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SOUNDCAST

VG-1
HD Bluetooth s podporou Siri, možnost párování dvou
reproduktorů (True Wireless Stereo), DSP audio ekvalizér,
prémiové 2" hliníkové měniče, basový zářič na zadní straně,
vestavěný mikrofon pro telefonování, až 15hod provozu na
vestavěné baterie, voděodolný s ochranou IPX67, odolný vůči
otřesům, rozměry (šxvxh): 173 x 74 x 59 mm

3 990

ks

VG-3
stolní provedení se všesměrovým vyzařováním, HD Bluetooth
s podporou Siri, možnost párování dvou reproduktorů (True
Wireless Stereo), DSP audio ekvalizér, prémiové 2" hliníkové
měniče se subooferem "down-fire", podpora NFC +, vestavěný
mikrofon pro telefonování, až 15hod provozu na vestavěné
baterie, vlhkuodolný s ochranou IPX66, ukazatel stavu baterie,
ergonomický design, rozměry (šxvxh): 203 x 95 x 95 mm
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VG-5
50Watt stolní nebo podlahové provedení se všesměrovým
vyzařováním, HD Bluetooth s podporou Siri, DSP audio
ekvalizér, prémiové 3" hliníkové měniče se subooferem "downfire" v provedení 5.25", kapacitní tlačítka pro ovládání funkcí,
vlhkuodolný s ochranou IPX66, 3-kanálový zesilovač,
ergonomický design, rozměry (šxvxh):
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VG-7
60Watt podlahové provedení se všesměrovým vyzařováním,
HD Bluetooth s podporou Siri, možnost párování dvou
reproduktorů (True Wireless Stereo), DSP audio ekvalizér pro
použití v interiéru/exteriéru, 4x prémiové 3" hliníkové měniče,
vestavěný subwoofer "down-fire" o velikosti 7", tlačítka pro
ovládání funkcí, podpora NFC+, vlhkuodolný s ochranou
IPX66, 3-kanálový zesilovač, až 12hod provozu na vestavěné
baterie, ergonomický design, rozměry (šxvxh): 489 x 242 x242
mm

23 990

Poznámky
Ve smyslu zákona 63/91 sb. o ochraně hospodářské soutěže nejsou ceny pro prodejce závazné a mají charakter obecné informace.
Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č.185/2001 jsou plněny prostřednictvím Asekol s.r.o. Obaly námi dodávaných výrobků jsou
zpoplatněny v systému EKOKOM pod EK-F00140125
Obchodní podmínky
Pouze autorizovaní prodejci, na základě rámcové smlouvy.
Servis
Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady, dokladem od nákupu. Reklamované zboží odběratel zasílá
dodavateli poštou nebo jinou přepravní společností. Pokud možno v originálním balení, při odeslání reklamovaného zboží je nutné výrobek
velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození .
Ceny
Uvedené ceny jsou s DPH a PHE.
KS-cena za kus
Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.
Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění, položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku skladem.
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