny w
kolorze czarnym lub białym, co pozwala na dopasowanie go do koloru twojego
głośnika. Dzięki wbudowanej poziomicy, montaż uchwytu w idealnym poziomie
jest bardzo prosty.

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8712285329623
EAN: 8712285329647

• elementy do montażu na ścianie w zestawie: śruby i kołki rozporowe
fischer®
• łatwy montaż
• zintegrowana poziomica
• funkcja blokady

SOUND 4203 (BRACKET 3)
Uchwyt ścienny do głośnika Sonos PLAY:3
Zintegruj łatwo swój głośnik Sonos PLAY:3 z wystrojem wnętrza poprzez
zamontowanie go w dowolnym miejscu na ścianie przy pomocy uchwytu
ściennego SOUND 4203. Zamontuj głośnik w pionie lub poziomie, w każdym
dogodnym miejscu - dzięki szerokiemu zakresowi skrętu (70°) i nachylenia (30°
w górę i w dół) uchwytu, możesz zawsze dostosować pozycję głośnika,
zapewniając najlepszą akustykę. Uchwyt ścienny o niskim profilu zapewnia
bezpieczne podtrzymanie twojego głośnika Sonos PLAY:3 i jest dostępny w
kolorze czarnym lub białym, co pozwala na dopasowanie go do koloru twojego
głośnika. Dzięki wbudowanej poziomicy, montaż uchwytu w idealnym poziomie
jest bardzo prosty.

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8712285329685
EAN: 8712285329661

• elementy do montażu na ścianie w zestawie: śruby i kołki rozporowe
fischer®
• łatwy montaż
• zintegrowana poziomica
• funkcja blokady

SOUND 4301 (STAND 1)
Stojak podłogowy do głośnika Sonos PLAY:1
Zintegruj łatwo swój głośnik Sonos PLAY:1 z wystrojem wnętrza poprzez
umieszenie go na stojaku podłogowym SOUND 4301. Stojak o wysokości 82 cm
pozwoli na umieszczenie głośnika na wysokości ucha kiedy jesteś w pozycji
siedzącej - czyli tam, gdzie głośniki brzmią najlepiej. Umieść głośnik Sonosa
gdzie tylko chcesz. Stabilna podstawa zapewnia bezpieczne podparcie dla
głośnika. Dostępny w kolorze czarnym lub białym, co pozwala na dopasowanie
go do koloru twojego głośnika. Łatwa instalacja dzięki integracji przewodu
zasilającego.
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8712285329821
EAN: 8712285329807

łatwy montaż
łatwe podłączenie
dołączone materiały montażowe
gustownie ukrywa wszystkie przewody

Cennik VOGEL’S – 1 marzec 2016
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SOUND 4303 (STAND 3)
Stojak podłogowy do głośnika Sonos PLAY:3
Zintegruj łatwo swój głośnik Sonos PLAY:3 z wystrojem wnętrza poprzez
umieszenie go na stojaku podłogowym SOUND 4303. Stojak o wysokości 82 cm
pozwoli na umieszczenie głośnika na wysokości ucha kiedy jesteś w pozycji
siedzącej - czyli tam, gdzie głośniki brzmią najlepiej. Umieść głośnik Sonosa
gdzie tylko chcesz. Stabilna podstawa zapewnia bezpieczne podparcie dla
głośnika. Dostępny w kolorze czarnym lub białym, co pozwala na dopasowanie
go do koloru twojego głośnika. Łatwa instalacja dzięki integracji przewodu
zasilającego.
•
•
•
•

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8712285329845
EAN: 8712285329821

łatwy montaż
łatwe podłączenie
dołączone materiały montażowe
gustownie ukrywa wszystkie przewody

SOUND 3450 (PLAYBAR)
Uchwyt montażowy do głośnika Sonos PLAYBAR
Uchwyt do systemów głośnikowych soundbar Sonos PLAYBAR przeznaczony do
telewizorów z możliwością obrotu co zapewnia ustawienie zawsze na wprost
użytkownika. Wysokość i głębokość montażu może być regulowana.
Aluminiowe wykończenie nadaje konstrukcji eleganckiego charakteru. Udźwig
maksymalny uchwytu wynosi 10 kg.

Horn Distribution S.A.

449 zł
CENA DETALICZNA

Cennik VOGEL’S – 1 marzec 2016

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 8712285326684
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STANDY
AS5001 (BRACKET 5)
Uchwyt Ścienny dla PLAY:5
Uchwyty głośnikowe Alphason oferują zarówno atrakcyjny jak również
bezpieczny sposób na montaż głośnika SONOS Play:5. Dzięki kompaktowej i
solidnej konstrukcji, wielu opcjom zarządania okablowaniem oraz odpornej na
wstrząsy konstrukcji wieszak Alphason tworzy idealną parę z Play:5. AS5001
oferuje regulację zarówno w pionie jak i poziomie bez żadnych narzędzi
niezbędnych do regulacji.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwyt Ścienny dla PLAY:3
Uchwyty głośnikowe Alphason oferują zarówno atrakcyjny jak również
bezpieczny sposób na montaż głośnika SONOS Play:3. Dzięki kompaktowej i
solidnej konstrukcji, wielu opcjom zarządania okablowaniem oraz odpornej na
wstrząsy konstrukcji wieszak Alphason tworzy idealną parę z Play:3. AS3001
oferuje regulację zarówno w pionie jak i poziomie bez żadnych narzędzi
niezbędnych do regulacji. Twój Play:3 będzie wyglądał idealnie zamontowany
pionowo jak również poziomo.

Uchwyt Ścienny dla PLAY:1
Uchwyty głośnikowe Alphason oferują zarówno atrakcyjny jak również
bezpieczny sposób na montaż głośnika SONOS Play:1. Dzięki kompaktowej i
solidnej konstrukcji, wielu opcjom zarządania okablowaniem oraz odpornej na
wstrząsy konstrukcji wieszak Alphason tworzy idealną parę z Play:1. AS1001
oferuje regulację zarówno w pionie jak i poziomie bez żadnych narzędzi
niezbędnych do regulacji.

Horn Distribution S.A.

EAN: 5030752017181

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5030752017150

pionowe nachylenie 78° w dół i 22° w górę
pozioma regulacja 45° w lewo i prawo
łatwy montaż u ustawienie ułatwiają uzyskanie najlepszej jakości dźwięku
kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
łatwe zarządzanie okablowaniem
konstrukcja odporna na wibracje
możliwość wieszania głośnika pionowo oraz poziomo
nie wymaga rzadnych dodatkowych narzędzi do regulacji
całkowite wymiary WxSxG [mm]: 116x85x84
waga: 0.44kg
dostępny w kolorze białym i czarnym

AS1001 (BRACKET 1)

•
•
•
•
•
•
•
•

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

pionowe nachylenie 25° w dół
pozioma regulacja 45° w lewo i prawo
łatwy montaż u ustawienie ułatwiają uzyskanie najlepszej jakości dźwięku
kompaktowa i wytrzymała konstrukcja bezpiecznie przenosi ciężar Play:5
sama pozostajac praktycznie niewidoczna po zainstalowaniu
łatwe zarządzanie okablowaniem
konstrukcja odporna na wibracje
nie wymaga rzadnych dodatkowych narzędzi do regulacji
całkowite wymiary WxSxG [mm]: 212x299x188
dostępny w kolorze białym i czarnym

AS3001 (BRACKET 3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

349 zł
CENA DETALICZNA

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5030752017112
EAN: 5030752017105

pionowe nachylenie 90° w dół i 19° w górę
pozioma regulacja 70° w lewo i prawo
łatwy montaż u ustawienie ułatwiają uzyskanie najlepszej jakości dźwięku
kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
łatwe zarządzanie okablowaniem
konstrukcja odporna na wibracje
nie wymaga rzadnych dodatkowych narzędzi do regulacji
całkowite wymiary WxSxG [mm]: 109x67x117

Cennik ALPHASON – 1 marzec 2016
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AS3003 (STAND 3)
Stand podłogowy dla PLAY:3

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Stand podłogowy do SONOS Play:3 oferuje smukłą, dopasowaną akustycznie
ramę aluminiową na podstawie wykonanej z wysokiej jakości szkła. Zapewnia
możliwość wyboru pomiędzy stylowymi kolcami dedykowanymi do pomieszczeń
z dywanem a gumowymi podkładkami do pomieszczeń z twardymi podłogami.
Możliwość montażu głośnika zarówno w pionie jak i poziomie.
•
•
•
•
•
•
•

smukła i elegancka konstrukcja ze stylową szklaną podstawą
pionowy i poziomy system montażu
aluminiowa rama
wysokość: 750mm
wewnętrzne zarządzanie okablowaniem
w zestawie kolce oraz gumowe podkładki
dostępny w kolorze czarnym i białym

AS1003 (STAND 1)
Stand podłogowy do PLAY:1
Stand podłowgowy do SONOS Play:1 oferuje smukłą, dopasowaną akustycznie
ramę aluminiową na podstawie wykonanej z wysokiej jakości szkła. Zapewnia
możliwość wyboru pomiędzy stylowymi kolcami dedykowanymi do pomieszczeń
z dywanem a gumowymi podkładkami do pomieszczeń z twardymi podłogami.
•
•
•
•
•
•

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5030752017136
EAN: 5030752017129

smukła i elegancka konstrukcja ze stylową szklaną podstawą
aluminiowa rama
wysokość: 750mm
wewnętrzne zarządzanie okablowaniem
w zestawie kolce oraz gumowe podkładki
dostępny w kolorze czarnym i białym

AS6004 (AMP)
Uchwyt Ścienny CONNECT AMP

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Niezależnie od tego jak będziesz chciał powiesić SONOS Connect:Amp nasz
wieszak będzie do tego idealnym rozwiązaniem. AS6003 zapewnia łatwą i
szybką instalację oraz możliwość regulacji w pionie. Opcjonalna nakładka
dodatkowo ułatwia zarządzanie okablowaniem. Dopasowanie kolorystyczne jak
i wygoda użytkowania sprawią że Twój SONOS Connect będzie wyglądał
idealnie wszędzie tam gdzie zdecydujesz się go zamontować
•
•
•
•
•
•

łatwy i szybki montaż
regulacja w pionie : 180°
kompaktowy I dyskretny wygląd
dodatkowa nakładka ułatwia zarządzanie okablowaniem
wytrzymałe materiały zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność
dostępny w kolorze białym

AS6003 (CONNECT)
Uchwyt Ścienny dla CONNECT

179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Niezależnie od tego jak będziesz chciał powiesić SONOS Connect nasz wieszak
będzie do tego idealnym rozwiązaniem. AS6003 zapewnia łatwą i szybką
instalację oraz możliwość regulacji w pionie. Opcjonalna nakładka dodatkowo
ułatwia zarządzanie okablowaniem. Dopasowanie kolorystyczne jak i wygoda
użytkowania sprawią że Twój SONOS Connect będzie wyglądał idealnie
wszędzie tam gdzie zdecydujesz się go zamontować
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

łatwy i szybki montaż
regulacja w pionie : 180°
kompaktowy I dyskretny wygląd
dodatkowa nakładka ułatwia zarządzanie okablowaniem
wytrzymałe materiały zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność
dostępny w kolorze białym
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AS6002 (BRIDGE)
Uchwyt Ścienny dla BRIDGE

99,00 zł
CENA DETALICZNA

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Dzięki dyskretnej konstrukcji nasz wieszak jest idealny do zastosowania z
SONOS Bridge. Wykonany z wytrzymałych materiałów wieszak będzie idealnie
pasował do Twojego systemu, a jego starannie zaprojektowany system
zarządzania okablowaniem pozwala na montaż zarówno pionowa jak i poziomo.
•
•
•
•
•

łatwy i szybki montaż
kompaktowy i dyskretny wygląd
wytrzymałość gwarantuje bezpieczną instalację SONOS Bridge
możliwość montażu Bridge pionowo i poziomo
dostępny w kolorze białym

AS6001 (SUB)
Uchwyt Ścienny dla SUB
Rozwiązanie zarówno proste jak I kompaktowe. AS6001 został starannie
zaprojektowany w celu zoptymalizowania zastosowania SONOS SUB. Pozwala
osiągnąć najwyższy poziom tłumienia drgań niezbędny do uzyskania dźwięku
bez żadnych zakłóceń.
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5030752017235

łatwy montaż
kompaktowy i dyskretny wygląd
wytrzymałość zapewniająca bezpieczeństwo montażu
najwyższy poziom tłumienia wibracji zapewnia idealnie brzmiący bas
dostępny w kolorze czarnym

Cennik ALPHASON – 1 marzec 2016
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STANDY
229 zł

PLAYBAR Wall Mount

CENA DETALICZNA

186,18 zł

Uchwyt ścienny
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

ułatwia mocowanie PLAYBAR’a na każdej ścianie dzięki kołkom montażowym
zapewnia urządzeniu stabilne zabezpieczenie
pozwala na horyzontalny montaż nad lub pod telewizorem
w komplecie: 1 szt PLAYBAR Wall Mount, 6 śrub, 6 kołków mocujących,
poziomicę, booklet z instrukcją, szablon do wykonania otworów w ścianie

EAN: 8717755771698

waga netto: 0,48 kg
wymiary produktu: 800 x 80 x 14 mm wymiary brutto: 45
x 925 x 150 mm

PLAYBAR TV CANTILEVAR
MOUNT
Wspornik montażowy dla TV i PLAYBARa
• zestaw zawiera uchwyt montażowy telewizora, uchwyt montażowy Playbara
oraz elementy do właściwego ustawienia
• regulacja ekranu w pionie oraz poziomie
• Playbar idealnie się integruje z telewizorem
• pasuje do ekranów o przekątnych od 37" do 55"
• wykończenie w kolorze czarnym

PLAYBAR TV FLAT TO WALL
Wspornik montażowy dla TV i PLAYBARa

1 799 zł
CENA DETALICZNA

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0799441549666

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• zestaw zawiera uchwyt montażowy telewizora, uchwyt montażowy Playbara
oraz elementy do właściwego ustawienia
• regulacja ekranu w pionie oraz poziomie
• Playbar idealnie się integruje z telewizorem
• pasuje do ekranów o przekątnych od 37" do 55"
• wykończenie w kolorze czarnym

PLAYBAR TV STAND
Półka TV dla PLAYBARa
•
•
•
•
•

zaprojektowany specjalnie dla SONOS Playbar
wytrzymałość do 50 kg
w pełni zmotoryzowany
telewizor umieść na górze, Playbar wsuń pod spód
wykończenie w kolorze czarny metalik

PLAYBAR TV MOUNT
Uchwyt ścienny
• ułatwia montaż PLAYBARa na ścianie pod telewizorem
• zapewnia stabilne mocowanie
• montaż poziomy pod telewizorem

Horn Distribution S.A.

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 799441549642

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0799441549604
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PLAY:5 BRACKET
Uchwyt ścienny dla PLAY:5
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłon kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie kabla.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwyt ścienny dla PLAY:3
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłon kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie kabla.

Uchwyt ścienny dla PLAY:1
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłon kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie kabla.

Horn Distribution S.A.

EAN: 0799441549734
EAN: 0639713328073

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 799441549710
EAN: 0799441549727

możliwość obrotu o 60 stopni w lewo lub w prawo
możliwość regulacji w pionie
uchylenie o 20 stopni w dół i 5 stopni w górę
wygodny sposób zawieszania ułatwia instalacje i ustawianie
elegancki wygląd dla wszystkich produktów Sonos
prosty montaż i regulacja
doskonała wytrzymałość i pewne, sztywne mocowanie
wykończenie dopasowane do produktów Sonos
zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii

PLAY:1 BRACKET

•
•
•
•
•

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

możliwość obrotu o 60 stopni w lewo lub w prawo
uchylenie o 20 stopni w dół i 5 stopni w górę
wygodny sposób zawieszania ułatwia instalacje i ustawianie
elegancki wygląd dla wszystkich produktów Sonos
prosty montaż i regulacja
doskonała wytrzymałość i pewne, sztywne mocowanie
wykończenie dopasowane do produktów Sonos
zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii

PLAY:3 WALL MOUNT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

399 zł
CENA DETALICZNA

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 799441549574
EAN: 799441549550

możliwość obrotu o 45 stopni w lewo lub w prawo
specjalnie zaprojektowany zaczep ułatwiający instalację
stal malowana proszkowo
dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej
cena dotyczy dwóch sztuk

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016
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PLAY:1 CEILING MOUNT DUO
Uchwyt sufitowy
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłon kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie kabla.

PLAY:1 CEILING MOUNT
Uchwyt sufitowy
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłon kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie kabla.

PLAY:5 Gen2 FLOORSTAND
Stand podłogowy do PLAY:5
• dla osób nie chcących rezygnować z wolnego miejsca na półkach i regałach:
Play 5 Floorstand może być używany również jako podstawki pod tylne
głośniki w systemie kina domowego bazującym na Sonos Playbar
• regulowane kolce ułatwiające stawianie na wykładzinach oraz gumowe
stopki do stawiania na drewnianej podłodze i podłodze wyłożonej kafelkami
• 4mm stalowa podstawa
• dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej

PLAY:5 FLOORSTAND
Stand podłogowy do PLAY:5
• dla osób nie chcących rezygnować z wolnego miejsca na półkach i regałach:
Play 5 Floorstand może być używany również jako podstawki pod tylne
głośniki w systemie kina domowego bazującym na Sonos Playbar
• regulowane kolce ułatwiające stawianie na wykładzinach oraz gumowe
stopki do stawiania na drewnianej podłodze i podłodze wyłożonej kafelkami
• 4mm stalowa podstawa
• dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej

Horn Distribution S.A.

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974849

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974832

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 602519116335
EAN: 0602519116328

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0799441549581
EAN: 0799441549598
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PLAY:3 FLOORSTAND
Stand podłogowy do PLAY:3
• dla osób nie chcących rezygnować z wolnego miejsca na półkach i regałach:
Play 3 Floorstand
• może być używany również jako podstawki pod tylne głośniki w systemie
kina domowego bazującym na Sonos Playbar
• w zestawie dwa uchwyty pozwalające na zamontowanie głośnika poziomo i
pionowo
• prostokątna kolumna z wycięciami ułatwiającymi przeprowadzenie kabli
• regulowane kolce ułatwiające stawianie na wykładzinach oraz gumowe
stopki do stawiania na drewnianej podłodze i podłodze wyłożonej kafelkami
• 4mm stalowa podstawa
• dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej

PLAY:1 FLOORSTAND
Para standów podłogowych do PLAY:1
• dla osób nie chcących rezygnować z wolnego miejsca na półkach i regałach:
Play:1 Floorstand
• może być używany również jako podstawki pod tylne głośniki w systemie
kina domowego bazującym na Sonos Playbar i SUB
• w zestawie dwa uchwyty pozwalające na zamontowanie głośnika pionowo
• prostokątna kolumna z wycięciami ułatwiającymi przeprowadzenie kabli
• stal malowana proszkowo
• dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej
• cena dotyczy dwóch sztuk

PLAY:1 DESK STAND
Stojak biurkowy do PLAY:1
• Flexson Desk Stand to idealne rozwiązanie umożliwiające postawienie
twojego Sonos PLAY:1 na biurku pod kątem idealnym do słuchania muzyki
• ta niewielka, przemyślana konstrukcja optymalizuje wydajność minimalizując
wibracje, a także dodaje stylowy charakter twojemu PLAY:1
• stojak został wykonany z metalu i zaprojekowany tak, żeby idealnie pasował
do SONOS PLAY:1
• nie stracisz przy tym ani odrobiny miejsca na biurku, ponieważ stojak
zajmuje na biurku dokładnie tyle samo miejsca, co sam głośnik
• idealny do zastosowania na biurkach, stołach, szafkach nocnych, blatach
kuchennych i wszędzie tam gdzie chcesz się cieszyć wszystkimi funkcjami
SONOS PLAY:1 w jeszcze bardziej eleganckim wykonaniu
• dostępne w kolorze czarnym i białym

SUB WALL MOUNT
Uchwyt ścienny dla SUB
• w pełni dyskretny wieszak do subwoofera Sonos
• uwalnia miejsce na podłodze pomagając utrzymać porządek
• konstrukcja wykonana ze stali o grubości 3mm dla zapewnienia
wytrzymałości i pewności montażu
• konstrukcja ułatwia prostą i szybką instalacje oraz deinstalacje
• izolacja wykonana z gumy zapobiega przenoszeniu drgań i rezonowaniu

Horn Distribution S.A.

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974771
EAN: 702534974788

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974818
EAN: 702534974825

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 708302560047
EAN: 708302560030

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0639713328127
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CONNECT:AMP BRACKET
Uchwyt ścienny dla CONNECT:AMP
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłun kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalają na sprytne ukrycie i prowadzenie kabla.
Bezpieczny i pewny uchwyt zapobiegnie odczepieniu urządzenia. Pokrywa kabla
z możliwością opcjonalnego dopasowania ułatwia prowadzenie kabla do ściany.
Wykończenie białym, błyszczącym lakierem proszkowym podwyższa walory
estetyczne tego wysokiej jakości produktu.
•
•
•
•

Uchwyt ścienny dla CONNECT
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłun kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalaja na sprytne ukrycie i prowadzenie kabla.
Bezpieczny i pewny uchwyt zapobiegnie odczepieniu urządzenia. Pokrywa kabla
z możliwością opcjonalnego dopasowania ułatwia prowadzenie kabla do ściany.

EAN: 0713757716826

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0713757716727

łatwy dostęp do przycisków sterujących
pewne i bezpieczne trzymanie w uchwycie
pokrycie trwałym lakierem proszkowym
duża wytrzymałość i pewne mocowanie

BOOST WALL MOUNT
Uchwyt ścienny dla BOOST
•
•
•
•
•
•
•

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

łatwy dostęp do przycisków sterujących
pewne i bezpieczne trzymanie w uchwycie
pokrycie trwałym lakierem proszkowym
duża wytrzymałość i pewne mocowanie

CONNECT BRACKET

•
•
•
•

249 zł
CENA DETALICZNA

dedykowany uchwyt ścienny dla SONOS BOOST
pozwala na dyskretny montaż
montaż w optymalnej pozycji: 0°, 90°, 180° lub 270°
umożliwia poprowadzenie przewodów w dowolnym kierunku
dostępny w kolorze białym, idealnie dopasowanym do SONOS BOOST
zaprojektowany w Anglii
szybki i łatwy montaż

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702380996156

waga netto: 0,22 kg
wymiary produktu: 119 x 99 x 44 mm

BRIDGE BRACKET
Uchwyt ścienny dla BRIDGE
Użytkownicy i instalatorzy urządzeń bezprzewodowego systemu Hi-Fi Sonos
mogą teraz nabyć doskonale pasujące mocowania Flexson, które pozwolą na
bezpieczne zamocowanie urządzeń na ścianie w dowolnym miejscu. Każdy
uchwyt Flexson do Sonosa posiada praktyczne i inteligentne funkcje
dodatkowe, od możliwości przechylania i skręcania pod kątem do elastycznie
montowanych osłun kabli. Uchwyty Flexson wykonane są z najwyższej jakości
stali, są łatwe w montażu i pozwalaja na sprytne ukrycie i prowadzenie kabla.
Bezpieczny i pewny uchwyt zapobiegnie odczepieniu urządzenia.
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0713757716628

pewne i bezpieczne trzymanie w uchwycie
regulowany kąt mocowania Bridge - 0°, 90°, 180° lub 270°
pokrycie trwałym lakierem proszkowym
duża wytrzymałość i pewne mocowanie

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016
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SONOS CABLE 1M
Przedłużacz kabla zasilającego (bez PLAY:1)
• specjalnie zaprojektowane dla SONOS PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, SUB kable
przedłużające oryginalne kable zasilające
• teraz możesz umieścić swoje głośniki naprawdę tam gdzie tego chcesz, a nie
tylko tam gdzie starczyło przewodu zasilającego
• zwiększają długość oryginalnego kabla do 2.9m (wersja przedłużająca o 1m)
lub do 4.9m (przedłużenie o 3m)
• idealnie dopasowane do standów głośnikowych, uchwytów ściennych ora
sufitowych Flexson
• dostępne w kolorze czarnym i białym
• dostępne w długościach 1 i 3m

SONOS CABLE 3M
Przedłużacz kabla zasilającego (bez PLAY:1)
• specjalnie zaprojektowane dla SONOS PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, SUB kable
przedłużające oryginalne kable zasilające
• teraz możesz umieścić swoje głośniki naprawdę tam gdzie tego chcesz, a nie
tylko tam gdzie starczyło przewodu zasilającego
• zwiększają długość oryginalnego kabla do 2.9m (wersja przedłużająca o 1m)
lub do 4.9m (przedłużenie o 3m)
• idealnie dopasowane do standów głośnikowych, uchwytów ściennych ora
sufitowych Flexson
• dostępne w kolorze czarnym i białym
• dostępne w długościach 1 i 3m

PLAY:1 CABLE 1M
Przedłużacz kabla zasilającego (PLAY:1)
• specjalnie zaprojektowane dla SONOS PLAY:1 kable przedłużające
oryginalne kable zasilające
• teraz możesz umieścić swoje głośniki naprawdę tam gdzie tego chcesz, a nie
tylko tam gdzie starczyło przewodu zasilającego
• zwiększają długość oryginalnego kabla do 2.9m (wersja przedłużająca o 1m)
lub do 4.9m (przedłużenie o 3m)
• idealnie dopasowane do standów głośnikowych, uchwytów ściennych ora
sufitowych Flexson
• dostępne w kolorze czarnym i białym
• dostępne w długościach 1 i 3m

PLAY:1 CABLE 3M
Przedłużacz kabla zasilającego (PLAY:1)
• specjalnie zaprojektowane dla SONOS PLAY:1 kable przedłużające
oryginalne kable zasilające
• teraz możesz umieścić swoje głośniki naprawdę tam gdzie tego chcesz, a nie
tylko tam gdzie starczyło przewodu zasilającego
• zwiększają długość oryginalnego kabla do 2.9m (wersja przedłużająca o 1m)
lub do 4.9m (przedłużenie o 3m)
• idealnie dopasowane do standów głośnikowych, uchwytów ściennych ora
sufitowych Flexson
• dostępne w kolorze czarnym i białym
• dostępne w długościach 1 i 3m

Horn Distribution S.A.

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016

39,00 zł
CENA DETALICZNA

31,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974672
EAN: 702534974658

69,00 zł
CENA DETALICZNA

56,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974665
EAN: 702534974689

39,00 zł
CENA DETALICZNA

31,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974634
EAN: 702534974610

69,00 zł
CENA DETALICZNA

56,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 702534974641
EAN: 702534974627
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SKÓRKI
PLAY:5 SKIN

161,79 zł

Skórka

CENA DETALICZNA NETTO

Dla tych, którzy są już znudzeni wyglądem swoich głośników bezprzewodowych
Sonos Play, Flexcon przygotował nakładane skórki, dzięki którym można
zmienić ich wygląd.
Skórki dostępne są w pięciu kolorach: różowym, kobaltowym, purpurowym,
żółtym oraz czerwonym. Można je nakładać i odklejać bez pozostawiania
jakichkolwiek śladów na głośniku.

PLAY:3 SKIN

EAN: 3760241485796
EAN: 3760241485383
EAN: 3760241485475

149 zł
CENA DETALICZNA
CENA DETALICZNA NETTO

Dla tych, którzy są już znudzeni wyglądem swoich głośników bezprzewodowych
Sonos Play, Flexcon przygotował nakładane skórki, dzięki którym można
zmienić ich wygląd.
Skórki dostępne są w pięciu kolorach: różowym, kobaltowym, purpurowym,
żółtym oraz czerwonym. Można je nakładać i odklejać bez pozostawiania
jakichkolwiek śladów głośniku.

PLAY:1 SKIN

EAN: 3760241483471
EAN: 3760241483150
EAN: 3760241483792
EAN: 3760241483389

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł

Skórka

CENA DETALICZNA NETTO

Dla tych, którzy są już znudzeni wyglądem swoich głośników bezprzewodowych
Sonos Play, Flexcon przygotował nakładane skórki, dzięki którym można
zmienić ich wygląd.
Skórki dostępne są w pięciu kolorach: różowym, kobaltowym, purpurowym,
żółtym oraz czerwonym. Można je nakładać i odklejać bez pozostawiania
jakichkolwiek śladów głośniku.

CONNECT SKIN

EAN: 3760241481385
EAN: 3760241481132
EAN: 3760241481156
EAN: 3760241481798
EAN: 3760241481477

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł

Skórka

CENA DETALICZNA NETTO

Dla tych, którzy są już znudzeni wyglądem swojego Sonos Connect, Flexcon
przygotował nakładane skórki, dzięki którym można zmienić ich wygląd.
Skórka dostępna w kolorze czarny mat. Można ją nakładać i odklejać bez
pozostawiania jakichkolwiek śladów urządzeniu.

SUB SKIN

EAN: 3760241481224

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł

Skórka

Horn Distribution S.A.

EAN: 3760241485154

121,14 zł

Skórka

•
•
•
•
•
•

199 zł
CENA DETALICZNA

CENA DETALICZNA NETTO

idealnie dopasowana do białych głośników SONOS
łatwa w użyciu
łatwa do usunięcia, nie pozostawia żadnych śladów
zakrywa przód, tył oraz boki SONOS SUB
precyzyjnie wycięte, wykonane z wytrzymałego winylu
wyprodukowano w Europie

Cennik FLEXSON – 1 marzec 2016

EAN: 3760241481002
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