Maloobchodní ceník

Platný od 2.10.2018 do vydání nového ceníku

Bezdrátový HD audio multiroom systém s českým ovládáním - rádi Vám zapůjčíme k vyzkoušení

Kód

Produkt
Síťové přehrávače Bluesound - nová generace 2i

Node 2i

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

13 990 Kč

ks

22 990 Kč

ks

33 990 Kč

ks

Zcela nová generace síťového přehrávače hudby pro zapojení do stávajícího HiFi systému nebo pro připojení k aktivním reproduktorům.
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%
● vstupy: kombo vstup optický/analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní USB
mini typ B, IR sensor
● výstupy: stereo analogový 2x RCA, digitální koaxiální a optický (výstupy jsou nastavitelné jako variabilní nebo fixní), subwoofer RCA,
sluchátkový výstup 3,5 mm se samostatným zesilovačem, komunikační trigger 12V 3,5mm jack
● rozměry 220 x 46 x 146 mm, hmotnost 1,12 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.
Powernode 2i

Zcela nová generace síťového přehrávače hudby s vestavěným zesilovačem HybridDigitalTM
● výkon 2x60W do 8 ohmů
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%
● vstupy: 2x kombo vstup optický/analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní
USB mini typ B, IR sensor
● výstupy: stereo analogový 2x RCA, digitální koaxiální a optický (výstupy jsou nastavitelné jako variabilní nebo fixní), subwoofer RCA,
sluchátkový výstup 3,5 mm se samostatným zesilovačem
● rozměry 220 x 70 x 190 mm, hmotnost 1,72 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.

Vault 2i
Zcela nová generace síťového přehrávače hudby s vestavěným pevným diskem a CD ripperem
● Automatické ripování CD na pevný disk, nastavitelné formáty FLAC, WAV nebo MP3 320k, automatické stažení názvů a grafiky obalu
● Vestavěný tichý pevný disk, kapacita 2TB, funguje jako NAS pro další komponenty Bluesound nebo jiná zařízení v síti
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%
● vstupy: 1x kombo vstup optický/analogový 3,5mm, 2x USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní
USB mini typ B, IR sensor
● výstupy: stereo analogový 2x RCA, digitální koaxiální a optický (výstupy jsou nastavitelné jako variabilní nebo fixní), subwoofer RCA,
sluchátkový výstup 3,5 mm se samostatným zesilovačem, komunikační trigger 12V 3,5mm jack
● rozměry 220 x 90 x 192 mm, hmotnost 1,84 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.

190 00, Praha 9 – Vysočany

Maloobchodní ceník
Pulse Soundbar 2i Black

Platný od 2.10.2018 do vydání nového ceníku
Zcela nový zvukový projektor pro TV s vestavěným síťovým přehrávačem s podporou HD audia. Přepracovaný design pro snadnější zavěšení na
zeď nebo postavení na nábytek. Perfektní zvuk i bez použití subwooferu zaručuje třípásmová konstrukce s oddělenými komorami pro každý
měnič. Zakázkové měniče jsou napájeny samostatnými zesilovači s DSP výhybkami. Extrémně pevné a elegantní tělo z prémiového
extrudovaného hliníku. Možnost postavit na nábytek nebo zavěsit na zeď (držák na zeď je součástí dodávky). Určeno pro televizory s úhlopříčkou
42" a větší.
● celkový výkon 120W
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%
● vstupy: 1x HDMI s ARC, 1x optický vstup, 1x analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média,
servisní USB mini typ B
● výstupy: stereo analogový 2x RCA, digitální koaxiální a optický (výstupy jsou nastavitelné jako variabilní nebo fixní), subwoofer bezdrátový
nebo RCA
● rozměry 1073 x 141 x 70 mm (bez nožiček nebo držáku), hmotnost 6,8 kg
● provedení v černé barvě

Pulse Soundbar 2i White

Pulse Sub

Pulse Flex 2i

190 00, Praha 9 – Vysočany

Zcela nový zvukový projektor pro TV s vestavěným síťovým přehrávačem s podporou HD audia. Přepracovaný design pro snadnější zavěšení na
zeď nebo postavení na nábytek. Perfektní zvuk i bez použití subwooferu zaručuje třípásmová konstrukce s oddělenými komorami pro každý
měnič. Zakázkové měniče jsou napájeny samostatnými zesilovači s DSP výhybkami. Extrémně pevné a elegantní tělo z prémiového
extrudovaného hliníku. Možnost postavit na nábytek nebo zavěsit na zeď (držák na zeď je součástí dodávky). Určeno pro televizory s úhlopříčkou
42" a větší.
● celkový výkon 120W
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%
● vstupy: 1x HDMI s ARC, 1x optický vstup, 1x analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média,
servisní USB mini typ B
● výstupy: stereo analogový 2x RCA, digitální koaxiální a optický (výstupy jsou nastavitelné jako variabilní nebo fixní), subwoofer RCA
● rozměry 1073 x 141 x 70 mm (bez nožiček nebo držáku), hmotnost 6,8 kg
● provedení v bílé barvě
Výkonný kompaktní bezdrátový subwoofer pro Pulse Soundbar. Dodává mohutný basový základ při sledování filmů a hutný zvuk při poslechu
hudby. Kompaktní rozměry ho dovolují snadno umístit v místnosti nebo ho dát pod nábytek.
● trvalý výkon 100W
● frekvenční rozsah 26 - 150 Hz (+-3dB)
● basový měnič o průměru 165 mm
● řiditelná frekvence výhybky 50 - 150 Hz
● ovládání hlasitosti a fáze
● vstupy: LFE RCA, linkový stereo RCA
● výstupy: LFE RCA, linkový stereo RCA
● spotřeba v pohotovostním stavu 0,5W
● rozměry 447 x 285 x 122 mm, hmotnost 6,9 kg
● provedení černé nebo bílé
Zcela nový kompaktní síťový aktivní dvoupásmový reproduktor generace 2i vhodný domů i na cesty. Přepracovaný design měničů a DSP výhybky
a vyšší výkon pro hutnější zvuk s hlubokými basy.
● digitální zesilovač pro každý měnič, celkový výkon 25W
● 1x středobasový měnič prům. 89 mm, 1x výškový měnič prům. 25 mm
● možnost dokoupení akumulátoru BP-100 pro poslech hudby na cestách, doba provozu na jedno nabití až na cca. 6 hodin
● možnost dokoupení silikonových skinů pro změnu barvy přehrávače a přizpůsobení interiéru
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● rozhraní Bluetooth 4.1 AptX pro snadné přehrávání z mobilních zařízení
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● tlačítkový panel s podsvícením pro ovládání 5 předvoleb, hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní
straně přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,030%
● vstupy: kombo vstup optický/analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní USB
mini typ B
● výstupy: sluchátkový výstup 3,5 mm
● rozměry 125 x 183 x 100 mm, hmotnost 1,23 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.

25 990 Kč

ks

27 990 Kč

ks

17 990 Kč

ks

8 990 Kč

ks

Maloobchodní ceník
Pulse Mini 2i

Platný od 2.10.2018 do vydání nového ceníku
Zcela nový síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor generace 2i s přepracovaným systémem měničů, DSP výhybky a výkonějším
zesilovačem.
● digitální zesilovač pro každý měnič, celkový výkon 100W
● 2x středobasový měnič prům. 102 mm, 2x výškový měnič prům. 19 mm
● uzavřená ozvučnice
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,030%
● vstupy: kombo vstup optický/analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní USB
mini typ B
● výstupy: sluchátkový výstup 3,5 mm
● rozměry 335 x 172 x 155 mm, hmotnost 3,73 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.

Pulse 2i
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Zcela nový výkonný síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor generace 2i s přepracovaným systémem měničů a DSP výhybky.
● digitální zesilovač pro každý měnič, celkový výkon 150W
● 2x středobasový měnič prům. 133 mm, 2x výškový měnič prům. 25 mm
● uzavřená ozvučnice
● podpora Apple AirPlay 2 (po brzké aktualizaci software)
● možnost integrace hlasové asistentky Amazon Alexa (podpora dalších hlasových asistentů se připravuje). Pro hlasové ovládání je nutné mít
zařízení Amazon Alexa nebo Echo, které se propojí se systémem BluOS. Funkce bude dostupná po budoucí aktualizaci software
● možnost připojení přes WiFi 802.11ac (2,4 / 5 GHz) nebo Gigabit Ethernet RJ45
● nové obousměrné rozhraní Bluetooth 5.0 AptX HD pro snadné přehrávání z mobilních zařízení nebo připojení bezdrátových Bluetooth
sluchátek pro přehrávání
● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz
● přehrává hudbu z NAS (formáty MQA, FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal vč. MQA
Masters, Deezer, Spotify aj.) nebo internetová rádia z celého světa
● možnost vícezónového zapojení (až 64 zón/přehrávačů), systém lze snadno kdykoli rozšířit o další zařízení Bluesound nebo NAD se systémem
BluOS.
● možnost integrace do řídících systémů Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort
● dotykový panel s podsvícením pro ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přechodu vzad/vpřed na další skladbu na horní straně
přehrávače
● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)
● IR senzor s funkcí učení pro snadné propojení s dálkovým ovladačem TV a vstupem pro externí IR senzor.
● frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,030%
● vstupy: kombo vstup optický/analogový 3,5mm, USB typ A (FAT32 formátování) pro externí pevné disky a USB paměťová média, servisní USB
mini typ B
● výstupy: sluchátkový výstup 3,5 mm
● rozměry 420 x 198 x 192 mm, hmotnost 5,05 kg
● provedení v bílé nebo černé barvě se saténově matným povrchem.
Kód

WM100
WM200
BP100
FLEX SKIN
TS100
RT100

Produkt
Příslušenství k síťovým přehrávačům Bluesound
Stylová nástěnná konzole pro síťový přehrávač Bluesound Pulse Flex. Provedení bílé nebo černé.
Stylová nástěnná konzole pro síťové přehrávače Bluesound Pulse Mini, Pulse a Pulse 2. Provedení bílé nebo černé.
Externí dobíjecí baterie pro síťový přehrávač Bluesound Pulse Flex, baterie se nasazuje a připojuje na zadní stěnu přehrávače a umožňuje jeho
použití mimo domácnost např. na pikniku nebo zahradě pro přehrávání hudby z chytrého telefonu přes Bluetooth. Výdrž na jedno nabití až 6
hodin.
Silikonový kryt na Bluesound Pulse Flex, díky kterému přizpůsobíte vzhled přehrávače interiéru a ochráníte přehrávač před poškrábáním,
prachem a otisky prstů. Kryt je vyroben z kvalitního materiálu a lze ho umývat i v myčce nádobí. K dispozici ve čtyřech barvách - hluboká modrá,
uhlově šedá, černá, bílá.
Stylový TV držák pro plochou televizi a zvukový projektor Bluesound Pulse Soundbar. Stolek zajistí vyzdvihnutí televize v případě, že Soundbar
zakrývá spodní hranu televize.
Externí modul pro bezdrátové připojení aktivního subwooferu libovolné značky k Bluesound Pulse Soundbar nebo přehrávačům Bluesound 2.
generace (Node 2, Powernode 2, Vault 2, Pulse Flex, Pulse Mini, Pulse 2). Pomocí dvou kusů RT-100 lze bezdrátově připojit aktivní subwoofer k
jakémukoli stereo systému s linkovým výstupem.
V ceníku jsou uvedeny referenční maloobchodní ceny s DPH v českých korunách.
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