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Przenośny radioodtwarzacz z pamięcią 40 stacji radiowych,
portem USB oraz możliwością odtwarzania płyt CD.
Wyróżniające się wzornictwo powoduje, że stacjonarnie
urządzenie będzie oryginalnym dodatkiem do każdego
nowoczesnego wnętrza.

Klasyczny Boombox z możliwością programowania 20 stacji
radiowych oraz podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku za
pomocą złącza USB oraz AUX. Dostępny w czterech różnych
kolorach, aby jak najlepiej dopasować się do Twojego
charakteru.

BB20BT
BB20BT posiada wbudowany moduł Bluetooth, za pomocą którego możemy
podłączyć wiele nowoczesnych źródeł dźwięku tj. smartfony, tablety, przenośne
i stacjonarne komputery.Oprócz funkcji audiostreamingu radioodtwarzacz posiada
wbudowany tuner radiowy oraz odtwarzacz płyt CD. Port USB pozwala na
podłączenie wszelkich przenośnych pamięci typu pendrive i odtwarzanie z nich
ulubionych plików dźwiękowych zapisanych w formacie MP3. Dzięki złączu AUX
możemy wprowadzić do urządzenia praktycznie każdy sygnał audio za pomocą
przewodu zakończonego złączem mini-jack. Jeśli zachodzi potrzeba dyskretnego
odsłuchu ulubionej muzyki,przydatnym będzie wyjście słuchawkowe umieszczone
na przednim panelu. Dzięki możliwości zasilania zarówno sieciowego, jak
i bateryjnego BB20BT sprawdzi się jako niezastąpiony radioodtwarzacz w domu,
jak ipozanim.

Intensywne kolory, oryginalne wzornictwo oraz duża
funkcjonalność to cechy tego urządzenia. Odtwarza ono
standardowe płyty audio CD, pliki MP3 zapisane na płytach
CD-R, a dzięki złączu USB oraz AUX można także podłączyć
przenośne źródła dźwięku. Zasilanie bateryjne pozwala
zabrać ten radioodtwarzacz w dowolne miejsce.

BB6YL / BB6VL

Bardzo poręczny i niezwykle lekki, dzięki zastosowaniu
zewnętrznego zasilacza, radioodtwarzacz typu Boombox.
Umożliwia odtwarzanie płyt CD oraz ulubionych plików
muzycznych za pośrednictwem portu USB.
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Jesteś zwolennikiem stylu retro, ale nie chcesz rezygnować
z nowoczesnych możliwości odtwarzania dźwięku – wybierz
ten radioodtwarzacz domowy. Piękna drewniana obudowa
w połączeniu z tekstylnymi i skórzanymi elementami tworzy
niesamowity klimat sprzed wielu lat. Duże pokrętło do
regulacji częstotliwości FM dodaje mu dodatkowo uroku.
HR7BR daje również możliwość odtwarzania cyfrowych
plików dźwiękowych zapisanych na kartach SD lub
przenośnych pamięciach USB. Wbudowany wzmacniacz
o mocy wyjściowej 5Watt RMS zadba o czysty, wolny od
zniekształceń i dynamiczny dźwięk!

HR7BR

HR5BR to niewielki, elektroniczny dodatek do Twojej
kuchni, biura czy pokoju. Posiada możliwość słuchania
i zapamiętania 50 stacji radiowych oraz odtwarzania plików
muzycznych zapisanych na kartach microSD czy pamięciach
USB. Złącze AUX daje możliwość podłączenia wielu innych
źródeł dźwięku. HR5BR może być również wykorzystywany
jako radiobudzik i obsługiwany za pomocą załączonego
pilotazdalnegosterowania.

HR5BR

50
Pamięć

Stacji FM

Mały, ale widoczny! HR10BT to poręczny domowy odbiornik,
który posiada wiele przydatnych funkcji tj. Bluetooth 4.0 do
bezprzewodowej transmisji sygnału audio z komputerów PC
oraz smartfonów. Posiada odtwarzacz kart microSD i pamięci
USB oraz wejście AUX dla innych źródeł dźwięku.Wbudowany
tuner FM dysponuje pamięcią 50 stacji. Alarm z czterema
niezależnymi ustawieniami, zegar oraz kalendarz to kolejne
funkcje,które przydają się każdego dnia.Wzmacniacz o mocy 5
Watt oraz drewniana obudowa, w połączeniu z pasywną
membraną zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku.
Wzestawiejestrównieżpilot,któryułatwiaobsługęurządzenia.

HR10BT

Tuner

FM

50
Pamięć
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BT01OR / BT01BL
Ten niewielki głośnik zmieści się zarówno w plecaku, jak
i torbie na laptopa. Warto mieć go zawsze pod ręką, dzięki
czemu nie tylko będziesz mógł odsłuchać dźwięki ze swojego
tabletu, smartfona czy laptopa, ale również możesz
bezpośrednio odczytać pliki MP3 z karty microSD. Głośnik
możesz również podłączyć do każdego źródła za pomocą
złącza AUX, do dyspozycji masz również radio FM
z możliwością zapamiętania 60 stacji, dzięki czemu zawsze
i wszędzie możesz posłuchać swoich ulubionych stacji
radiowych.

Przenośny głośnik Bluetooth z wbudowanym tunerem FM
i możliwością programowania 20 stacji radiowych. Za
pomocą portu microSD możesz słuchać swoich ulubionych
utworów, a dzięki niewielkim gabarytom głośnik ten możesz
zabraćzesobąpraktyczniewszędzie.

Głośnik w solidnej aluminiowej obudowie, który łączy
w sobie możliwość bezprzewodowego odtwarzania muzyki
z dziewięcioma efektami świetlnymi, realizowanymi za
pomocą wbudowanych diod LED. Jeden z efektów może
z powodzeniem posłużyć za lampkę nocną. Oprócz
funkcjonalności, która niewątpliwie wyróżni Cię z tłumu,
możesz również odtwarzać pliki MP3 zapisane na kartach
microSD, a dzięki wbudowanemu tunerowi FM słuchać także
swojej ulubionej stacji radiowej. Możesz także podłączyć
dodatkowe źródła dźwięku za pomocą gniazda AUX.
Wszystkie te funkcje oraz nietuzinkowy wygląd urządzenia
sprawią, że codzienne korzystanie z tego głośnika dostarczy
Ci samej radości i będzie znakomitym kompanem podczas
każdej imprezy!

60
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BT5BK
To nie jest kolejny typowy głośnik Bluetooth – to prawdziwy
“eye-catcher”! To wyszukane i świetnie wyglądające
urządzenie posiada bardzo dobre brzmienie uzyskane dzięki
technologii DSP oraz wbudowanemu wzmacniaczowi
o mocy 10 Watt. Wyróżnia się także solidną aluminiową
obudową z wykończeniem ze skóry oraz dodatkowymi
funkcjami, których nie znajdziesz w konkurencyjnych
produktach. Poza funkcją audiostreamingu poprzez moduł
Bluetooth 4.0 istnieje możliwość odtwarzania plików MP3
z przenośnych pamięci USB oraz podłączenia zewnętrznych
źródeł dźwięku za pomocą złącza AUX. Dzięki pojemnej
baterii BT5BK może nieprzerwanie grać przez około 11
godzin, a dzięki funkcji Power Bank możesz naładować
kilkukrotnieTwojegosmartfona!

BT15CLOCK
To niezwykły głośnik Bluetooth, dobrze zaprojektowany
i wyposażony w wiele ciekawych funkcji.Solidna aluminiowa
obudowa już przy pierwszym dotknięciu potwierdza fakt,
że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości. Oprócz
funkcji audiostreaming BT15CLOCK posiada radio FM,
czytnik kart microSD oraz złącze AUX. Posiada również duży
niebieski wyświetlacz LCD oraz zegar z funkcją alarmu.
Wbudowany wzmacniacz o mocy 10 Watt, a także pasywna
membrana w tylnej części obudowy zapewniają znakomitą
jakośćdźwięku.

Słuchaj ulubionej muzyki w każdym zakątku swojego domu.
Dzięki wbudowanemu akumulatorowi głośniki te możesz
zabrać w dowolne miejsce - zarówno na plażę, jak i do biura,
a funkcja Power Bank pozwoli naładować baterię Twojego
telefonu. Możliwość słuchania tunera FM i muzyki z różnych
formatów dzięki portom USB/AUX oraz transmisja plików
muzycznych z telefonu za pomocą modułu Bluetooth
sprawia, że masz do czynienia z niezwykle funkcjonalnymi
urządzeniami. Wbudowane dwa wydajne głośniki
zapewniają doskonałe brzmienie, a wyświetlacz informujący
o wybranym źródle dźwięku oraz aktualnej częstotliwości
radiowejdopełnia komfortu obsługi.

BT20BK
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Jeśli często spędzasz swój wolny czas na świeżym powietrzu
koniecznie zabierz ze sobą ten stylowy radioodtwarzacz
Bluetooth z funkcją zegarka z alarmem. Wbudowany tuner
FM, zestaw portów USB/microSD/SD/AUX oraz wyjście
słuchawkowe zapewnią Ci jeszcze większą radość podczas
wypoczynku. Dołączony do zestawu zasilacz sieciowy oraz
bezprzewodowy pilot zdecydowanie poprawią komfort
obsługi,kiedyużywamyradioodtwarzaczawdomu.

W przypadku tego urządzenia inżynierowie Blaupunkta
wykonali świetną pracę łącząc nowoczesny wygląd
z mnóstwem użytecznych funkcji.PP16DAB EDITION posiada
podwójny tuner – analogowy z cyfrową syntezą PLL oraz
najnowszy tuner DAB+ z możliwością zaprogramowania
łącznie 40 stacji radiowych. Radioodtwarzacz posiada
również moduł Bluetooth, który umożliwia podłączenie
smar tfonów, tabletów oraz innych komputerów
i odtwarzanie ulubionej muzyki. Bezpośrednie odtwarzanie
plików MP3 z karty SD lub pamięci USB czy też podłączenie
zewnętrznych źródeł dźwięku za pomocą złącza AUX również
nie stanowi problemu. Do dyspozycji użytkownika jest
również zegar z funkcją podwójnego alarmu i drzemki, biały
wyświetlacz,który można wyłączyć podczas snu oraz bardzo
dobry głośnik w obudowie bass reflex zapewniający
wyśmienite brzmienie. Wszystko to w jednym urządzeniu.
Niesamowite, prawda?

PP16DAB EDITION

40
Pamięć

Stacji DAB+/FM

40
Pamięć

Stacji FM

/ DAB+

HR50DAB to zaawansowany odbiornik domowy. Wiele
cyfrowych źródeł tj. Bluetooth, USB czy tuner DAB+
w połączeniu z technologią DSP, wzmacniaczem o mocy 12
Watt oraz obudową typu bass reflex zapewniają niezwykłą
funkcjonalność i wysoką jakość dźwięku – dźwięku
potężnego i wolnego od jakichkolwiek zniekształceń!
Zegar z funkcją alarmu i drzemki, wyłącznik czasowy,
możliwość ładowania urządzeń przenośnych za pomocą
portu USB i wyświetlacz LCD z czarnym tłem to zestaw
kolejnych funkcji przydatnych w codziennym użytkowaniu.

HR50DAB

Ładowanie

USB

40
Pamięć

Stacji DAB+/FM



Kompaktowy radiobudzik z możliwością zaprogramownia 20
stacji radiowych. Podwójny alarm, trzy poziomy natężenia
wyświetlacza oraz możliwość ustawienia alarmu w formie
radia lub sygnału dźwiękowego to niewątpliwie atuty tego
urządzenia.

Radiobudzik ten posiada zarówno kompaktowe rozmiary,jak
i duży, widoczny wyświetlacz LCD, który idealnie spełnia rolę
domowego zegara. Dodatkowo, aby zapewnić idealną
widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy posiada
kilkustopniową regulację natężenia podświetlenia.
Podwójny alarm sprawia, że za pomocą jednego urządzenia
mogą się obudzić o różnych porach dwie osoby. Dodatkowo
dla każdego alarmu możliwe jest przypisanie innej formy
budzenia albo za pomocą brzęczyka, albo przy dźwiękach
ulubionej stacji radiowej. Idealne rozwiązanie dla pary
śpiochów.

Duży wyświetlacz LCD z możliwością przyciemniania to
funkcja, która z pewnością spełni oczekiwania każdego
użytkownika, a nowoczesny wygląd idealnie wpasuje się
w każdą przestrzeń. CR7BK posiada również wbudowany
tuner FM z syntezą c yfrową PLL i możl iwością
zaprogramowania 10 stacji w pamięci. Funkcja alarmu
w formie włączenia ulubionej stacji radiowej sprawia,
że poranne wstawanie może być o wiele łatwiejsze.

CR7BK

CR6SL / CR6WH

Chcesz wiedzieć, która jest godzina? Jaka jest temperatura
wewnątrz i na zewnątrz? Chcesz obudzić się przy dźwiękach
ulubionej stacji radiowej? Jeśli tak,to musisz koniecznie kupić
tenwielofunkcyjny radiobudzik!

CR12WH / CR12BK

20
Pamięć

Stacji FM

10
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Stacji FM

10

10
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Stacji FM

Stacji FM

Temp.

Radiobudzik wyglądający jak mały, nowoczesny zakrzywiony
telewizor nie tylko Cię obudzi, ale również naładuje baterię
w smartfonie. Dzięki wbudowanemu projektorowi będziesz
mógł odczytać godzinę bez konieczności wstawania z łóżka,
wystarczy,że spojrzysz na sufit.

CRP7WH

Projektor czasu

10
Pamięć

Stacji FM

Ładowanie

USB

Duży,biały wyświetlacz oraz projektor ułatwi odczyt godziny,
podwójny alarm pomoże zawsze wstać na czas, tuner FM
poinformuje o najnowszych wiadomościach, a dzięki
wbudowanemu oraz zewnętrznemu czujnikowi będziesz
zawsze wiedział jaka jest temperatura zarówno wewnątrz
pomieszczenia,jak inazewnątrz.

CRP10BK

Projektor czasu

10
Pamięć

Stacji FM Temp.



CRP9BK to elegancki radiobudzik z wbudowanym tunerem FM
z cyfrową syntezą PLL oraz możliwością zaprogramowania 10
stacji radiowych. Zegar wraz z funkcją podwójnego alarmu
(radiem lub brzęczykiem) oraz drzemki nie pozwoli Ci zaspać na
ważne spotkanie, a wbudowany czujnik temperatury
wewnętrznej podpowie ile tego ranka jest stopni w Twojej
sypialni. Urządzenie wyposażone jest w port USB, dzięki
któremu naładujesz swój telefon. Funkcja przyciemniania
wyświetlacza pozwoli dostosować jasność wyświetlania
godziny do Twoich preferencji, a dla Twojej wygody
wbudowany ruchomy projektor wyświetli aktualny czas i
temperaturę na ścianie lub suficie. Stonowany wygląd CRP9BK
sprawi, że będzie on eleganckim dodatkiem w Twojej
sypialni.

Prawdopodobnie to jeden z najbardziej zaawansowanych
radiobudzików na rynku. Posiada wbudowany moduł
Bluetooth, dzięki któremu możesz odtwarzać muzykę ze
smartfona, tabletu lub innego urządzenia. CR20BT posiada
tuner z syntezą cyfrową PLL, duży niebieski wyświetlacz LED,
panel z oświetleniem nocnym oraz bardzo dobry dźwięk.
Jednak ciągle jest to radiobudzik z możliwością ustawienia
podwójnego alarmu i funkcją drzemki.Możesz obudzić się za
pomocą ulubionej stacji radiowej lub brzęczyka.Dodatkowo
urządzenie posiada podwójny port USB do ładowania,dzięki
któremumożesz naładować dwaurządzenia jednocześnie.

CR20BT

CRP9BK
CR9WH

Projektor czasu

10
Pamięć

Stacji FM

20
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Stacji FM

Ładowanie

USB

Ładowanie

USB

CR9WH to nowocześnie wyglądający radiobudzik
z wbudowanym tunerem FM z cyfrową syntezą PLL oraz
możliwością zaprogramowania 10 stacji radiowych. Zegar
wraz z funkcją podwójnego alarmu (radiem lub brzęczykiem)
oraz drzemki nie pozwoli Ci zaspać na ważne spotkanie,
a wbudowany czujnik temperatury podpowie ile tego ranka
jest stopni w Twojej sypialni. Urządzenie wyposażone jest
w port USB, dzięki któremu możesz naładować swój telefon.
Funkcja przyciemniania wyświetlacza pozwoli dostosować
jasność wyświetlania godziny do Twoich preferencji,
a stonowany wygląd CR9WH sprawi,że będzie on eleganckim
dodatkiem w Twojej sypialni.

Ogromny, niebieski wyświetlacz LCD pozwalający odczytać
godzinę z dużej odległości i w każdych warunkach
oświetlenia, jest niewątpliwie ważnym atutem tego
urządzenia. Dzięki wbudowanemu na tylnej ściance portowi
USB istnieje możliwość naładowania baterii w smartfonie,
bez konieczności stosowania oryginalnej ładowarki.
Możliwość ustawienia pojedynczego alarmu, alarmu
aktywowanego w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
tylko w weekendy lub we wszystkie dni tygodnia sprawia,
że urządzenie obudzi Cię zawsze wtedy,gdy jest to konieczne.
Funkcja wyłącznika czasowego wyłączy radio automatycznie
po wcześniej ustawionym czasie, pozwalając Ci zasypiać
przy dźwiękach ulubionej stacji radiowej.

To bliźniacze urządzenie do modelu CR15WH, ale
wyposażone w nieco inną obudowę. Funkcjonalność, która
zapewni Ci komfortowe budzenie, niesamowitą widoczność
zegara oraz wygodne ładowanie baterii w smartfonie
to kluczowe atuty tego radiobudzika. Elegancka ramka
dookoła wyświetlacza podkreśla tylko jego wyjątkowy
charakter!

CR15WH

CR16WH

Temp. Temp.

10
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Ta mikrowieża to idealne rozwiązanie, gdy nie masz zbyt dużo
miejsca na sprzęt audio. Mimo niewielkich rozmiarów masz
możliwość odtwarzania płyt CD z plikami MP3 oraz
zaprogramowania do 30 stacji w tunerze FM. Złącze USB oraz
wejścieAUXpozwoląCipodłączyćnośniki iurządzeniazplikami
dźwiękowymi, a pilot zdalnego sterowania i czytelny niebieski
wyświetlacz LED zdecydowanie ułatwią komfort obsługi.

Ten klasyczny zestaw micro idealnie sprawdzi się jako
dyskretne źródło dźwięku w każdym biurze, gabinecie czy
sypialni. Stonowana kolorystyka pozwoli dopasować się do
praktycznie każdego wnętrza, a funkcje takie jak wbudowany
tuner FM,odtwarzacz płyt CD czy też port USB usytuowany na
przednim panelu pozwolą cieszyć się ulubioną muzyką.
Dołączony pilot zdalnego sterowania ułatwi obsługę
niezależnieczysiedziszprzybiurku,czyzasypiaszwłóżku.

Ta mikrowieża jest idealnym źródłem dźwięku. W każdej
części Twojego domu czy mieszkania możesz odtworzyć pliki
dźwiękowe ze smartfona, tabletu czy laptopa za pomocą
modułu Bluetooth,posłuchać ulubionych stacji radiowych czy
odtworzyć wybrane pliki MP3 zapisane na przenośnych
pamięciach USB. Złącze AUX pozwala podłączyć także inne
źródła dźwięku tj. przenośne odtwarzacze MP3, komputery
stacjonarne,telewizory czy odtwarzacze DVD.

Słuchaj dobrej muzyki i ciesz się jej wysoką jakością bez
względu na to czy używasz płyt CD,odtwarzasz pliki z pamięci
USB lub przesyłasz zawartość biblioteki multimedialnej
w swoim smartfonie przy użyciu modułu Bluetooth.
Wbudowany tuner FM umożliwia odsłuch ulubionych stacji
radiowych, a mocny wzmacniacz i dobre głośniki zapewniają
wysokąjakośćdźwiękuimaksymalnąprzyjemnośćsłuchania.

MS8BK

MS30BT / MS30BT EDITION
MS35BT

MS5BK

MAKS. MOC

120 WATT
MAKS. MOC

120 WATT

Aux-in Aux-in

Aux-in Aux-in

Aux-inAux-in

Ta niewielkich gabarytów mikrowieża to idealne źródło
dźwięku w Twojej sypialni. Oprócz możliwości przesyłania za
pomocą Bluetooth ulubionej muzyki z Twojego telefonu,
możesz słuchać różnych stacji radiowych za pomocą tunera
FM, a dzięki złączu USB podłączysz przenośną pamięć
z plikami dźwiękowymi. Wejście AUX pozwoli Ci podłączyć
ten zestaw do Twojego komputera, dzięki czemu uzyskasz
zdecydowanie lepszedoznania dźwiękowe.

Klasyczna mikrowieża, dająca możliwość słuchania muzyki
z wbudowanego radio FM, odtwarzacza płyt CD, przenośnych
pamięci USB oraz smartfonów i komputerów za pomocą modułu
Bluetooth. Drewniane obudowy głośników oraz mocny
wzmacniacz zapewniają wysoką jakość dźwięku. Wszystkie
funkcje sterowane są za pomocą zdalnego pilota.

MS10BT

MS12BT



Nowoczesne wzornictwo, możliwość odtwarzania plików
MP3 zapisanych na płytach CD, jak i na przenośnych
pamięciach USB, współpraca z modułem Bluetooth
i możliwość bezprzewodowego odtwarzania plików
muzycznych zapisanych w pamięciach smartfonów
i tabletów,to tylko niektóre zalety tej mikrowieży.Posiada ona
również wbudowany bardzo wydajny wzmacniacz
generujący moc 2x50 Watt RMS, który w połączeniu
z wysokiej jakości przetwornikami, zamkniętymi w
obudowach typu bass refleks, zapewnia niesamowicie
dynamiczny i krystalicznie czysty dźwięk.Dostępny tuner FM
pozwala na zaprogramowanie 50 stacji radiowych, a wejście
AUX daje możliwość podłączenia wszelkich dodatkowych
źródeł dźwięku. Natomiast wyjście słuchawkowe pozwoli
dyskretnie słuchać muzyki. Świetny wybór dla każdego, kto
cenisobiedobry dźwięk i elegancki wygląd!

Zamień swój pokój w dyskotekę i ciesz się funkcją karaoke.
MC80BT to bardzo głośny zestaw muzyczny posiadający
maksymalną moc 300 Watt. Dwa niezależne mikrofony
pozwalają na wspólne śpiewanie ze znajomymi ulubionych
utworów. Ten zestaw to również domowe centrum rozrywki
umożliwiające odsłuchiwanie plików MP3 z przenośnych
pamięci USB czy płyt CD. Wbudowany moduł Bluetooth
umożliwia odtwarzanie muzyki zgromadzonej w Twoim
t a b l e c i e l u b s m a r t fo n i e . Tu n e r F M p oz w a l a n a
zaprogramowanie 30 ulubionych stacji radiowych w pamięci
i szybki dostęp do nich. Niebieskie podświetlenie głośników
i centralnie umieszczone pokrętło regulacji głośności
podkreślają wyjątkowy charakter tego urządzenia. Dzięki
MC80BTkażdaimprezazamienisięwekscytującespotkanie!

MC80BT

MS40BT

50

30

Pamięć

Pamięć

Stacji FM

Stacji FM

Aux-in

Zaproś swoich znajomych i zrób imprezę karaoke. Ten
wydajny zestaw o łącznej mocy 150 Watt, z dołączonym
mikrofonem, tunerem FM, możliwością odtwarzania plików
MP3 oraz podłączenia przenośnej pamięci USB, posiada
również funkcję bezprzewodowej transmisji plików z
Twojego telefonu lub komputera za pomocą Bluetooth.
Zmienne podświetlenie głośników pomoże Ci stworzyć
prawdziwy klimat disco.

MC60BT

KARAOKE

KARAOKE

2x

300

300



To porêczny i funkcjonalny radioodbiornik posiadaj¹cy tuner  
z mo¿liwoœci¹ automatycznego programowania 50 stacji 
radiowych w zakresie FM. Urz¹dzenie posiada równie¿ alarm i 
funkcjê sleep, pozwalaj¹c¹ na automatyczne wy³¹czenie 
radioodbiornika po ustawionym wczeœniej czasie. Wyjœcie 
s³uchawkowe umo¿liwia korzystanie z opcjonalnych 
s³uchawek, a teleskopowa antena zapewnia bardzo dobry 
odbiór stacji radiowych.

W tej niewielkiej obudowie w stylu retro, zamkniêto mnóstwo 
nowoczesnych rozwi¹zañ. Oprócz tunera FM z cyfrow¹ syntez¹ 
masz do dyspozycji z³¹cza USB/SD/AUX, do których mo¿esz 
pod³¹czyæ najnowoczeœniejsze noœniki i urz¹dzenia 
odtwarzaj¹ce ulubion¹ muzykê. Przenoœnego charakteru 
nadaje temu urz¹dzeniu wbudowany akumulator, a stylowa 
obudowa w kolorze br¹zowym sprawia, ¿e mo¿esz go 
wkomponowaæ w ka¿d¹ drewnian¹ przestrzeñ w swoim domu.

PP5BR

Dziêki du¿ym elementom steruj¹cym radioodbiornik PR7BK 
jest bardzo ³atwy w obs³udze. Dwuzakresowy analogowy  
tuner pozwala na s³uchanie stacji radiowych na falach FM             
i AM, a wbudowana antena teleskopowa zapewnia bardzo 
dobry odbiór. Urz¹dzenie posiada wyjœcie s³uchawkowe,  
dziêki któremu mo¿liwy jest dyskretny ods³uch przy u¿yciu 
opcjonalnych s³uchawek. Radioodbiornik posiada podwójne 

PR7BK

Lubisz spêdzaæ czas na œwie¿ym powietrzu, ale chcesz mieæ 
dostêp do najnowszych informacji oraz ulubionych stacji 
radiowych? PR3BK bêdzie dobrym rozwi¹zaniem. Ten 
kieszonkowy radioodbiornik posiada wyjœcie s³uchawkowe,  
analogowy tuner FM/AM i zasilany jest dwoma bateriami 1,5V.

Ten niewielki radioodbiornik mo¿esz  zabraæ ze sob¹ gdzie 
tylko zechcesz. Model ten posiada tuner FM, z mo¿liwoœci¹ 
zapisania a¿ 50 ulubionych kana³ów FM, zegar z funkcj¹  
alarmu, a w przypadku potrzeby dyskretnego ods³uchu na 
bocznej œciance wbudowane jest gniazdo s³uchawkowe. 
Radioodbiornik posiada wbudowany akumulator  i  mo¿e  byæ  
zasilany  zasilaczem  o  wartoœci  5V.

To niewielkie, kieszonkowe radio, które pozwala odbieraæ 
stacje radiowe dostêpne w zakresach AM/FM wszêdzie tam, 
gdzie tego chcesz. Ze wzglêdu na swoje ma³e gabaryty 
urz¹dzenie mo¿e byæ kompanem ka¿dej wyprawy, czy 
wycieczki poza miasto. Dodatkowo wyjœcie s³uchawkowe 
pozwala na dyskretny ods³uch.

PR3BK

PR5BL

PR4WH / BKPR4

s³uchawkowe s³uchawkowe

s³uchawkowe

s³uchawkowe

s³uchawkowe

Wyjœcie Wyjœcie

Wyjœcie

Wyjœcie

Wyjœcie

Tuner Tuner

FM/AM FM/AM

Tuner

FM

Tuner

FM/AM50

50

Pamiêæ

Pamiêæ

Stacji FM

Stacji FM

zasilanie – sieciowe do zastosowañ 
stacjonarnych oraz bateryjne do 
zastosowañ przenoœnych.

60
Pamiêæ

Stacji FM Aux-in

PR10BL



To niewiarygodne, jak za pomocą tego głośnika możesz wzmocnić sygnał dźwiękowy swojego telewizora.Wbudowane wejście
optyczne pozwoli Ci bezpośrednio wprowadzić cyfrowy sygnał z telewizora, a dodatkowe złącza RCA i AUX oraz moduł
Bluetooth umożliwiają podłączenie wielu różnych źródeł dźwięku. Dołączony uchwyt pozwala na montaż tego głośnika
również na ścianie, a dzięki wszelkim przewodom zawartym w zestawie nie musisz się martwić o dodatkowe akcesoria.

Jeśli dźwięk Twojego płaskiego telewizora nie jest akceptowalny, rozwiązaniem może być SB200BT. Urządzenie oprócz tego,
że zdecydowanie wzmocni brzmienie twojego telewizora,to także dodatkowo zapewni wiele istotnych funkcji:Bluetooth,który
umożliwi bezprzewodową transmisję dźwięku, tuner FM z możliwością programowania 40 stacji, wejścia cyfrowe i analogowe,
złącze USB do odtwarzania plików MP3 oraz ładowania urządzeń przenośnych, pilot z funkcją uczenia się obsługi telewizora.
Wbudowany wzmacniacz o łącznej mocy 80 Watt w połączeniu z dwoma głośnikami szerokopasmowymi i subwooferem
zapewniająświetnydźwięk.

SB200BT

WEJŚCIE
OPTYCZNE

WEJŚCIE
OPTYCZNE40

Pamięć

Stacji FM

Aux-in

6
cm 80 cm
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