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EGG

digitální hudební systém
bezdrátový digitální zvukový systém vhodný pro TV, PC
anebo streamování z mobilních zařízení přes Bluetooth 4.0
aptX; aktivní 2-pásmový reproduktorový Uni-Q systém
(115mm středobasový/ 19mm výškový měnič) s bassreflexem
a integrovaným dvojitým zesilovačem Class D /50W; digitální
vstup mini USB 96kHz/24bit; kombo jack: analogový 3,5mm
stereo jack/ digitální optický mini Toslink; výstup pro
Subwoofer; rozměry VxŠxH: 274x136x172mm; hmotnost:
2,15kg; příslušenství: dálkový ovladač, 1x kabel mini USB typ
B/USB A, 1x dig. optický kabel; napájecí adaptér a kabel

MUO

bezdrátový reproduktor
bezdrátový reproduktor pro streamování z PC a mobilních
zařízení přes Bluetooth 4.0 aptX; akusticky netečný a esteticky
dokonalý hliníkový obal v kombinaci s unikátními miniaturními
Uni-Q reproduktory (2x50mm) posílené o pasivní basový zářič
(ABR) tvoří prémiový ZVUK; 3 režimy provozu: "solo" / pro 2ks
"stereo" nebo "dual connect" (např. pro větší místnost anebo
party); Li-ion dobíjecí baterie/ 3hod plné nabití / až 12hod
přehrávání; vstupy: jack 3,5mm AUX, mikro USB
(napájení/firmware update); rozměry VxŠxH: 80x210x60mm;
hmotnost: 0,8kg; příslušenství: 1x kabel USB pro napájení,
napájecí adaptér s kabelem

MUO Leather
protective cover

M series

volitelný kožený ochranný obal s magnetickým uchycením je
stylovým a praktickým doplňkem nejen pro bezpečný přesun
jednotky MUO

sluchátka špuntová / In Ear

M100
odlehčená a kompaktní HiFi sluchátka s 10mm měničem;
kmit.rozsah: 20Hz-20kHz; citlivost: 97dB(+/-4dB); impedance:
16ohm(+/-15%); max.vstupní výkon: 10mW; délka kabelu:
1,3m; konektor: jack 3,5mm; hmotnost: 18g; příslušenství:
sada náhradních silikonových naušníků (2x malé/2x střední/2x
velké); adaptér do letadla; přenosné pouzdro; odnímatelný
kabel s mikrofonem a ovládáním hlasitosti

M series

sluchátka klasická / On Ear

M400
odlehčená, kompaktní a skládací HiFi sluchátka s provedením
dlouhodobého užívání; osazená 40mm měničem; kmit.rozsah:
20Hz-20kHz; citlivost: 101,5dB(+/-4dB); impedance: 32ohm(+/15%); max.vstupní výkon: 30mW; délka kabelu: 1,3m;
konektor: jack 3,5/3,5mm; hmotnost: 175g; příslušenství:
adaptér do letadla; přenosné pouzdro; odnímatelný kabel s
mikrofonem a ovládáním hlasitosti

M500

skládací HiFi sluchátka z hliníkové slitiny; vícesměrový závěs
s automatickou formou náušníků; minimalizace hluku
(akustické těsnění); lehký rám; osazená 40mm měničem;
zlacený konektor přímo na sluchátku; kmit. rozsah: 20Hz20kHz; citlivost: 103dB +/-4dB (IEC- 318Hz/1kHz); impedance:
32ohm(+/-15%); max. vstupní výkon: 30mW; zeslabení hluku: 20dB; délka kabelu: 1,3m; konektor: 2,5/3,5mm; hmotnost:
208g; příslušenství: adaptér do letadla; adaptér na 6,3mm
jack; přenosné pouzdro; odnímatelný plochý kabel s
mikrofonem a ovládáním hlasitosti
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barva

obj. číslo

white

SP3874AA

black

SP3874BA

blue

SP3874CA

barva

obj. číslo

storm grey

SP3892BD

neptune blue

SP3892CD

horizon gold

SP3892DD

sunset orange

SP3892ED

light silver

SP3892GD

brilliant rose

SP3892FD

grey leather

SP3913BAL

barva

obj. číslo

titanium grey

SP3875BA

racing blue

SP3875CA

sunset orange

SP3875DA

champagne gold

SP3875EA

barva

obj. číslo

black

SP3876BA

racing blue

SP3876CA

sunset orange

SP3876DA

champagne white

SP3876EA

classic

SP3821BA

white

SP3821EA

black

SP3821FA

MOC/pár

RP

10 990

1

ks

MOC

RP

1

5 490

1

ks

2*

1 190

ks

MOC

RP

1

3 590

2

ks

MOC

RP

1

3 990

2

1

5 990

2
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bezdrátový reproduktor

Porsche Design
Gravity One BT

bezdrátový reproduktor pro streamování z PC a mobilních
zařízení přes Bluetooth 4.0 aptX s dosahem 10m; jednolité
hliníkové tělo v kombinaci s unikátními miniaturními Uni-Q
reproduktory (2x50mm) posílené o dva pasivní basový zářiče
(ABR) tvoří plnohodnotný zvuk s vyzařovýáním 360°; Li-ion
dobíjecí baterie/ až 10hod přehrávání; vstupy: jack 3,5mm
AUX, mikro USB (napájení/firmware update); rozměry VxŠxH:
56x215x63mm; hmotnost: 0,78kg; příslušenství: 1x kabel
USB pro napájení, napájecí adaptér

Porsche Design bezdrátové sluchátka špuntové
Motion One BT

barva

obj. číslo

ks

MOC

RP

titanium

SP3900GA

1

8 990

1

barva

obj. číslo

ks

MOC

RP

titanium

SP3902GA

1

6 490

3

barva

obj. číslo

ks

MOC

RP

titanium

SP3901GA

1

9 990

2

barva

obj. číslo

ks

MOC

RP

titanium

SP3988GA

1

10 990

3

bezdrátová, komfortní špuntová sluchátka voděodolná s
certifikací IPX5; s 10mm měničem; kmit.rozsah: 20Hz-20kHz;
citlivost: 97dB(+/-4dB); impedance: 16ohm(+/-15%);
max.vstupní výkon: 10mW; délka kabelu: 1,3m; konektor: jack
3,5mm; hmotnost: 18g; příslušenství: sada náhradních
silikonových naušníků (2x malé/2x střední/2x velké); adaptér
do letadla; přenosné pouzdro; odnímatelný kabel s
mikrofonem a ovládáním hlasitosti

sluchátka klasická / On Ear

Porsche Design
Space One

precizní a skládací HiFi sluchátka s funkci Active Noise
Cancellation/ ANC (lze vypnout/zapnout); osazená: 40mm
měnič a 20mm neodymiuový magnet vysoké kvality s
detailním zvukem; kmit.rozsah: 20Hz-20kHz; citlivost: 89dB(+/3dB; ANC vyp.), 93dB(+/-3dB;ANC zap.); impedance: 32ohm;
max.vstupní výkon: 30mW; délka kabelu: 1,3m; konektor: jack
3,5/3,5mm; až 50hod přehrávání s funkcí ANC/2x AAA baterie;
rozměry: 203x156x82mm; hmotnost: 316g; příslušenství:
adaptér do letadla; přenosné ochranné pouzdro a vak;
odnímatelný kabel; 2x AAA baterie

Porsche Design bezdrátové sluchátka klasická
Space One BT

bezdrátová, precizní a skládací HiFi sluchátka s Bluetooth
Qualcomm aptX a funkci Active Noise Cancellation/ ANC (lze
vypnout/zapnout); ovládání přes BT hudba/ volání/ hlas; dosah
BT je 10m; osazená: 40mm měnič a 20mm neodymiuový
magnet vysoké kvality s detailním zvukem; kmit.rozsah: 20Hz20kHz; citlivost: 94dB; impedance: 16ohm; max.vstupní výkon:
12mW; délka kabelu: 1,3m; konektor: jack 3,5/3,5mm; Li-ion
dobíjecí baterie 850mAh; 30hod přehrávání při BT zap./ ANC
zap., 110hod přehrávání při BT vyp./ ANC zap.; rozměry:
195x170x82mm; hmotnost: 330g; příslušenství: adaptér do
letadla; přenosné ochranné pouzdro a vak; odnímatelný kabel
s mikrofonem; USB napájecí kabel

legenda

*

balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

ks množství v balení
MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH
RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH
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