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Marshall Fridge
THE COOLEST MEMBER OF THE FAMILY
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Marshall lednice MF-3.2 (92 litrů)

Nastavitelné skleněné police s logem Marshall
Nastavitelné nohy / Oboustranná dvířka / Vnitřní osvětlení á la arktická modř
Bez chlor-fluorovaných uhlovodíků / Velmi tichý kompresor
Certifikováno: CE, ROHS, SAA, MEPS, INMETRO, G5
Rozměry: 771mm x 454mm x 409mm (v x š x h)
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MONITOR
MONITORBT
BT

„Jedno tlačítko vládne všem. Jedno jim všem káže.
Jedno všechny přivede, do euforie sváže...“
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MONITOR BLUETOOTH
Marshall Monitor Bluetooth jsou stylová sluchátka s uzavřenou circumaurální konstrukcí kombinující kvalitní HiFi zvuk s moderním bezdrátovým
přenosem Bluetooth aptX.
Bluetooth aptX
Bezdrátová technologie poskytuje neuvěřitelnou
svobodu pohybu. Zapomeňte na kabely i problémy
s bezdrátovým přenosem minulý let. aptX podpuruje
distribuci audia ve vysokém rozlišení a dosah okolo
10 m, vysoká kvalita spojení tak umožňuje i nerušené
sledování filmů bez desynchronizace zvuku a jeho
zpoždění. To vše s výjimečnou výdrží až 30 hodin
na jedno nabití. Máte však stále na výběr připojení i
klasickou analogovou cestou, tedy mocí kabelu jack
- jack 3,5 mm. Navíc, v momentě, kdy posloucháte
přes bluetooth můžete stejný zvuk sdílet právě přes
sluchátkový konektor např. kamarádovi.
Přesvědčivý Hi-Fi zvuk
Měniče vlastní výroby poskytují výjimečný a téměř
neutrální, frekvenčně vyvážený zvuk, zatímco uzavřený design mušlí nabízí vynikající zvukovou izolaci
umožňující zaměřit se pouze na hudbu nezávisle na
hluku okolního prostředí.
Řídící tlačítko
Pomocí multifunkčního ovládacího knoflíku, který
je umístěn přímo na jedné z mušlí můžete ovládat
funkce play, pause a shuffle, upravovat hlasitost vašeho zařízení a zapínat nebo vypínat sluchátka. Jsou

zde implementovány i funkce telefonování (na mušli
je miniaturní mikrofon), takže můžete přijmout, odmítnout nebo ukončit hovor několika jednoduchými
kliknutími.
Design
Skvělá ergonomie a pohodlnost náušníků i hlavového
mostu se snoubí se stylovým designem černého vinylu. Sluchátka jsou navíc skládací a lehce přenosná.
Příslušenství
Odnímatelný sluchátkový kabel s vestavěným mikrofonem a ovládacími funkcemi, USB kabel.
Technické parametry:
• Frekvenční rozsah: 10 Hz až 20 kHz
• Membrána: dynamická, 40 mm
• Impedance: 32 Ohm
• Citlivost: 95 dB SPL
• Bezdrátový přenos přes Bluetooth (v 4.0)
• Podpora kodeku aptX
• Sekundární připojení klasickým kabelem
• Tlačítko pro ovládání telefonního hovoru
a transportních funkcí přehrávače
• Zabudovaný mikrofon
• Sdílení přehrávaného zvuku na další sluchátka
• Nabíjení pře konektor miniUSB
• Konektor: 3,5 mm jack
• Hmotnost: 226 g
• Barevné provedení: černá
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MID BT

„30 hodin bezdrátového poslechu a skvělý zvuk...“
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MARSHALL MID BLUETOOTH
Stylová sluchátka Marshall Mid Bluetooth přichází s jedinečnou bezdrátovou technologií Bluetooth aptX a vynikajícím zvukem.
Bezdrátový přenos
Ještě v nedávné minulosti byl bezdrátový přenos
zvuku problematickým kompromisem, zejména z důvodu rušení a nekonzistence přenášeného signálu. V
dnešní době prudkého rozvoje bezdrátových technologií jsou však tyto neduhy zažehnány, například díky
zde implementované technologii aptX, která podporuje přenos audia ve vysokém rozlišení a s dosahem
až 10 m bez jakýchkoli obtíží.
Plná svoboda a hybridní spojení
Se sluchátky Mid Bluetooth tedy zažijete tu pravou
svobodu a to i díky interní baterii s výdrží až 30 hodin.
V případě nutnosti je zde i možnost zapojit klasický
analogový kabel a sluchátka používat “postaru”.
V případě bezdrátového spojení pak analogovým
konektorem můžete svou hudbu sdílet např. kamarádovi.
Marshall zvuk
Od značky jako je Marshall se dá čekat kvalitní zvukový zážitek a ten zajišťují měniče vlastní výroby, které poskytují velmi vyvážený zvuk v celém frekvenčním spektru. V kombinaci s uzavřenými mušlemi je
dosaženo velmi dobré izolace směrem ven i dovnitř.

Chytré tlačítko
Na první pohled pouze designový prvek zlaté barvy
je ve skutečnosti multifunkční ovládací tlačítko, které
disponuje transportními funkcemi play, pause a shuffle a samozřejmě ovládáním hlasitosti. Nechybí ani
podpora telefonování.
Dokonalý design sluchátek zajišťuje i patřičnou pohodlnost. Možnost jejich složení a všech funkcí z nich
dělá univerzálního společníka na cesty a v podstatě
jakýkoli poslech.
Technické parametry:
• Frekvenční rozsah: 10Hz až 20kHz
• Membrána: dynamická, 40mm
• Impedance: 32Ohm
• Citlivost: 95dB SPL
• Bezdrátový přenos přes Bluetooth (v 4.0)
• Podpora kodeku aptX
• Sekundární připojení klasickým kabelem
• Tlačítko pro ovládání telefonního hovoru
a transportních funkcí přehrávače
• Zabudovaný mikrofon
• Sdílení přehrávaného zvuku na další sluchátka
• Nabíjení pře konektor miniUSB
• Konektor: 3,5mm jack
• Hmotnost: 226g
• Barevné provedení: černá
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MAJOR MKII BT

„Se stylem, bez drátů, bez závazků...“
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MAJOR MKII BLUETOOTH
Bezdrátová sluchátka Marshall Major II Bluetooth
vydrží až 30 hodin na jedno nabití. Přináší hluboké basy a lepší detaily výšek s jasnými středy
a nižším zkreslením. Pomocí tlačítka lze ovládat
hudbu i hovory, takže poslouží i jako handsfree.
Vlastnosti
• Výdrž na jedno nabití až 30 hodin
• Podpora bezztrátového kodeku aptX
• Tlačítko pro ovládání hudby a telefonních hovorů
• Vytříbený design a do detailu dotažená konstrukce
• Vysoce pohodlné náušníky pro dlouhý poslech
Pohodlný poslech po dlouhou dobu
Sluchátka dostala vylepšený zvuk, vzhled, trvanlivost
i ergonomii. Design sluchátek obsahuje více zaoblených linií a nově tvarované závěsy a čelenka zvyšuji
flexibilitu náušníků. Stavěna jsou pro maximální pohodlí i pro dlouhé hodiny poslechu. A s výdrží 30 hodin na jedno nabití se přitom nemusíte obávat, že by
přestaly hrát v tu pravou chvíli. Při bezdrátovém poslechu oceníte podporu bezztrátového kodeku aptX,
který se zasluhuje o nízkou latenci a minimalizaci problémů při synchronizaci. V případě vybití baterií můžete použít přiložený kabel a pokračovat v poslechu.
Univerzální tlačítko
Se sluchátky budete snadno ovládat hudbu. Na náušníku našlo místo ovládací tlačítko s funkcí Play, Pau-

se, Shuffle a také ovládáním hlasitosti. Po spárování s
vaším smartphonem také umožňuje přijímat, odmítat
nebo ukončovat telefonní hovory na pár stisknutí. To
vše bez toho, aniž byste museli vyndávat svůj telefon
z kapsy. Snadné přenášení sluchátek vám umožní
jejich velice kompaktní složení.
Parametry a specifikace
Provedení: na uši
Konstrukce: uzavřená
Mikrofon: s mikrofonem
Typ připojení: Bluetooth
Vedení kabelu: Jednostranné (do jedné mušle)
Charakteristika sluchátek
Funkce a vlastnosti: podpora AAC/AptX
Vybavení: ovládání hlasitosti
Velikost měniče: 40 mm
Frekvence od: 10 Hz
Frekvence do: 20 kHz
Citlivost: 99 dB/mW
Impedance: 64 Ohm
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KILBURN

„Nejprodávanější Marshall speaker“
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MARSHALL KILBURN

Přenosný reproduktor, který vás
dostane...
Zavzpomínejte na klasická léta Rock ‚n‘ rollu a doplňte svou audio výbavu nádherným reproduktorem
Marshall Kilburn. Získáte skvělý zvuk systému stereo
s basovým wooferem, který je zabalen v úžasném
designu značky Marshall. Precizní provedení profíků
zvuku je doplněno moderní technologií Bluetooth pro
pohodlné bezdrátové streamování hudby.
Kilburn přichází s dobře vyváženým zvukem jasných
středů, rozšířených výšek a silných hlubokých basů,
které přes jeho kompaktní rozměry přímo odporují
zákonům přírody. Pro dokonalé vyladění zvuku máte
k dispozici analogové knoflíky ve stylu Marshall, které umožní jemně doladit zvuk přesně podle vašeho
přání. Kilburn poskytuje parádní zážitek, který ve své
kategorii těžko hledá konkurenci.
Reproduktor se k nejrůznějším audio zařízením připojuje pomocí bezdrátového Bluetooth rozhraní.
Stačí jej někam umístit, jednoduše spárovat s vaším
Bluetooth zařízením a můžete si užívat bezdrátový
poslech hudby. Ovšem nechybí ani připojení 3.5 mm
jack pro širokou kompatibilitu s audio přehrávači.
Přenosný reproduktor Marshall Kilburn vás oslní svým nádherným klasickým designem ve stylu
Marshall. Kdo by neznal nádherné reproduktory této
značky z koncertů, kde na vás vysílají vlny pulzující

hudby, nebo se nesetkal s „kombíčkem“ či odposlechem se skvělým zvukem a úžasným vzhledem
značky Marshall. Reproduktor Marshall Kilburn bude
skvělým partnerem na cesty.
Získejte výhody vysokokapacitní baterie, díky které
může reproduktor hrát na jedno nabití až 20 hodin.
Bez nabíjení tak můžete uspořádat velmi dlouhou
párty. Rock ‚n‘ roll ovlivnil svět a žádná značka neovlivnila Rock ‚n‘ roll více než Marshall. Zrozením
značky Marshall se také zrodil nový zvuk Rock ‚n‘
rollu. Revoluční zesilovače Marshall brzo začala používat většina rebelů, jako např. Jimi Hendrix, The Who,
Eric Clapton nebo Richie Blackmore. Se zvukovými
systémy Marshall máte možnost si vychutnat zvuk
legendy v oblasti audiotechniky.
Přenosný reproduktor Marshall Kilburn zaujme svým
designem a oslní zvukem. Jedná se o reproduktor s
kompaktní konstrukcí, vybavený dvojicí stereo reproduktorů typu 3⁄4” dome tweeter a 4“ woofer. Výkon
systému dosahuje 2x 5 W + 15 W při frekvenčním
rozsahu 62 Hz až 20 kHz a nastavenou dělící frekvencí na 4200 Hz. K připojení využívá bezdrátovou
technologii Bluetooth 4.0, nebo 3.5 mm stereo jack.
Vestavěná dobíjecí baterie vydrží až 20 hodin poslechu při 50% hlasitosti. Rozměry reproduktoru činí
242 x 140 x 140 mm a hmotnost cca. 3 kg.

11

JACK RACK

Standard

Handwired

Chequered

1959SLP

„Pověs si klíče jako rocková hvězda...“
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CLASSIC RANGE

Woburn Classic

Acton Classic

Stanmore Classic

„Hudební zážitek oblečený do klasiky“
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CLUB VISION
KLUBY - PRO KAŽDÉHO Z NÁS NEBESKÉ MÍSTO
Od CBGB po Paradise Garage nebo Haciendu, od NYC po Ibizu. Kluby jsou
místa, kde se dotýkáme Hvězd. Jsou to kluby, kde prožíváme muziku, jakoby byla naše vlastní. Právě rozjíždíme řadu brýlí Club Vision v rámci nářezové
Marshall Lifestyle kolekce. Ručně vyráběné rámečky a speciální samozabarvovací čočky umožňují nosit tyto free-cool-in brýle jak venku, tak uvnitř. Zkrátka 24/7.
Propustí totiž dostatek světla k běžnému klubovému fungování, zároveň nám ale
ponechají tu pravou rockstar vizáž.

Let´s get the party started!

BOB Turtle | Blue Graded Cat 1
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BOB

Turtle | Yellow Graded Cat 1

JOHNNY

Chestnut | Silver Mirror Cat 1

JOHNNY

Chestnut | Silver Mirror Cat 1

OPTICAL

NICO

Turtle

NICO

BRYAN

Crimson

BOB

BRYAN

Crimson

MICK

Cuba

Graphite

Black Velvet

JACK

Havana Days

JAMES

JOEY

Graphite

Gun
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SUNGLASSES

MICK

Havana Nights | Brown

NICO

NEIL
16

MICK

Python | Green Graded

Dark Turtle | Brown

NICO

Dark Turtle | Brown Graded

BRYAN

Vinyl | Dark Smoke Grey

Concrete | Silver Mirror

LOU

NEIL

Turtle | Green

Chestnut | Smoke Grey

BRYAN

Crimson | Brown

„Black / White / Brown / Pitch Black“
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Shure SE215 Wireless

Firma Shure pokračuje ve své modelové
ofenzivě založené na In Ear sluchátkách
řady SE215. Jejich nejnovější verze nese
přídomek „Wireless“ a jak už název napovídá, jedná se o bezdrátovou verzi, komunikující s chytrými telefony, notebooky a
tablety prostřednictvím rozhraní Bluetooth
4. Výrobce slibuje na jedno nabití přiložené Li-Pol baterie až 8-hodinový nepřetržitý
provoz a nerušený příjem ve vzdálenosti
do 10m od vysílače. Součástí sluchátek je
rovněž komunikační mikrofon a třítlačítkový panel pro ovládání hovorů a hlasových
funkcí.
Sluchátka SE215 jsou proslulá svou dokonalou pasivní izolací - dokáží ultumit okolní hluk až o výrazných 37dB a současně
skvělým zvukem vyladěných měničů Micro
Drivers, které reprodukují detailní zvuk s
důraznými basy. Novinka k tomu přidává
tvarovatelné kabely pro ergonomické, pevné a diskrétní přivedení signálu „za uchem“
a vylepšený úhel izolačních nástavců, které
se perfektně přizpůsobí prakticky každému
ušnímu kanálu.

SE215

WIRELESS
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DOBA BEZDRÁTOVÁ

Pokud patříte k majitelům In Ear sluchátek
Shure řady SE, máte nyní možnost rozšířit
jejich funkce o bezdrátové rozhraní Bluetooth 4, komunikační mikrofon a třítlačítkový
panel pro ovládání telefonních hovorů a hlasových funkcí. Pro tento účel připravila firma Shure šikovný kit RMCE-BT1, který lze
jednoduše připojit ke konektorům MMCX a
nahradit či střídat jím stávající kabel.

Bluetooth rozhraní dovoluje simultánní spárování se dvěma zdroji signálu a snadné
přepínání mezi nimi. Nerušený příjem je
možný do vzdálenosti 10m. Součástí balení je také Li-Pol akumulátor, který slibuje
při plném nabití až osmihodinový provoz,
zatímco po rychlém 15 minutovém nabití
vydrží celé dvě hodiny.
Systém je kompatibilní s In Ear sluchátky
SE215, SE315, SE425, SE535, SE846 a
dalšími modely vybavenými konektorem
MMCX.

SRH240

SRH550DJ

SRH750DJ
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SoundMAGIC

Poslouchejte
více
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E10BT
In-ear sluchátka SoundMAGIC ET10BT aspirují na ocenění za vysoce kvalitní zvuk a inovativní design. Nová verze
vychází z původního “kabelového” modelu, avšak nabízí
bezdrátové připojení Bluetooth s vysokým rozlišením. Díky
vysoké kvalitě přenosu s 24-bitovým rozlišením si sluchátka zachovávají stejně přesvědčivé basové frekvence a hudební detaily jako původní model.
Zvuk je základ
Pečlivě vyladěné dynamické membrány s neodymovými
magnety o velikosti 13.5 mm poskytují opravdu hutný a neuvěřitelně objemný zvuk s čitelnými basy, jasnými výškami a
příjemně zbarvenými frekvencemi středního pásma.
Bezdrátové spojení
Pryč je doba, kdy bezdrátový přenos automaticky znamenal
pokles kvality. Bluetooth je moderní a stále se vyvíjející technologie, která ve spojení s moderními přenosnými zařízeními tvoří jedinečný komfort a svobodu pohybu při poslechu.
24-bitové rozlišení ve verzi Bluetooth 4.1 nabízí čisté stabilní
spojení bez rušení v okruhu do 10 m od vašeho přehrávače.
Kompatibilita je zaručena se všemi běžnými přehrávači, mobilními telefony i tablety podporující tento bezdrátový přenos.
Součástí kabelu je ovladač pro nastavení hlasitosti a ovládání
základních transportních funkcí přehrávače, který zároveň
obsahuje miniaturní mikrofon a umožňuje tak vyřídit i telefonní hovor.

Výdrž baterie
Sluchátka napájí miniaturní, avšak silná lithiová baterie
umístěná přímo na kabelu, jejíž součástí je i praktický clip
pro umístění na oděv. Výdrž je 10 až 12 h nepřetržité hudby.
Nabíjení probíhá prostřednictvím portu USB.

Materiál
Sluchátka jsou vyrobena z jednoho kusu hliníkové slitiny, takže kromě velmi nízké hmotnosti disponují vysokou odolností
a jsou takřka nezničitelná. V příslušenství naleznete velké
množství ušních nástavců, stačí si pouze vybrat, které vám
nejlépe padnou a zajistí maximální utěsnění a pohodlnost pro
nerušený poslech.
Příslušenství
• silikonové náušníky, 2 druhy, celkem 6 párů (S/M/L)
• silikonové náušníky s cirkulací vzduchu, 4 páry (XS/S/M/L)
• silikonové náušníky s dvojitou přírubou, 1 pár (M)
• USB kabel pro nabíjení
• přepravní pouzdro
Technické parametry
• konstrukce: in-ear
• membrány: dynamické s neodymovým magnetem,
13.5 mm
• frekvenční rozsah: 20 - 20 kHz
• impedance: 46 Ohm
• citlivost: 100 dB
• bluetooth verze: 4.1
• dosah bezdrátového spojení: 10 m
• baterie: lithium, výdrž 10 - 12 h, standby 200 h
• hmotnost: 20 g
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BT100

HP151

HP200

P22BT

Náhlavní sluchátka BT100 vám zajistí excelentní zvuk v kompaktním balení. Ať už hrajete online hry, nebo chcete poslouchat za chůze nebo při sportu oblíbenou hudbu, sluchátka od
společnosti SoundMAGIC vás nezklamou. Užívejte si svobodu,
kterou vám nabízí bezdrátový provoz. Na jediné nabití zvládnou sluchátka přehrávat až 18 hodin. Za pomoci integrovaného
ovládání a mikrofonu můžete také vyřizovat telefonní hovory.
Pokud vaše vybrané zařízení nepodporuje Bluetooth, jednoduše
ke sluchátkům připojte 1,2m kabel s 3,5mm pozlaceným jack
konektorem, ať nepřijdete ani o minutu zábavy.
• náhlavní sluchátka
• 53mm dynamické reproduktory
• frekvence 20-20 000 Hz
• citlivost 95 dB
• impedance 32 ohmů
• bezdrátový provoz (až 18 hodin přehrávání)
• odnímatelný 1,2m kabel
• pozlacený 3,5mm jack konektor
• hmotnost 316 g

Uzavřená sluchátka vychází z modelu HP150 a jsou lepší než
kdy jindy. Designové změny zlepšují užitnou hodnotu a komfort, přičemž si zachovávají široký zvukový rozsah s mohutnými
basy s vyváženým, přirozeným zvukem, postaveným na osvědčených měničích. Mezi hlavní změny patří možnost otáčení
mušlí a vylepšený, 2.5 m dlouhý odnímatelný kabel, který nabízí lepší trvanlivost a integritu signálu. Můžete očekávat vysoce
kvalitní zvuk s velkými dynamickými membránami o průměru
53mm. Díky nízké impedanci a uzavřené konstrukci jsou určena muzikantům, pro studiové potřeby zvukařů i na kvalitní
domácí poslech. Dlouhodobý poslech usnadňuje provedení
náušníků a hlavového mostu z kvalitní kůže a inteligentní pěny.
• konstrukce: uzavřená
• membrány: dynamické, 53 mm
• frekvenční rozsah: 10 - 30 kHz
• impedance: 32 Ohm
• citlivost: 95 dB
• délka kabelu: 2.5 m
• hmotnost: 288 g

Sluchátka HP200 od společnosti SoundMAGIC nabízí mocný
zvuk, který vás pohltí. Postarají se o něj velké 53mm vestavěné reproduktory, které tóny nezkreslují a nezpožďují. Vysoká
kvalita vám umožní poslouchat nahrávky a vychutnat si každý
tón do sebemenšího detailu. Měkké náušníky přesně padnou
na každý typ uší a zajistí velmi pohodlné nošení po celý den.
Jako bonus dokonale izolují okolní ruchy, takže si své oblíbené
skladby můžete vychutnat naplno a bez kompromisů.
• náhlavní sluchátka
• 53mm reproduktory
• otevřený design pro přirozený zvuk
• izolace ruchů
• postranní kabel
• měkké náušníky
• skládací (vhodné na cesty)
• 1,2m kabel a prodloužený 3m kabel v balení
• 6,35mm jack konektor
• ochranné pouzdro

Vychází z modelu P21, přináší větší kompatibilitu díky Bluetooth a automatickému rozeznání typu přenosného zařízení. 40mm dynamické membrány s neodymovými magnety
poskytují objemný zvuk se silnými basy a výraznými středy.
24-bitové rozlišení Bluetooth 4.1 nabízí stabilní spojení bez
rušení v okruhu do 10m od přehrávače. Sluchátka se spolehlivě spojí s jakýmkoli typem smartphonu ve 3-tlačítkové řídicí
jednotce, která má možnost přepínání mezi Apple a Android.
• konstrukce: uzavřená
• membrány: dynamické, 40 mm
• frekvenční rozsah: 20 - 22 kHz
• impedance: 32 Ohm
• citlivost: 103 dB
• ovládací 3-tlačítkový kabel s inteligentní jednotkou
rozpozná ní systému iOS a Android
• délka kabelu: 1.2 m
• hmotnost: 115 g

WP10

ES20BT

ST30

ST80

Neomezujte se v pohybu. Užívejte si vysoce kvalitní zvuk při poslechu oblíbené hudby, ať už jste kdekoliv. Bezdrátová sluchátka WP10 oceníte při víkendovém relaxu i při pocení v posilovně.
Dosah až na 50 metrů a snadné propojení pomocí Bluetooth
nejsou jedinými výhodami sluchátek. Vysoce kvalitní plastový
materiál neškodí životnímu prostředí a zajistí výbornou izolaci
od okolních ruchů. Měkké koženkové náušníky skvěle padnou
a zajistí pohodlné nošení po celý den. Kdykoliv sluchátkům dojde šťáva, jednoduše je nabijete ze svého zařízení využitím USB
kabelu, nebo je přímo zapojte do adaptéru.
• náhlavní sluchátka
• čistý zvuk
• vestavěný převaděč signálu DAC
• USB kabel
• RCA
• audio kabel
• adaptér
• ochranné pouzdro

Bezdrátová In-ear sluchátka jsou vyrobena z odolného kovu,
který ukrývá dynamické membrány o průměru 13,5 mm.
Tato kombinace produkuje velmi působivé basy a organické
výšky. Ergonomie sluchátek je uzpůsobena delšímu nošení a
pro příjemný, ničím nerušený poslech. Bezchybného utěsnění,
které vám odizoluje vnější hluk dosáhnete správným výběrem
jedné ze tří velikostí dodávaných silikonových koncovek, které
naleznete v příslušenství. Díky modernímu designu neuděláte
ostudu, naopak ve stříbrném provedení s možností výběru tří
barevných odstínů jednoznačně upoutá pozornost. Díky kvalitě
zvuku, nízké ceně, výjimečné odolnosti a rozsáhlé kompatibilitě
představují ES20BT ideální upgrade oproti sluchátkům, která
jsou dodávána s mnoha zařízeními. Pryč je doba, kdy bezdrátový přenos znamenal pokles kvality. Bluetooth je moderní a
stále se vyvíjející technologie, která ve spojení s moderními
přenosnými zařízeními tvoří jedinečný komfort a svobodu pohybu při poslechu. 24-bitové rozlišení ve verzi Bluetooth 4.1
nabízí čisté stabilní spojení bez rušení v okruhu do 10 m od
vašeho přehrávače.

Poslouchejte hudbu i ve vodě. Pořiďte si sluchátka ST30, která
využijete při sportu i na dovolené u moře či v bazénu. Voděodolný ergonomický design vám přesně padne do uší a nabídne
silný čistý zvuk se zvýrazněnými basovými hloubkami. Ačkoliv
jsou sluchátka bezdrátová, ne všechna zařízení podporují Bluetooth. V balení proto naleznete i 1,2m kabel s 3,5mm jack konektorem, s nímž snadno propojíte libovolné zařízení a budete
si moct zábavu užívat plnými doušky.
• sluchátka do uší
• voděodolná
• ergonomický design
• čistý zvuk se zvýrazněním basů
• odnímatelný kabel
• Bluetooth
• 10 hodin přehrávání
• upevnění za ucho (vhodné pro sport)
• různé velikosti špuntů • ochranné pouzdro

Sluchátka ST80 od SoundMAGIC jsou speciálně vytvořena
pro všechny, kteří žijí aktivně. Užívejte si poslech hudby nebo
konverzaci přes telefon i během cvičení. Vyberte si, zda vám
více vyhovuje kabel, nebo chcete poslouchat hudbu bezdrátově
prostřednictvím Bluetooth. V obou verzích máte k dispozici mikrofon a tlačítkové ovládání, s nímž si snadno upravíte nastavení i za pochodu. Sluchátka vám přesně padnou díky širokému
výběru různých velikostí špuntů do uší a nabídnou až 12 hodin
provozu na jediné nabití.
• sluchátka do uší
• Bluetooth
• 10m dosah
• 13,5mm dynamické reproduktory
• citlivost 100 dB
• 12 hod provozu
• frekvence 20-20 000 Hz
• hmotnost 30 g
• odnímatelný 1,2m kabel
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BT20

P10S

P11S

P21

Tento pokročilý bezdrátový headset je doplněn rozhraním
Bluetooth 4.0 s kodekem Apt-X, který nabízí vysoké rozlišení
dokonce i při bezdrátovém přenosu dat. Propojte sluchátka se
svým telefonem či tabletem pouhým dotykem pomocí technologie NFC a užívejte si křišťálově čistý zvuk za všech okolností.
Inovativní otáčecí design ušního nástavce se dostane ještě blíže k uchu a zajišťuje plnější zvuk s vyniknutím detailů. Měkké
pěnové polštářky se pohodlně nosí a netlačí ani po dlouhých
hodinách poslechu. Na jediné nabití vydrží sluchátka v provozu
až 15 hodin, jsou proto ideálním společníkem na cesty.
• bezdrátová náhlavní sluchátka
• 15 hodin provozu
• mimořádná kvalita zvuku
• Bluetooth 4.0
• duální mikrofon
• NFC
• možnost připojení audio kabelu • pevné pouzdro v balení

Sluchátka P10S od společnosti SoundMAGIC k vašim uším doručí mocné basy, čistý zvuk a široké frekvenční rozpětí, které
vám umožní vychutnat si každý tón naplno. Měkké náušníky
přesně padnou a zajistí vám pohodlné nošení po celý den. Odlehčený design a možnost složení dělají ze sluchátek ideálního
společníka na cesty. Kabel se nikdy nezamotává, nemusíte
proto ztrácet čas a rozmotávat uzlíky. Místo toho sluchátka připojte k libovolnému zařízení za pomoci 3,5mm jack konektoru
a nechte se unášet na vlně oblíbené hudební zábavy.
• náhlavní sluchátka
• zvýraznění basů
• důraz na hudební detail
• vyvážený zvuk bez zkreslení
• izolace okolních ruchů
• pohodlné náušníky

Náhlavní sluchátka P11S nabízí přesný a vyrovnaný zvuk, který
podtrhne váš hudební zážitek. Přináší k vaším uším hluboké
dunivé basy a křišťálově čisté vokály, které vás zcela pohltí.
Odlehčený design a měkké koženkové náušníky zajistí pohodlné nošení po dlouhé hodiny. Uzavřený design nabízí účinnou
izolaci okolních ruchů. Sluchátka jsou výborným společníkem
na cesty. Kabel se nezamotává a aby vám zabrala co nejméně
místa, můžete je při přenášení složit, pokud je zrovna nevyužíváte. Integrovaný mikrofon vám umožní po propojení se smartphonem vyřizovat telefonní hovory.
• náhlavní sluchátka
• odlehčený design
• pohodlné náušníky
• zvýrazněné basy
• kabel se nezamotává
• ovládání na kabelu (mikrofon pro hovory)

P21 jsou velmi lehká náhlavní sluchátka, která snadno prostřednictvím 3,5mm jack konektoru propojíte s širokou škálou zařízení od smartphonů přes přehrávače až po počítače.
Sluchátka v sobě kombinují pohodlnost nošení a fantastický
zvuk, který potěší i náročné uživatele. Dunivé hloubky ještě
lépe vyniknou díky věrohodnému rozmístění zvuku. Kabel se
nezamotává a sluchátka se pohodlně nosí, jelikož pěnové náušníky jsou extra měkké. Sluchátka využijete při cestování, dají
se složit, aby zabrala jen minimum místa v tašce či kufru.
• náhlavní sluchátka
• pohodlné nošení
• zvýrazněné basy
• kabel se nezamotává
• výborná izolace zvuku
• nízká hmotnost
• skládací (vhodné na cesty)

Náhlavní sluchátka

P21S

P22

P22C

P30S

Ať už máte smartphone s operačním systémem Apple, nebo
Android, vždy si svou oblíbenou hudbu budete moct vychutnat
na plné pecky. Připojte k telefonu, přehrávači nebo počítači
sluchátka P21S a nechte se unášet na vlnách křišťálově čistých tónů se zvýrazněnými dunivými basami. Zvuk je přesný,
chytlavý a svou kvalitou vás neomrzí ani po dlouhých hodinách
poslechu. Kabel se nezamotává, nemusíte proto před začátkem
poslechu ztrácet čas rozmotáváním uzlíků. Pěnové náušníky
skvěle padnou na uši a dokonale izolují vnější ruchy, takže vás
při soukromém koncertu nebude nikdo a nic vyrušovat.
• náhlavní sluchátka
• pohodlné nošení
• zvýraznění basů
• čistý zvuk bez zkreslení
• přepínač pro kompatibilitu s iOS i Android zařízeními
• kabel se nezamotává
• skládací (vhodné na cesty)

Přenosná sluchátka pro uživatele, kteří se nespokojí s konstrukcí in-ear, ale nechtějí ani obrovské mušle. Pečlivě navržené 40 mm dynamické membrány s neodymovými magnety
poskytují bohatý zvuk se silným basovým základem a výrazně
jasnými středy, které jasně definují jednotlivé nástroje. Díky silné termoplastické pryskyřici a kovovým komponentům, které
byly využity při konstrukci mušlí a hlavového mostu překvapí
sluchátka P22C svou pevností a odolností při zachování nízké
hmotnosti. Sluchátka jsou navíc složitelná, takže je snadnou
uložíte do přepravního boxu a nezaberou vám mnoho místa na
cestách.
• konstrukce: uzavřená
• membrány: dynamické, 40 mm
• frekvenční rozsah: 20 - 22 kHz
• impedance: 32 Ohm
• citlivost: 103 dB
• délka kabelu: 1.2 m
• hmotnost: 115 g

Přenosná sluchátka vychází z modelu P21 a přináší větší kompatibilitu díky rozeznání typu přenosného zařízení. Pečlivě navržené 40 mm dynamické membrány s neodymovými magnety
poskytují bohatý zvuk se silným basovým základem a výrazně
jasnými středy, které jasně definují jednotlivé nástroje. Sluchátka se spolehlivě spojí s jakýmkoli typem smartphonu a jsou
vybavena technologií uložené ve 3-tlačítkové řídicí jednotce,
která automaticky přepíná mezi Apple a Android. Díky silné termoplastické pryskyřici a kovovým komponentům, překvapí sluchátka svou pevností a odolností při zachování nízké hmotnosti.
• konstrukce: uzavřená
• membrány: dynamické, 40 mm
• frekvenční rozsah: 20 - 22 kHz
• impedance: 32 Ohm
• citlivost: 103 dB
• ovládací 3-tlačítkový kabel s inteligentní jednotkou rozpoznání systému iOS a Android
• délka kabelu: 1.2 m
• hmotnost: 115 g

Náhlavní sluchátka P30S od společnosti SoundMAGIC kombinují mocný zvuk s nadstandardní pohodlností nošení a inovativním uživatelským přepínačem, který umožní sluchátka
využívat u smartphonů Apple i Android. Jednoduše kabel spojte
s jakýmkoliv přístrojem, budete mít plnou kontrolu nejen nad
oblíbenou hudbou, ale se sluchátky zvládnete také vyřizovat
telefonní hovory. Z vestavěných reproduktorů se line vyvážený
a nezkreslený zvuk se zdůrazněním dunivých basů, který uspokojí i ty nejnáročnější uživatele.
• náhlavní sluchátka
• pohodlné nošení
• vyvážený čistý zvuk
• přepínač pro Apple i Android zařízení
• skládací (vhodné k cestování)
• 1,2m kabel
• cestovní pouzdro v balení
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P55
Náhlavní sluchátka P55 od SoundMAGIC představují novou fázi
vývoje této značky. Řadí se do produktové série Vento, která v
italštině znamená vítr a představuje kontrolu, jakou sluchátka
nad pohybujícím se vzduchem mají. Každý komponent sluchátek byl pečlivě vyvíjen týmem SoundMAGIC. Výsledkem
je dokonalý zvuk bez zkreslení, který ocení i ti nejnáročnější
uživatele a profesionálové v hudebním oboru. Uzavřený design
náušníků přináší perfektní izolaci od okolních ruchů, abyste si
mohli svou oblíbenou hudbu vychutnávat plnými doušky na
každém kroku, dokonce i při procházení ulic rušného velkoměsta.
• náhlavní sluchátka
• přesný zvuk bez zpoždění
• pevná kovová konstrukce
• odlehčený design k pohodlnému nošení
• izolace okolních ruchů
• vhodné pro všechny smartphony
• integrovaný mikrofon a ovládání
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Pecky bez headsetu

EP10

EP20

EP30

Ergonomická sluchátka do uší EP10 od společnosti SoundMAGIC nabízí dynamický stereo zvuk a díky klasickému 3,5mm
jack konektoru jsou ideální k připojení k různým nosičům od
telefonů až po hudební přehrávače či notebooky. Po nasazení
se vám v uších rozezní bohaté audio s širokou frekvenční škálou 25-22 000 Hz zajišťující vysoce kvalitní zvuk v hloubkách i
výškách. Kabel o délce 1,2 metru vám nabízí dostatečnou flexibilitu, kterou využijete nejen při cvičení či jiné fyzické aktivitě,
ale i při běžném nošení.
• sluchátka do uší
• dynamický zvuk
• 15mm reproduktor
• frekvence 25-22 000 Hz
• impedance 16 ohmů
• citlivost 115 dB
• 1,2m kabel
• 3,5mm jack konektor
• hmotnost 8 g

Užívejte si soukromý koncert v uších na plné pecky. S dynamickými stereo sluchátky do uší si rychle vypěstujete závislost, po
prvním vyzkoušení je již nebudete chtít vyndat. Kromě toho, že
skvěle padnou do uší, vám nabídnou věrný zvuk s podtržením
dunivých bas. Široký frekvenční rozsah od 25 do 20 000 Hz
zajistí, že každý poslouchaný tón vynikne. Standardní konektor
3,5 mm jack je vhodnou volbou pro většinu zařízení od smartphonů přes hudební přehrávače až po počítače a tablety.
• sluchátka do uší
• dynamický stereo zvuk se zvýrazněním bas
• 1,2m symetrický kabel se nezamotává
• pohodlné nošení
• 3,5mm jack
• 15mm reproduktor
• frekvence 25 - 20 000 Hz
• citlivost 115 dB
• impedance 16 ohmů
• hmotnost 12 g

SoundMAGIC EP30 jsou stylová sluchátka, která kombinují
kompaktní design do uší s otevřeným, odvzdušněným krytem.
Dynamické měniče poskytují mimořádně přirozený charakter s
výkonnými basy a jasným podáním zvuku v celém frekvenčním
spektru.
Sluchátka jsou navržena pro náročné posluchače na cestách,
kteří ocení lehké, ale odolné pouzdro či plochý kabel, který
zabraňuje zamotání. Standardní konektor 3,5 mm poskytuje
kompatibilitu s přehrávači MP3, smartphony, tablety i počítači.
Díky vynikající kvalitě zvuku, nízké ceně, výjimečné odolnosti a
rozsáhlé kompatibilitě představují EP30 ideální upgrade oproti
sluchátkům, která jsou dodávána s mnoha zařízeními.

Špunty bez headsetu

E10

E50

E80

ES18

Celokovové špunty SoundMAGIC E10 zaujmou na první pohled
povedeným designem. Nabídnou živý detailní zvuk se silným
basovým základem. O dostatečnou dynamiku zvuku se starají
10mm neodymové měniče. Relativně vysoká citlivost umožní
bezproblémové dosažení poslechové hlasitosti s libovolnými
přenosnými přehrávači. Sluchátka mají kovový přímý jack a
sladěnou Y spojku. Součástí balení je několik párů různých nástavců (včetně dvojitých), klip pro uchycení kabelu na oděv a
transportní pouzdro.
Charakteristika sluchátek:
• velikost měniče: 10 mm
• frekvence: od 15 Hz do 22 000Hz
• citlivost: 100 dB/mW
• impedance: 16 Ohm

Na základě rozsáhlých zkušeností a výzkumů ve sluchátkové
technologii vznikl model špuntů do uší SMG E50. Nový design
podporuje ještě věrnější zvuk a ještě lepší zážitek z poslechu.
Nebudou vás rušit žádné vnější elementy a cizí frekvence a
pevná kovová konstrukce zajišťuje dlouhou bezchybnou funkčnost sluchátek. Speciálně vytvořený kabel se nezamotává,
nemusíte proto ztrácet čas uvolňováním uzlů. V balení najdete
také sponku na kabel a tři páry silikonových špuntů. Vyberte si
z nich svou velikost, aby bylo jejich nošení pohodlné po celý
den.
• sluchátka do uší
• vyvážené tóny
• přesný zvuk bez rušení
• pohodlné nošení
• kabel se nezamotává
• kovová konstrukce
• 3 páry silikonových špuntů v balení
• sponka na kabel v balení
• cestovní pouzdro

Sluchátka E80 vytvořila společnost SoundMAGIC s cílem nabídnout studiovou kvalitu zvuku pro každého. Působivé basy a
uhlazené stereo bez okolních vlivů umožní poslouchat oblíbenou hudbu naplno. Speciální design a celokovový materiál je
odolný a zaručí dlouhodobě bezchybnou funkčnost sluchátek.
Zapomeňte na rozmotávání kabelu, jeho speciální povrch se již
nikdy nezamotá. Součástí balení je přenosné pouzdro, sponka
na kabel a tři páry špuntů do uší. Vyberte si mezi S/M/L velikostí a doplňte kvalitu poslechu pohodlností nošení po celý
den. Na kabelu je umístěno tlačítkové ovládání zajišťující mimo
jiné automatický přechod mezi Apple a Android zařízeními, aby
o hudbu nebyl ochuzen skutečně nikdo.
• sluchátka do uší
• vyvážený zvuk
• působivé basy
• celokovová konstrukce
• kabel se nezamotává
• 3 páry špuntů do uší (S/M/L)
• tlačítkové ovládání na kabelu

Sluchátka SoundMAGIC ES18 nabízí možnost užívat si skvělý
zvuk za přijatelnou cenu. Integrované 10mm dynamické reproduktory a pečlivě laděná zvuková komora přináší výborný hudební zážitek, který se s přehledem vyrovná několikanásobně
dražším sluchátkám. Křišťálové čistoty tónů a silných dunivých
basů se nebudete moct nabažit. Připojte sluchátka k libovolnému přehrávač, smartphonu nebo počítači a soukromý koncert
může začít.
• sluchátka do uší
• nezkreslený zvuk
• zvýrazněné bas
• 10mm dynamické reproduktory
• kabel se nezamotává
• 3 velikosti špuntů (S/M/L) v balení
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ES20

PL21

In-ear sluchátka SoundMAGIC ES20 jsou vyrobena z odolného
kovu, který ukrývá dynamické membrány o průměru 13,5 mm.
Tato kombinace produkuje velmi působivé basy a organické
výšky. Ergonomie sluchátek je uzpůsobena delšímu nošení a
pro příjemný, ničím nerušený poslech. Bezchybného utěsnění,
které vám odizoluje vnější hluk dosáhnete správným výběrem
jedné ze tří velikostí dodávaných silikonových koncovek, které
naleznete v příslušenství. Díky modernímu dokonalému designu neuděláte ostudu, naopak atraktivní design ve stříbrném
provedení s možností výběru tří barevných odstínů jednoznačně upoutá pozornost. Praktický je i plochý kabel, který zabraňuje zamotání.
Díky vynikající kvalitě zvuku, nízké ceně, výjimečné odolnosti a
rozsáhlé kompatibilitě představují ES20 ideální upgrade oproti
sluchátkům, která jsou dodávána s mnoha zařízeními.

In-ear sluchátka PL21 představují perfektní kombinaci vynikající kvality a ceny. Díky pokročilým technologiím a letitým
zkušenostem v oboru akustiky se podařilo vytvořit sluchátka
s róbustní kovovou konstrukcí a inovativním designem, která
svými parametry přesahují mnohem dražší modely na trhu.
Zvukovody sluchátek PL21 jsou navrženy tak, aby pohodlně a
bezpečně seděly v ušní dutině. Bezchybného utěsnění, které
vám odizoluje vnější hluk dosáhnete správným výběrem jedné
ze čtyř velikostí dodávaných silikonových koncovek, které naleznete v příslušenství, stejně jako kabelovou sponu a cestovní
pouzdro.
• konstrukce: in-ear
• frekvenční rozsah: 15 - 22 kHz
• DC odolnost: 12 Ohm +/-10%
• citlivost: 97 dB +/-2dB
• délka kabelu: 1,2 m

PL30+

PL50

Nechte se pohltit tóny své oblíbené hudby. Edice sluchátek
PL30+ z roku 2016 nabízí špičkový zvuk v kombinaci s odolnou
konstrukcí doplněnou kovovými prvky. Dynamické reproduktory podtrhnou dunivé basové hloubky a uspokojí i náročné uživatele. Kabel se upevní za uši a nabídne ještě lepší stabilitu, což
oceníte při sportu, protože špunty budou v uších držet dokonale
i při zvýšené fyzické aktivitě. Vyberte si jednu ze tří velikostí
špuntů a zajistěte si ničím nerušený poslech po dlouhé hodiny.
• sluchátka do uší
• dynamický reproduktor
• izolace zvuku
• frekvence 20-22 000 Hz
• impedance 12 ohmů
• citlivost 100 dB
• 1,2m kabel
• 3,5mm jack konektor
• hmotnost 10 g

Sluchátka PL50 od společnosti SoundMAGIC si zamilujete nejen díky tomu, že vám za všech okolností zprostředkují dokonalý zvuk, ale také kvůli jejich pohodlnému nošení. Jsou vybavena
odnímatelným upevněním za uši, které využijete při sportování,
a při fyzické aktivitě. Integrované reproduktory zajišťují čistý
zvuk bez zkreslení, při jehož poslechu vás nebudou rušit žádné
okolní vlivy. Vyberte si z široké nabídky různých velikostí špuntů do uší a zajistěte si pohodlný poslech po celý den.
• sluchátka do uší
• ergonomický tvar
• odnímatelná upevnění za uši
• čistý zvuk
• pohodlné nošení
• izolace ruchů
• frekvence 15-22 000 Hz
• citlivost 109 dB
• 1,2m kabel
• 3,5mm pozlacený jack konektor
• hmotnost 8 g

Špunty s headsetem

E10C

E10M

E50C

E80C

Společnost SoundMagic přichází s dalším počinem pro ty, kteří
shánějí kvalitní špuntová sluchátka do uší. Tento headset připojíte téměř k jakémukoli zdroji zvuku. V konektoru má miniaturní
přepínač, pomocí něhož můžete změnit zapojení konektoru
dle vašeho přístroje. Osazené 10mm měniče s neodymovými
magnety produkují silný zvuk s mohutným basovým základem.
Uživatele jistě potěší skutečnost, že součástí jsou i náhradní
silikonové nástavce.

In-ear sluchátka jsou uzpůsobena pro přenosná zařízení iOS,
jelikož sluchátka jsou vybavena s ovladačem pro produkty Apple. Pečlivě vyladěné dynamické membrány s neodymovými
magnety o velikosti 13.5 mm poskytují hutný a neuvěřitelně
objemný zvuk s čitelnými basy, jasnými výškami a příjemně
zbarvenými frekvencemi středního pásma. Sluchátka jsou vyrobena z jednoho kusu hliníkové slitiny, kromě nízké hmotnosti
disponují vysokou odolností a jsou takřka nezničitelná. V příslušenství je množství ušních nástavců, které vám nejlépe padnou
a zajistí maximální utěsnění a pohodlnost pro poslech.
• silikonové náušníky, 2 druhy, celkem 6 párů (S/M/L)
• silikonové náušníky s dvojitou přírubou, 1 pár (M)
• klipsna
• přepravní pouzdro
• konstrukce: in-ear
• membrány: dynamické s neodymovým magnetem, 13.5 mm
• frekvenční rozsah: 20 - 20 kHz
• impedance: 46 Ohm
• citlivost: 100 dB

Na základě rozsáhlých zkušeností a výzkumů ve sluchátkové
technologii vznikl model špuntů do uší SMG E50. Nový design
podporuje ještě věrnější zvuk a zážitek z poslechu. Nebudou
vás rušit žádné vnější elementy a cizí frekvence a pevná kovová konstrukce zajišťuje dlouhou bezchybnou funkčnost sluchátek. Speciálně vytvořený kabel se nezamotává, nemusíte
ztrácet čas uvolňováním uzlů. V balení najdete sponku na kabel
a tři páry silikonových špuntů. Vyberte si z nich svou velikost,
aby bylo jejich nošení pohodlné po celý den. Integrované ovládání na kabelu obsahuje tři tlačítka a umožňuje automatické
přepínání mezi telefony Apple a Android.
• sluchátka do uší
• vyvážené tóny
• přesný zvuk bez rušení
• pohodlné nošení
• kovová konstrukce
• 3 páry silikonových špuntů v balení
• sponka na kabel v balení
• cestovní pouzdro

Sluchátka E80 vytvořila společnost SoundMAGIC s cílem nabídnout studiovou kvalitu zvuku pro každého. Působivé basy a
uhlazené stereo bez okolních vlivů umožní uživateli poslouchat
svou oblíbenou hudbu naplno. Speciální design a celokovový
materiál je odolný a zaručí dlouhodobě bezchybnou funkčnost
sluchátek. Zapomeňte na rozmotávání kabelu, jeho speciální
povrch se již nikdy nezamotá. Součástí balení je přenosné
pouzdro, sponka na kabel a tři páry špuntů do uší. Vyberte si
mezi S/M/L velikostí a doplňte kvalitu poslechu pohodlností
nošení po celý den. Na kabelu je umístěno tlačítkové ovládání
zajišťující mimo jiné automatický přechod mezi Apple a Android
zařízeními, aby o hudbu nebyl ochuzen skutečně nikdo.
• sluchátka do uší
• vyvážený zvuk
• působivé basy
• celokovová konstrukce
• kabel se nezamotává
• 3 páry špuntů do uší (S/M/L)
• tlačítkové ovládání na kabelu

Charakteristika sluchátek:
• velikost měniče: 10mm
• frekvence od 15 Hz do 22 000 Hz
• citlivost 100 dB/mW
• impedance 46 Ohm
• hmotnost 15 g
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ES11S

ES18S

ES19S

ES11S jsou špuntová sluchátka s mikrofonem, která vám nabídnou nejen výbornou kvalitu zvuku, ale také praktické ovládání na kabelu. To vám umožní snadno upravovat hlasitost,
přepínat mezi skladbami, ale také vyřizovat telefonní hovory.
Kvalitní integrované reproduktory zajišťují křišťálově čistý zvuk
bez zkreslení a účinně redukují ruchy během volání, takže druhou stranu slyšíte jasně a zřetelně. Sluchátka skvěle padnou
do uší a netlačí ani po celém dnu nošení. Stačí, když si zvolíte
z nabídky dvou různých velikostí špuntů ty, které vám lépe vyhovují.
• sluchátka do uší
• čistý zvuk
• izolace ruchů
• ovládací panel na kabelu
• 2 velikosti silikonových špuntů v balení (S/M)

Ani když požadujete nadstandardní zvukový výkon, nemusíte
se ohlížet po sluchátkách za mnoho tisíc. Pořiďte si špunty
ES18S s 10mm dynamickými reproduktory, nabízející čistý
zvuk bez zkreslení a zvýrazněné dunivé basové hloubky, které
vás zcela pohltí. Na kabelu, který se nezamotává, je umístěno
praktické ovládání umožňující automatické přepínání nastavení
podle toho, zda máte sluchátka za pomoci pozlaceného 3,5mm
jack konektoru připojena k zařízení Android, nebo Apple.
• sluchátka do uší
• 10mm dynamické reproduktory
• frekvence 15-22 000 Hz
• impedance 16 ohmů
• citlivost 100 dB
• 1,2m kabel
• 3,5mm pozlacený jack konektor
• hmotnost 11 g

Nespoutaný zvuk s nezkreslenými čistými tóny a podtrženými
dunivými hloubkami. Přesně to vám nabízí sluchátka ES19S
od značky SoundMAGIC. Uvolněte se a relaxujte za zvuků své
oblíbené tóny, které slyšíte v křišťálově čisté kvalitě. Připojte
sluchátka ke svému telefonu, ať už jde o Android, nebo Apple, a
integrovaný mikrofon a chytré ovládání na kabelu vám umožní
také vyřizovat telefonní hovory. Sluchátka přesně padnou do
uší a nebudou vás tlačit ani po dlouhých hodinách zábavy.
• sluchátka do uší
• 10mm dynamický reproduktor
• frekvence 15-22 000 Hz
• impedance 49 ohmů
• citlivost 95 dB
• 3,5mm jack konektor
• 1,2m kabel
• hmotnost 15 g
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CLOTH GRILL MODEL
PACKAGING

Wireless Bluetooth Streaming
Near Field Communication
Aux input cable included
Solar power energy
P o w e r B a n k u p t o 3 s m a r t p h o n e s / Up to 15 hours of playtime 1/2 volume play
Multi-Connection up to 3 smartphones
Multi-host DJ mode
Amplify the Sound by Connecting up to 2 Speakers
Vo i c e A s s i s t a n t
CD-like Quality audio
F u l l y Wa t e r p r o o f ( I P X 7 ) a n d F l o a t a b l e
Stereo Sound System
Shockproof
Te m p e r a t u r e p r o o f / f r o m 0 ° F t o 1 4 0 ° F ( - 2 0 ° C t o + 6 0 ° C )
Power Adaptor and Micro USB Cable Included

SPECS
p r o d u c t d i m e n s i o n s : 8 . 7 ’’ x 3 . 3 ’’ x 2 . 5 ‘‘ ( 2 2 2 x 8 3 x 6 4 m m )
product weight: 1.56 lb (708 g)
integrated battery: 5000 mAh Lithium Ion Polymer
solar panel: monocrystalline sillicon solar panels
p a c k a g e d i m e n s i o n s : 1 0 . 2 ’’ x 5 . 5 ’’ x 4 . 4 ’’ ( 2 6 0 x 1 4 0 x 11 2 m m )
package weight: 3.37 lb (1530 g)

CONTENTS
Lemon California Roll Cloth Grill . Aux input cable . Power Adaptor 2A .
M i c r o U S B c a b l e . U s e r ’s g u i d e . 2 i n t e r n a t i o n a l p l u g s

Designed by Lemon Technology INC in California, USA. Assembled in China . www.lemon-california.com . sales@lemon-california.com
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Bluetooth Streaming
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COLOR / REF
• P o w er Bank up to 3 smartphones / Up to 15 hours of playtime 1/2 volume play
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Party Rocker Max

Party Rocker Plus

Party Starter

50 Watt Bluetooth speaker se zabudovanou baterií, mikrofonem
a světelnou show
Rocker Max má vše co potřebujete, aby jste proměnili každé setkání s lidi
ve speciální událost. Osmipalcový dvoupásmový reproduktor, napájený
50-wattovým zesilovačem, poskytuje bohatý zvuk plný basových vibrací.
Streamujte hudbu bezdrátově z jakéhokoliv zařízení s podporou Bluetooth.
Nabíjecí baterie vydží čtyři hodiny, takže večírek může bez přerušení běžet
v plné parádě. Světelný čelní panel je tvořen mřížkou, kde se kombinuje
šest oslňujících barev: červená, zelená, modrá, purpurová, oranžová a bílá.
Barevné vzorce se mění podle rytmu hudby. Balení obsahuje také kvalitní
mikrofon a kabel. Díky unikátnímu echo efektu a dvěma mikrofonním vstupům je možné soutěžit v karaoke, tak jako při velkorozpočtové produkci.
Reprosoustava pro iP.

Robustní reproduktor ION Party Rocker Plus má více než dost výkonu
pro hlasité přehrávání hudby i na akcích s početnou účastí.
Streamujte do něj oblíbené songy z jakéhokoliv zařízení s Bluetooth rozhraním. Hudbu bude pumpovat prostřednictvím 6,5“ wooferu v 2-pásmovém
reproduktorovém systému, který divoce pohání 50-wattový zesilovač. Je
vybaven barevným osvětlením, které se automaticky přizpůsobí hudbě, kterou zrovna přehráváte. 6 barevných světel je promítáno na stěny a stop,
díky čemuž se vytvoří působivá atmosféra. O hlasitou reprodukci vaší hudby
se postará 50-wattový reproduktor, který vyplní místnost působivými basy.
Díky přítomnosti bezdrátové technologii Bluetooth můžete reproduktor ION
Party Rocker Plus snadno propojit s vaším chytrým zařízením se systémem
iOS nebo Android. Můžete tak přes své chytré zařízení nastavit hlasitost,
přeskakovat v playlistu nebo pouštět/zastavovat přehrávanou hudbu. Rychlé a snadné ovládání.

BT mini speaker se zabudovanou světelnou show
Ultra kompaktní rozměry bezdrátového Bluetooth ozvučovacího systému
vám dovolí rozbalit párty kdykoliv a kdekoliv rovnou z kapsy. Nenechte se
zmást miniaturní velikostí, tento malý zázrak v sobě skrývá velký zvuk díky
výkonému širokopásmovému reproduktoru a multi-barevnou světelnou
show, která se promítá na zdi. Nabíjecí baterie navíc vydrží několik hodin
nepřetržité zábavy. Reprosoustava pro iP.
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Holiday Party Plus

Vícebarevné přenosné otočné projekční světlo do interiéru i exteriéru.
To, co potřebujete pro to, aby vaše párty nebo oslava nebyla pouze všedním
zážitkem je pořádné slavnostní světlo. Díky Holiday Party Plus získáte krásný doplněk, který váš pokoj či dvorek vyplní jasným LED světlem v barvách
bílé, červené, zelené, modré, fialové a oranžové. Světlo stačí umístit na plochou základnu a použít dálkový ovladač pro zvolení pohybových sekvencí
otočné hlavy, stejně jako dalších klíčových vlastností (výběr barev, intenzita), včetně možnosti zadat denní program pro automatické opakování.
Světlo je voděodolné, takže jej v klidu můžete ponechat na dešti či pokryté
sněhem. Rozsah světla je 80° (šířka) x 50° (výška).

36

ION Party Rocker Express

Party Ball USB

Přenosný aktivní BT reproduktor se světelnými efekty a mikrofonem
Party Rocker Express přináší velkou zábavu v kompaktním balení a disponuje vším, co potřebujete, abyste přeměnili jakékoliv setkání na speciální
událost. S výkonným 4” dvoupásmovým reproduktorem získáte bohatý živý
zvuk. Hudbu můžete streamovat bezdrátově z libovolného zařízení Bluetooth® s dosahem až 10m nebo připojit jiný zdroj pomocí vstupu Aux. Rotační světelná koule vyplňuje váš pokoj třemi oslnivými barvami - červenou,
zelenou a modrou a v podobně je povedena i čelní mřížka reproduktoru.
Světelné efekty a jejich vzory se mění v čase a závislosti na rytmu či náladě
hudby. Součástí setu je i kvalitní mikrofon a kabel. Vstupní sekce umožňuje
připojení dvou mikrofonů a je vybavena dozvukovým efektem echo, takže si
můžete užít karaoke i ve dvou. Party Rocker Express lze napájet pomocí 8
ks baterií typu “C” či přiloženým AC Adapterem. Díky USB portu lze dobíjet
smartphone nebo tablet.

Tříbarevná světelná show, reaguje na beaty
Když si chcete udělat z každé chvilky zábavu, Party Ball USB je pro vás to
pravé. Tato miniaturní kupolová zářivka svítí červenými, zelenými a modrými světýlky a odráží je na strop a stěny, takže během chvilky promění
každou místnost v taneční parket. Nabíjí se jednoduše pouze zapojením do
USB portu, takže vám nikde nezavazí adaptéry nebo jiné přebytečné kabely.
Pokud Party Ball připojíte ke svému silnému reproduktoru, snadno vytvoříte
systém, jenž je kombinací kvalitního zvuku a vzrušujících vizuálních efektů
sladěných s rytmem hudby. Reprosoustava pro iP.

Tailgater Go

Water Rocker

Sport

20Watt voděodolný iPX4 Bluetooth speaker se zabudovanou baterií,
výdrž až 50hodin
Užívejte si svou oblíbenou hudbu, ať už jste kdekoliv, třeba tančíte venku
v dešti, nebo se opalujete na pláži. Tailgater Go vám zajistí výborné zážitky
s rodinou a přáteli. Skvělý zvuk zajišťuje dvojitý reproduktorový systém a
20W dynamický zesilovač. Můžete streamovat hudbu z jakéhokoliv Bluetotoh zařízení, nebo se zaposlouchat do tónů AM či FM rádiové stanice.
Voděodolnost IPX4 znamená, že zábava bude pokračovat i tehdy, pokud
je reproduktor poblíž bazénu nebo když náhle začne pršet. Reproduktor je
vybaven 3,5mm a 6,3mm AUX vstupem, do kterých snadno připojíte mikrofony, sluchátka nebo doprovodné hudební nástroje.
Reprosoustava pro iP.

Přenosný vodotěsný aktivní Bluetooth reproduktor. Ideální na loď, k /
anebo do bazénu či moři, na řeku…
Je nejen vodotěsný, ale i plave. Díky svému vodětěsnému provedení je
skvělým společníkem pro aktivity spojené s vodou. Dokážete si představit
vyjížďku na raftu se svojí oblíbenou muzikou a beze strachu, že váš oblíbený
přehrávač utopíte? Dvoupásmový systém s aktivním 50W zesilovačem bohatě stačí na jakékoli běžné ozvučení. Interní dobíjecí baterie vydrží mnoho
hodin, takže můžete bezdrátově přenášet hudbu z libovolného zařízení Bluetooth či dokonce NFC s jistotou, že vám vydrží do konce akce. Díky USB
portu lze dobíjet smartphone nebo tablet. Vestavěné AM/FM rádio vybavené
digitálním tunerem a možností uložení až 20-ti stanic nebo připojení libovolného přehrávače přes AUX vstup. Pro chvíle opravdové zábavy zkuste karaoke s interním mikrofonním vstupem a kvalitním dynamickým mikrofonem,
který je součástí balení. Díky mikrofonu můžete vést i kondiční výuku apod.

Přenosný voděodolný aktivní Bluetooth reproduktor.
Co takhle zacvičit si u bazénu, u moře nebo rovnou v dešti? S ION Sport to
není problém. Díky svému voděodolnému provedení je skvělým společníkem pro venkovní aktivity, nepokází vám párty na zahradě, u bazénu nebo
kdekoli jinde. Dvoupásmový systém s aktivním 50W zesilovačem stačí na
jakékoli běžné ozvučení. Interní dobíjecí baterie vydrží mnoho hodin, takže můžete bezdrátově přenášet hudbu z libovolného zařízení Bluetooth či
dokonce NFC s jistotou, že vám vydrží do konce akce, přičemž dosah bezdrátového přenosu činí nadstandardních 30m. Díky USB portu lze dobíjet
smartphone nebo tablet. Nevíte co vybrat za hudbu z vašeho přehrávače?
Zkuste vestavěné AM/FM rádio vybavené digitálním tunerem a možností
uložení až 20-ti stanic nebo připojte libovolný přehrávač tradiční cestou
přes AUX vstup. Pro chvíle zábavy zkuste karaoke s interním mikrofonním
vstupem a kvalitním dynamickým mikrofonem, který je součástí balení.
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„Potopit můžeš kolegu, tchýni,
anebo špatnej song...“
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Dunk

Plunge

Aquaboom

iPX7 vodotěsný bluetooth speaker se zabudovaným
mikrofonem a baterií
Nezáleží na tom, kam se vydáte, s přenosným reproduktorem Dunk vás
hudba bude všude provázet! Dunk je kompaktní voděodolný reproduktor s
překvapivě silným a čistým zvukem. Streamuje hudbu z jakéhokoliv Bluetooth zařízení až na vzdálenost 10 metrů. Jeho odolný pogumovaný povrch
se pyšní označením IPX7, takže pokud ho náhodou upustíte při horolezectví,
nic se mu nestane. Dunk je zcela voděodolný, nic se mu nestane ani po 30
minutách v hloubce 1 metr. Má zabudovanou nabíjecí baterii s výdrží až 10
hodin a mikrofon, s nímž snadno vyřídíte hovory, aniž byste museli sáhnout
do kapsy pro telefon. Jde o toho nejlepšího společníka pro zábavná outdoorová dobrodružství. Reprosoustava pro iP.

iPX7 vodotěsný Bluetooth speaker se zabudovaným mikrofonem
a baterií
Pokud by jste si chtěli poslechnout vaši oblíbenou hudbu během potápění,
pak je Plunge tou pravou a snad i jedinou volbou. Jedná se o nejvíce vodotěsný bezdrátový bluetooth stereo speaker s 20-ti wattovým zesilovačem,
dvěma širokopásmovými reproduktory, pasivním bass radiatorem a zabudovaným mikrofonem pro příjem hovorů. Přes bluetooth lze také ovládat
tlačítka Play/Pause, Next/Previous Track. Zdroj hudby lze připojit také přes
aux input. Zabudovaná nabíjecí baterie vydrží hodiny i pod vodou. Robustní
pogumované provedení, je v tomto případě samozřejmostí.
Reprosoustava pro iP.

iPX7 vodotěsný Bluetooth speaker se zabudovaným mikrofonem
a baterií - výdrť až 20 hodin
Zábava by neměl končit tím, že se věci namočí. S novým vodotěsným stereo
Bluetooth reproduktorem Aquaboom si můžete dopřát svoji oblíbenou hudbu i na pláži či u bazénu. Pokud vám omylem spadne do vody, není třeba
panikařit, udrží se na hladině, a pokud by byl násilně ponořen, vydrží až 30
minut v hloubce jednoho metru. Zabudovaný mikrofon umožňuje příjem hovorů. Skrze bluetooth je možné také ovládat hudbu tlačítky Play/Pause, Next
Track atd. Zabudovaná nabíjecí baterie vydrží hodiny. Nechybí také klasický
aux vstup. Reprosoustava pro iP

Patio Mate

Helios

Game Day

iPX4 voděodolný Bluetooth speaker s LED diodami pro party deštníky
Patio Mate je unikátní kombinací vodotěsného bezdrátového bluetooth stereo reproduktoru a osvětlení určeného pro venkovní slunečníky. Patio Mate
se jednoduše přiklapne na tyč a drží. Osm vysoce svítivých LED diod poskytuje 150 lumenů a nabízí dvě varianty intenzity světla. Hudbu lze streamovat
z jakéhokoliv bluetooth zařízení. Zabudovaná nabíjecí baterie vydrží šest
hodin nepřetržitého provozu. Reprosoustava pro iP.

iPX4 vodotěsný bluetooth speaker se zabudovaným
mikrofonem a baterií
Helios je kompaktní Bluetooth stereo speaker se zabudovaným mikrofonem
pro příjem hovorů z vašeho smartphonu. Helios na první pohled upoutá svým
multi-barevným LED panelem, a plochým kruhovým designem, díky kterému
jej lze pověsit na zeď a vytvořit tak futuristický umělecký objekt nebo jej lze opřít
na stole jako foto-rámeček. 15 programů světelné show pulzujících v rytmu
hudby a nabíjecí baterie, která vydrží hodiny, zaručují nekonečnou zábavu.
Reprosoustava pro iP.

je multifunkční přenosný aktivní Bluetooth reproduktor, který dodá
vaší párty či oslavě neopakovatelnou atmosféru.
Interní zesilovač s mimořádným výkonem 50W budí dvoupásmový systém
zahrnující woofer a vysokofrekvenční hornu s širokým rozptylem zvuku.
Díky bezdrátovému přenosu Bluetooth® či ještě modernějšímu NFC můžete
přehrávat hudbu přímo z vašeho chytrého telefonu či tabletu, ale nebude
mít problém připojit si starší přehrávač pomocí kabelu pomocí AUX vstupu
s konektorem jack. Devizou tohoto reproduktoru je i vestavěná dobíjecí baterie s obrovskou výdrží, která nabízí několik dní provozu. Nudí vás hudba
nebo chcete poslouchat aktuální zprávy či sportovní přenos? Game Day je
vybaven analogovým AM/FM tunerem s možností uložení 20 stanic. To ale
není vše. Game Day nabízí i mikrofonní vstup - pro karaoke na zahradě. V
příslušenství naleznete i kvalitní dynamický mikrofon. Game Day disponuje
odolnou konstrukcí a praktickým madlem na přenášení.
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Job Rocker Max
Přenosný voděodolný aktivní Bluetooth reproduktor. Poslouchejte
svou oblíbenou hudbu, když pracujete - i za špatného počasí!
Job Rocker Max je dokonalým společníkem pro stavební dělníky a další
řemeslníky, kteří si svou práci rádi zpříjemní kvalitním poslechem hudby.
Přináší živý a realistický zvuk s výkonem 50W, je voděodolný, takže jej nemusíte schovávat, jak spadne pár dešťových kapek nebo se bát, když si ho
mladý vezmou k bazénu. Pro chvíle zábavy je zde i zabudovaný mikrofonní
vstup. Baterie vydrží až 50 hodin, takže můžete bezdrátově přenášet hudbu
z libovolného zařízení Bluetooth či dokonce NFC. Disponuje AM/FM rádiem
vybaveným digitálním tunerem a možností uložení až 6-ti stanic. Přední grill
je vybavený silným LED světlem a má tři AC terminály pro vaše elektrické
nářadí. Job Rocker Max je vybaven solidním akumulátorem, skříň disponuje
12V auto jackem pro možnost dobíjení ve vašem vozidle nebo klasickým
adaptérem. Z USB portu lze dobíjet smartphone nebo tablet.
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Corner Stone

iPX4 voděodolný, přenosný BT speaker , vestavěná baterie,
výdrž až 48hodin
Každý by chtěl kvalitní vodotěsné venkovní reproduktory bez nutnosti problematické kabeláže a s možností ovládaní hlasitosti a programu zvenčí.
Bezdrátový speaker Corner Stone představuje právě toto ideální řešení. Lze
je dokonce nechat přímo na dešti. Jeho trojúhelníkový tvar, který sedne
přesně do rohů, poskytuje při správném umístění ještě lepší basovou odezvu a hlasitost než běžné venkovní reproduktory. Dva Corner Stone lze navíc
pomocí bluetooth spárovat do sterea. Integrovaná nabíjecí baterie vydrží
úctyhodných 50 hodin provozu. Reprosoustava pro iP.

Block Rocker Sport
100W přenosný Bluetooth reproduktor s výdrží až 75 hodin
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení přes Bluetooth, NFC nebo
3,5mm audio konektor a snadné dopravení z místa na místo díky kolečkům
a teleskopickému madlu. Parádní zvukový přednes obstarává 100W zesilovač, zatímco propojení více jednotek Rocker Sport najednou umožňuje aplikace True Wireless Stereo. Reproduktor disponuje AM/FM přijímačem pro
naladění oblíbené rádiové stanice a nabízí také přípojku pro mikrofon nebo
AUX vstup pro připojení jiného než Bluetooth zdrojového zařízení. ION Block
Rocker Sport odolá deštivému počasí a jeho gumové rohy ho účinně ochrání
před nárazy a opotřebením. Jeho napájení neobstarává změť nevzhledné
kabeláže, ale výkonná baterie, která ustojí až 75 hodin nepřetržitého provozu. Gumová kolečka a teleskopické madlo pro snadné převážení. Mikrofon
je součástí balení.

Pro100BT

Pro500BT

Pro80 Automatic

Pro80 Automatic je gramofon, který vám dodá skvělý zvuk
a přidá něco navíc
V dnešní době, kdy CD upadá v nemilost se do módy vrací vinylové desky.
Díky dvourychlostnímu motoru (33 ½ a 45 RPM) přehrajete jakoukoli desku,
tedy 7” i 12” vinyl. Co činí z tohoto výrobku pohodlného společníka je systém automatického přehrávání a vypnutí. Již není nutné umístit jehlu přesně
do zaváděcí drážky, stačí navolit správný průměr vinylu a stisknout tlačítko
START. Pro100BT disponuje zabudovaným phono předzesilovačem a výstupy pro připojení aktivních reproduktorů či zesilovače a nabízí i bezdrátový
stream prostřednictvím protokolu Bluetooth, desky tedy můžete poslouchat
i z vašeho oblíbeného přenosného reproduktoru. Jakousi bonusovou funkcí je možnost připojení k počítači pomocí USB sběrnice, díky které pak v
programu EZ Vinyl/Tape Converter můžete digitalizovat své staré LP desky.

Luxusní gramofon, postavený ze špičkových součástek
a materiálů (ořechový finish horní desky, hliníkový talř, rameno
i potenciometry, pozlacené výstupy)
Nejen, že nádherně vypadá ale stejně tak i hraje. Díky dvourychlostnímu
motoru (33 ½ a 45 RPM) přehrajete jakoukoli desku, tedy 7” i 12” vinyl.
Co činí z tohoto výrobku pohodlného společníka je systém automatického
přehrávání a vypnutí. Již není nutné umístit jehlu přesně do zaváděcí drážky,
stačí navolit správný průměr vinylu a stisknout tlačítko START. Pro500BT
disponuje zabudovaným phono předzesilovačem a výstupy pro připojení aktivních reproduktorů či zesilovače a jako doplněk nabízí i bezdrátový stream
Bluetooth. Desky tedy můžete poslouchat i z vašeho oblíbeného přenosného
reproduktoru. Jakousi bonusovou funkcí celé sestavy je možnost připojení
k počítači pomocí USB sběrnice, díky které pak v programu EZ Vinyl/Tape
Converter můžete digitalizovat své staré LP desky.

Pro80 Automatic je gramofon, který vám dodá skvělý zvuk
a přidá něco navíc
V dnešní době, kdy CD upadá v nemilost se do módy vrací vinylové desky.
Je to právě jejich teplý, bohatý a zejména organický zvuk, který nahrávkám
propůjčuje autentičnost a nezaměnitelnou opravdovost. Díky dvourychlostnímu přesnému a zejména tichému motoru (33 ½ a 45 RPM) přehrajete
jakoukoli desku z vaší kolekce, tedy 7” i 12” vinyl. Co činí z tohoto výrobku
pohodlného společníka je systém automatického přehrávání a vypnutí. Již
není nutné umístit jehlu přesně do zaváděcí drážky, stačí navolit správný
průměr vinylu a stisknout tlačítko START. Pro80 Automatic disponuje zabudovaným phono předzesilovačem a výstupy pro připojení aktivních reproduktorů či zesilovače. Možnost připojení k počítači pomocí USB sběrnice,
díky které pak v programu EZ Vinyl/Tape Converter můžete digitalizovat své
staré LP desky.
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Vinyl Motion Air

Digital LP

Max LP Wood

Bluetooth gramofon v kufříku se zabudovanými speakery,
nabíjecí baterie, RIP funkce
Streamujte své desky na jakýkoliv Bluetooth reproduktor, ať už jste kdekoliv.
Bluetooth gramofon Vinyl Motion Air vás na první pohled zaujme elegantním designem, možností připojení slucháte, soundbarů a svou vestavěnou
nabíjecí baterií, díky které si ho s sebou můžete vzít kamkoliv. Integrované
stereo reproduktory nabízí vysoce kvalitní a hlasitý zvuk, i pokud se rozhodnete nestreamovat na externí reproduktor. Kromě poslechu také můžete s
využitím přiloženého softwaru převádět audio z desek do digitální podoby a
poslouchat své oblíbené staré hity na telefonu i tabletu.

Digital LP je moderní retro přehrávač 4v1, který obsahuje gramofon,
DAB+ / FM rádio a AUX vstup
Nádherný “white & wood” vzhled přehrávače je proveden v moderním retro
stylu, kterému dominují čisté linie. 3-rychlostní gramofon přehraje jakoukoli
desku z vaší kolekce. Citlivý DAB+ tuner zachytí plošné digitální vysílání ve
výjimečné kvalitě a bez šumu, pro příznivce klasiky je zde i tradiční analogový FM tuner. Systém je vybaven zabudovanými reproduktory a interním
zesilovačem, takže nepotřebujete žádné další vybavení, pokud by však nastala potřeba silnější aparatury, jsou zde samozřejmě patřičné výstupy. Pro
nerušený poslech je zde i sluchátkový výstup. Jakousi bonusovou funkcí
celé sestavy je možnost připojení k počítači pomocí USB sběrnice, díky které pak v programu EZ Vinyl/Tape Converter můžete digitalizovat své staré
LP desky.

USB dřevěný gramofon s reproduktory, digitalizace vinylových
nahrávek
Poslouchejte, připojujte, konvertujte. Max LP je jednoduchý multifunkční
gramofon, který vám umožní užívat si deístky let staré LP desky a převádět
je do digitální podoby, abyste si hudbu svého mládí mohli vychutnat i na
počítači nebo v telefonu při cestě do práce. Stačí pouze připojit přístroj k
počítači za pomoci přiloženého USB kabelu a můžete stačít. Software EZ
Vinyl/Tape Converter vás navádí jednotlivými kroky a automaticky odděluje jednotlivé skladby do samostatných souborů. Jako bonus vám umožní
konvertovat audio také z dalších zdrojů, například z kazet, a to s využitím
3,5mm AUX vstupu. Gramofon má vestavěné stereo reproduktory zajišťující
ničím nerušený poslech bez nepříjemného praskání.

Max LP Black

Air LP Wood

USB dřevěný gramofon s reproduktory, digitalizace vinylových
nahrávek
Poslouchejte, připojujte, konvertujte. Max LP je jednoduchý multifunkční
gramofon, který vám umožní užívat si deístky let staré LP desky a převádět
je do digitální podoby, abyste si hudbu svého mládí mohli vychutnat i na
počítači nebo v telefonu při cestě do práce. Stačí pouze připojit přístroj k
počítači za pomoci přiloženého USB kabelu a můžete stačít. Software EZ
Vinyl/Tape Converter vás navádí jednotlivými kroky a automaticky odděluje jednotlivé skladby do samostatných souborů. Jako bonus vám umožní
konvertovat audio také z dalších zdrojů, například z kazet, a to s využitím
3,5mm AUX vstupu. Gramofon má vestavěné stereo reproduktory zajišťující
ničím nerušený poslech bez nepříjemného praskání.

Bluetooth dřevěný gramofon, RIPovací funkce
Odpoutejte se a nenechte se spoutávat zbytečnými kabely. S Air LP systémem můžete přenášet zvuk ze svých desek bezdrátově do přiloženého
Bluetooth reproduktoru. Postavte Air LP, kam se vám to hodí, nezávisle na
reproduktoru. Velký dosah zajistí bezproblémový a vysoce kvalitní zvuk po
celé domácnosti. Air LP je gramofon, který vám nabízí nekonečné možnosti
zábavy. Přehrává 33 1/3, 45 i 78 RPM desky. Tichý systém zaručí, že si
oblíbené tóny vychutnáte bez rušivých elementů. Přes AUX vstup snadno
připojíte další zařízení, z nichž můžete bezdrátově přenášet zvuk do reproduktoru. V balení naleznete také EZ Vinyl/Tape Converter software, který
vám umožní převádět nahrávky do digitální podoby - stačí pouze gramofon
připojit k počítači za pomoci přiloženého USB kabelu.
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Vinyl Transport
Gramofon v kufříku se zabudovanými speakery, RIPovací funkce
Vinyl Transport je kufříkový gramofon vytvořený v klasickém elegantním stylu, který v sobě spojuje eleganci minulosti a technickou modernu. Odolný kufřík s rukojetí vám umožní snadné přenášení, aby vás hudba doprovázela na každém kroku. Přehraje vám všechny
velikosti desek, ať už máte 33 1/3, 45 nebo 78 RPM. Vestavěné stereo reproduktory nabídnou špičkovou kvalitu zvuku bez nutnosti připojování externích reproduktorů. RCA výstupy umožní připojit domácí audio zařízení a příhodná funkce Auto-Stop automaticky
zastaví desku po dosažení konce. Při poslechu se nemusíte omezovat na blízkost elektrické zásuvky. Gramofon může být poháněn také čtyřmi AA bateriemi, takže si hudbu snadno vychutnáte s rodinou nebo přáteli i venku na zahradě nebo v parku.
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OCTAVE LP

Mustang LP Red

Mustang LP Black

8-v-1 stereofonní hudební centrum s DAB+ tunerem
Přehraje si hudbu, v jakémkoli formátu, a nahraje kazety a vinyly na USB
flashku. Octave LP může přehrávat 7”, 10” a 12” nahrávky na svém 3-rychlostním gramofonu s řemínkovým pohonem. Má kazetový přehrávač, CD
přehrávač, citlivý DAB+ tuner, FM tuner s 10 presety a přehrává z jakéhokoli
zařízení, které zapojíte do vstupu Aux. Je vybaven Bluetooth®, takže můžete i bezdrátově streamovat hudbu. Tohle je skutečná „all-in-one“ továrna na
zábavu. Má stereo reproduktory, výkonný zesilovač a USB vstup. K dispozici
sluchátkový výstup, LCD displej a RCA linkové výstupy.
• Streamuje hudbu z jakéhokoli zařízení kompatibilního s Bluetooth
(dosah Bluetooth je 10m)
• USB port pro přehrávání MP3 / WMA souborů z nosiče typu memory stick
• Přehrává všechny formáty hudebních disků: CD/CD-R/CD-RW

Mustang LP je retro přehrávač 4v1, který obsahuje gramofon, rádio,
USB a AUX vstup
Nádherný design přehrávače je proveden v retro stylu, který připomíná
dobová autorádia Ford Mustang. 3-rychlostní gramofon přehraje jakoukoli
desku z vaší kolekce a navíc umožňuje její záznam na USB. Z flash paměti pak můžete přehrávat libovolné mp3, případně připojíte váš přehrávač
přes AUX vstup. Systém je vybaven zabudovanými reproduktory a interním zesilovačem, takže nepotřebujete žádné další vybavení, pokud by však
nastala potřeba silnější aparatury, jsou zde samozřejmě patřičné výstupy.
Pro nerušený poslech je zde i sluchátkový výstup. AM/FM rádio tuner pak
jednoznačně nejvíce připomíná slavnou éru Mustang ‘65.

Stylový gramofon se zabudovanými speakery, FM rádiem
a RIPovací funkcí
Mustang LP představuje vzrušující způsob, jak si můžete užít svou oblíbenou hudbu z LP desek. Multifunkční gramofon nabízí čtyři funkce v jednom.
Gramofon přehraje všechny typy vašich desek, stačí, když si vyberete jednu
ze tří rychlostí a zábava může začít. Hudba se rozezní ze zaubdovaných
reproduktorů a vnitřní zesilovač zajistí pohodlný poslech bez nutnosti připojování jakéhokoliv externího reproduktoru. Co ale odlišuje Mustang LP od
jiných gramofonů je luxusní ladič AM/FM rádia, který vypadá přesně jako
tachometr v klasickém Mustangu z roku 1965. Hudební zábava nemá rychlostní limit, takže pořádně šlápněte na plyn!

* 78 RPM stylus není přiložen
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Total PA Max
Vysoce výkonný Bluetooth PA systém se světelnou show

Ozvučení jakékoli události skvělým profesionálním zvukem! Jsou chvíle,
kdy si vystačíte s jakýmikoli slušnými PA reproboxy. A jsou chvíli, kdy to
nejde bez Ultimate High Power PA systému. Total PA Max je právě pro ty
chvíle, kdy budete potřebovat jen to nejlepší. Tenhle vynikající „all-in-one“
PA systém disponuje vším, co potřebujete pro dokonalý a výkonný zvuk,
univerzální a úplné možnosti zapojení/propojení, snadno se používá a má
všestranné možnosti nastavení. Velký 15“ woofer je navíc vybaven LED
světelnými efekty v několika barvách, takže můžete připravit i úžasnou vizuální show, synchronizovanou s tou hudební palbou z PA MAX. Posluchači
budou milovat to, co uslyší, a budou milovat i to, co uvidí. Impresivní 500 W
bi-amp zvukový systém s ekvalizérem pokryje i ty větší prostory jasným a
skvěle znějícím zvukem. Multikanálový mix se dvěma mikrofonními vstupy
a vstupem aux/line vám umožní dle libosti přepínat mezi jakýmikoli vstupy.
Můžete streamovat hudbu z jakéhokoli Bluetooth® zařízení, používat interní
hudební přehrávač pro čtení hudebních souborů pomocí USB portu nebo
slotu pro SD kartu, případně používat vestavěný FM tuner se 30 presety.
Přibalený mikrofon z vás udělá toho, kdo všemu velí, a je vybaven i efektem
Echo pro skvělé karaoke. Dokonce je vybaven i stojanem typu trojnožka,
takže můžete reprobox Total PA MAX nainstalovat v ideální výšce.
•„All-in-one“ vysoce výkonný 500 W bi-amp sound systém
• 15” woofer a 1” tweeter zajistí skvělé pokrytí zvuku
• Živá LED světla v několika barvách mohou pulzovat, staticky svítit
nebo odeznívat synchronizovaně s hudebními beaty
• Multikanálový mix se dvěma mikrofonními vstupy a jedním
AUX/Line vstupem
• Samostatné ovladače basů a výšek pro přesné tónové nastavení
• Dva mikrofonní vstupy, mikrofon a kabel přiloženy
• Echo efekt s mikrofonem, pro karaoke
• Streamování hudby z jakéhokoli Bluetooth zařízení
• Bezdrátové dálkové ovládání zajistí pohodlné ovládání zařízení
• USB port a slot pro SD kartu pro všechny digitální hudební soubory
• 1/8“ a 1/4“ vstupy pro propojení s jakoukoli jinou výbavou
• Robustní konstrukce se zabudovanými úchopy a ocelová
mřížka reproboxu
• Stojan typu trojnožka (přiložen) zvedne reprobox do ideální výšky
• Vytahovací rukojeť a vestavěná kolečka pro snadný transport
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Air CD
Přemýšlíte, že byste vyřadili svou starou sbírku CD disků, protože tento formát pomalu upadá v zapomnění?
Ne tak rychle! Ion Audio přichází s řešením v podobě přenosného CD přehrávače s implementovaným bezdrátovým rozhraním Bluetooth.
K maximálnímu zvukovému zážitku tedy stačí připojit Bluetooth sluchátka či reproduktor, natáhnout se na gauč a listovat originálním CD bookletem. Air CD je skvělým řešením, pokud dáváte přednost klasickým diskům a nekomprimované kvalitě záznamu před
ztrátovými MP3 soubory. Díky robustní CD mechanice budou skladby přehrávány bez artefaktů a přeskakování. Uživatele potěší nízká hmotnost 220g a možnost napájení prostřednictvím dvou AA baterií nebo adaptéru a klasický sluchátkový výstup.
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BUILT
FOR
MUSIC

V australské společnosti Audiofly se navrhují a vyrábí sluchátka.
Řemeslně se věnují zvuku už po dlouhá léta: při vývoji výrobků
se řídí posedlostí zvukem z hlediska muzikantů. Nezapomínají na
klasické designy sluchátek z minulosti, ale současně je extrémně
baví posouvat hranice: drivery jsou přizpůsobené tak, aby zajišťovaly maximální prokreslení, kabely jsou z extra silné tkaniny CORDURA®, konfigurace s hybridními reproduktory zajišťuje hřejivý a
jasný zvuk a současně se podařilo zajistit i vylepšenou technologii
u mikrofonu. Už od počátků Audiofly dělá všechno pro to, aby bylo
dosaženo maximální jasnosti v podání hudby. Jde jim hlavně o
to, abyste mohli u svých nahrávek znovu objevovat i ty nejmenší
detaily.
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IN-EAR SLUCHÁTK A pro vášnivé posluchače
Sluchátka, která získala mnohá ocenění a která zachycují každý detail vaší hudby a budou vám bezchybně sloužit při každodenním poslechu.

AF33

AF45

Model AF33 je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, současně byla zajištěna i vysoká přesnost provedení při výrobě, takže vždycky budou hrát „od srdce“ a pokaždé vás
dostanou svou zvukovou kvalitou.

Model AF45 je výsledkem naší posedlosti zvukem a zajišťuje jasnou a věrnou reprodukci zvuku. Dobře prokreslené
středy s důraznými basy a smíchané s úžasnými výškami,
které znějí jak kostelní zvon.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ PRO:

• In-ear design pro izolaci šumu
• Nízká hmotnost
• Vynikající zvuk a skvělý poměr cena/výkon

• In-ear design pro izolaci šumu
• Kryt s odvětráváním pro lépe prokreslený zvuk
• Vynikající zvuk s větším 11mm driverym Mylar®

• Příležitostné posluchače, kteří chtějí brát hovory
na svém mobilním telefonu
• Sport a různé sportovní aktivity

• Posluchače, kteří vyžadují prokreslenější a živější zvuk
• Ty, co poslouchají hudbu při dojíždění
• Pro které je důležitá cena, ale nechtějí za žádnou cenu
dělat kompromisy ohledně kvality

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:
Délka kabelu:
Typ konektoru:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

9mm dynamický budič
neodymový
20-20kHz
116dB při 1kHz
16Ω
1,2m
3,5mm pozlacený

Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:
Délka kabelu:
Typ konektoru:

BARVY:
Coral, Kingswood Blue, Piano Black, Snare White

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO DOSTANETE:
• IZOLACE ŠUMU
In-ear design pro izolaci šumu. 3 sady silikonových nástavců, které budou dobře pasovat do vašich uší, takže bude
zajištěna lepší izolace šumu a lepší zvuk.
• OVLADAČ MIC & VOLUME s modelem AF33C
Se zařízeními Apple® a Android™ můžete používat mikrofon a ovládací tlačítko.
• TAŠTIČKA PRO UKLÁDÁNÍ
Stylová taštička pro ukládání sluchátek.

11mm dynamický driver
Neodymový
18-20kHz
118dB při 1kHz
16Ω
1,2m
3,5mm pozlacený

BARVY:

RECENZE
• „[Audiofly AF33] překonávají skoro všechny modely, co
jsme tu kdy měli k posouzení a které stály i dvojnásobek”
Dominic Salido, Mash Buttons. Leden 2012
• „Základní předností sluchátek Audiofly AF33M je jejich
vynikající zvuková kvalita za přístupnou cenu, takže představují vynikající víceúčelová sluchátka nabízející to nejlepší pro zákazníky, pro které je důležitá cena, ale současně je
pro ně zásadní i vynikající zvuk.”
Peter Buckley, Visual-i.co. Červen 2013

CO JE TO IZOLACE ŠUMU?

Technický výraz je „izolace”, ale dalo by se to rovněž označit jako „bez rušení”. Nástavce do uší blokují vnější zvuky a
šumy, takže slyšíte jen čistou hudbu. Ze tří přiložených velikostí nástavců si vyberete takovou, která vám nejlépe sedí.

Wax Black, Bottle Green, Bakelite White

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO DOSTANETE:
• IZOLACE ŠUMU - In-ear design pro izolaci šumu. 3 sady
silikonových nástavců.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA®
Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený
pláštěm z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající
odolnost.
• TAŠTIČKA PRO UKLÁDÁNÍ - Vinylová taštička, abyste
mohli svá sluchátka chránit stylově.
• OVLADAČ MIC & VOLUME s modelem AF45C
pro Apple® a Android™.

RECENZE

• „Stejně tak jako u modelu AF78 je velice těžké najít na
sluchátkách AF45 nějaký vážný nedostatek... Když budeme
brát v úvahu cenu a zvuk, vážně pochybuji o tom, že byste
našli nějakou vážnější konkurenci.” Jim Gresham, iDownloadBlog. Prosinec 2013
• „Sluchátka, která působí, jako byste za ně zaplatili mnohem víc a s velmi dobře vyváženou zvukovou signaturou.
Basy působí mocně, ale nepronikají příliš do středních
frekvencí a výšky jsou čisté. Kvalitní sluchátka, která jsou
vyrobena tak, aby dlouho vydržela.”
Shaun G, HiFi Headphones. Květen 2013

KABELY AUDIOFLEX:

Kabel sluchátek je často nejslabším komponentem sluchátek a je nejnáchylnější k poškození. Naše kabely Audioflex™ jsou vyrobeny z vysoce odolné tkaniny Cordura®,
tvořící plášť, kterou je kabel opletený, a který posiluje
odolnost kabelu při ohybu, což zaručuje delší výdrž kabelu
sluchátek.

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Piano Black

In-Ear sluchátka Audiofly AF33C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001017

AF333-2-01

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Snare White

In-Ear sluchátka Audiofly AF33C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512000881

AF333-2-02

Wax Black

In-Ear sluchátka Audiofly AF45C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001703

AF453-2-01

Kingswood Blue

In-Ear sluchátka Audiofly AF33C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001673

AF333-2-03

Bakelite White

In-Ear sluchátka Audiofly AF45C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001710

AF453-2-02

Coral

In-Ear sluchátka Audiofly AF33C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001697

AF333-2-11

Bottle Green

In-Ear sluchátka Audiofly AF45C s mikrofonem a ovládáním pro smartphony

9345512001727

AF453-2-05
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AF56

AF78

Model AF56 v sobě obsahuje ten největší driver v in-ear
typu sluchátek, díky čemuž je zajištěna nekompromisní
kvalita zvuku i překvapující jasnost přes celé spektrum
frekvencí s bohatými a prokreslenými basy.

Duet dvou technologií: dynamický driver a driver balanced
armature. Sluchátka AF78 jsou vaší vstupenkou do světa
skutečně sofistikovaného zvuku.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• In-ear design pro izolaci šumu
• Vynikající zvuk a větší 13mm driver Mylar®
• Pohodlnější design se zahnutým zvukovým portem,
takže pecka sluchátek sedí dobře ve vnějším uchu a
nevypadává.

• Duální hybridní drivery s dynamickým driverem a
driverem Balanced po straně
• Vysoce prokreslená zvuková stopa s dobře podaným
středním pásmem
• Včetně pěnových nástavců Comply® vyrobených v USA,
které zajišťují lepší izolaci

IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ PRO:

• Posluchače, kteří chtějí živější zvuk s více basy
• Ty, co poslouchají hudbu při dojíždění
• Hudební fanoušky, pro které je důležitá cena,
ale nechtějí dělat kompromisy ohledně kvality

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:
Délka kabelu:
Typ konektoru:

13 mm dynamický driver
Neodymový
18-20kHz
118dB při 1kHz
16Ω
1,2m
3,5mm pozlacený

BARVY:

Edison Black, Vintage White

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO DOSTANETE:
• IZOLACE ŠUMU - In-ear design pro izolaci šumu. 1 sada
pěnových ušních nástavců a 3 sady silikonových ušních
nástavců, které dobře zapadnou do ucha, čímž se zajistí
lepší izolace a zvuk sluchátek.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm z
tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• TAŠTIČKA PRO UKLÁDÁNÍ - Vinylová taštička, abyste
mohli svá sluchátka chránit stylově.
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HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• MIKROFON CLEAR-TALK - Se zařízeními Apple a Android™ můžete používat mikrofon a ovládací tlačítko.

• Audio nadšence
• Uživatele DAC a DAP, kteří potřebují zvuk s vysokým
rozlišením
• Hudební fanoušky, pro které je důležitá cena, ale
nechtějí dělat kompromisy ohledně kvality

RECENZE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

™

®

• „Skutečně mocný a prostorový zvuk s 3D feelingem.
Plnost zvuku s excelentní texturou a dobrým vrstvením.”
Zelda, Head-Fi. Listopad 2013
• „[AF56] jsou definitivně špička, co se týče kvality zpracování, vzhledu i zvuku.” Dylan Didiano, Ultra Unboxing.
Březen 2013
• „Bez hudby by byly naše životy nudné, pro někoho dokonce zcela bez smyslu. Bez skvělých sluchátek bychom
si nemohli hudbu plně vychutnat a zažít ten úžasně uspokojivý pocit z masivních basů doprovázených zvučnými
výškami... Proto je dobrá zpráva, že australská společnost
Audiofly dostává lidi svým posledním modelem, se kterým
vstupuje na sluchátkovou scénu. Jejich výrobek jednoznačně ukazuje vášeň, se kterou se hudbě a kvalitě sluchátek
věnují. Dostali jsme jejich mid range slcuhátka AF56 a jsme
tedy opravdu překvapeni.” Bobby Zhang, Gadgetmac. Červenec 2012

DRIVERY DYNAMICKÝCH SLUCHÁTEK:

Dynamické drivery jsou základní technologií v audio průmyslu, a mají zásluhu na tom, že přenášejí ty nejslavnější
zvuky přímo do našich životů. Ve svém pohybu jsou pomalé a elegantní, zajišťují vřelost a charakter, kterému vděčí
hudba za to, že nám způsobuje husí kůži.

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér do letadla, dělič signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí druhé sady sluchátek) a nástroj na
čištění.

RECENZE

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

• „Audiofly se sluchátky AF78 dokazují, že jsou vážnou
konkurencí na trhu s kvalitními sluchátky. Zvuk duálního
driveru byl impresivní... Sluchátka Audiofly AF78 získala
díky svému designu, charakteristikám, kvalitě a výkonu
naše ocenění Highly Recommended.” Jeff Roy, Stereowise
Plus. Listopad 2013
• „Audiofly AF78 se od ostatních pecek do uší, které jsou
na trhu, liší tím, že mají duální drivery, čímž je dosaženo
plnějšího a vyváženějšího zvuku. Sluchátka Audiofly jsou
schopná hbitě žonglovat s funkčností obou, takže je dosaženo skvělých výšek a hřejivých středů i basů.” Dylan
Didiano, Ultra Unboxing. Březen 2013
• „Celkově můžeme sluchátka AF78 jedině vysoce doporučit, zejména pro poslech v hlučném prostředí! Zvukový rozsah a jiskrnost těchto beatů stojí za každou penny.” Slooth
Boogie. Červen 2013

BARVY: Marque Black

DRIVERY BALANCED ARMATURE:

Typ driveru:

Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:
Délka kabelu:
Typ konektoru:

9mm dynamický a balanced
armature drivery
Neodymový
18-20kHz
108dB při 1 kHz
16Ω
1,2m
3,5mm pozlacený

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

CO DOSTANETE:
• IZOLACE ŠUMU - In-ear design pro izolaci šumu. 1 sada
pěnových a 3 sady silikonových ušních nástavců.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm
z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• POUZDRO - Kožené pouzdro v podobě peněženky.

MIKROFON CLEAR-TALK™

S Apple® a Android™ můžete používat mikrofon a ovládacího tlačítko.

Tyto drivery byly původně vyvinuty pro naslouchátka. Jejich jedinečný design vytváří velice rychlý a velice přesný
pohyb, podobný tomu, který uvidíte při sledování letu kolibříka. Tato přesnost pohybu má za následek vysoce přesný
a vyměřený zvuk, který je většinou definován jako velmi
jiskřivý a jasný.

SUPRAAURÁLNÍ SLUCHÁTKA

Supraaurální sluchátka Audiofly byla koncipována tak, aby
co nejupřímněji odrážela soundstage takovou, jak o ní jako
muzikanti usilujeme. Jsme posedlí kvalitou materiálů a
chytrými mechanismy, takže jediné, co musíte udělat, je
nasadit si je na hlavu a cítit, jak dobře sedí.

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Edison Black

In-Ear sluchátka Audiofly AF56M s mikrofonem Clear Talk™ pro smartphony

9345512001017

AF333-2-01

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Vintage White

In-Ear sluchátka Audiofly AF56M s mikrofonem Clear Talk™ pro smartphony

9345512000881

AF333-2-02

Marque Black

In-Ear sluchátka Audiofly AF78M s mikrofonem Clear Talk™ pro smartphony

9345512002267

AF782-1-01

SUPR A AUR ÁLNÍ SLUCHÁTK A pro vášnivé posluchače
Sluchátka, která získala mnohá ocenění a která zachycují každý detail vaší hudby a budou vám bezchybně sloužit při každodenním poslechu.

AF240
Vzpomeňte si na své oblíbené obnošené tričko, takové to
plné děr, které odmítáte vyhodit, protože je tak zatraceně
pohodlné... Když jde o věci, která nám patří a mají pro nás
nějakou zvláštní hodnotu, chápeme, že je to o tom, jak něco
člověku sedne, jak se v něčem cítí. Seznamte se s modelem AF240: Koncipován s ohledem na maximální pohodlí a
vynikající zvuk.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• 40mm neodymové drivery vyladěné pro dokonalý zvuk
• Samonastavitelný hlavový most pro maximální pohodlí a
funkčnost sluchátek
• Odpojitelný kabel s mikrofonem pro integraci smartphonu
• Paměťová pěna pro izolaci šumu izoluje až 20db
externího šumu

IDEÁLNÍ PRO:

• Hudební fanoušky, pro které je důležitá cena, ale nechtějí
za žádnou cenu dělat kompromisy ohledně kvality.
• Audio nadšence
• Ty, pro které je důležitý styl

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:
Délka kabelu:
Typ konektoru:

40mm neodymový driver
Neodymový
20-20kHz
103dB ±3dB při 1 kHz
16Ω
1,5m
3,5mm pozlacený

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

BARVY: Black, White
CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Pečlivě vybraná paměťová pěna si “pamatuje” tvar vašich uší a izoluje až 20dB vnějšího šumu,
aniž by se nějak snížila kvalita zvuku.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm z
tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.

• TAŠTIČKA PRO UKLÁDÁNÍ - Povoskované plátno taštičky
s podšívkou z mikrovlákna, aby byla zajištěna odolnost a
dlouhodobá ochrana sluchátek.
• MIKROFON CLEAR-TALK™ - Se zařízeními Apple® a Android™ můžete používat mikrofon a ovládací tlačítko.
• SAMONASTAVITELNOST - Sluchátka AF240 se sama nastavují ve třech směrech, takže udělají všechnu práci za
vás a snadno se přizpůsobí tak, aby co nejlépe seděla na
vaší hlavě.

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Black

Supraaurální sluchátka Audiofly AF240 s mikrofonem pro smartphony

9345512001659

AF2401-1-01

White

Supraaurální sluchátka Audiofly AF240 s mikrofonem pro smartphony

9345512000843

AF2401-1-02

53

AF33w

AF45w

Model AF33w je vyroben z vysoce kvalitních materiálů,
současně byla zajištěna i vysoká přesnost provedení při
výrobě, takže vždycky budou hrát „od srdce“ a pokaždé
vás dostanou svou bluetooth zvukovou kvalitou.

Model AF45w je výsledkem naší posedlosti zvukem a
zajišťuje jasnou a věrnou reprodukci zvuku. Dobře prokreslené středy s důraznými basy a smíchané s úžasnými výškami, které znějí jak kostelní zvon. Blueetoth je již
jen pomyslnou třešinkou na zvukovém dortu.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:
• Výdrž baterie až 8 hodin.
• Bluetooth technologie v4.2.
• Přijatelná cena
• In-ear design pro izolaci šumu
• Nízká hmotnost
• Vynikající zvuk a skvělý poměr cena/výkon

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ PRO:

• Sport a různé sportovní aktivity

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:

9mm dynamický budič
neodymový
20-20kHz
116dB při 1kHz
16Ω

BARVY: Wax Black, White

• Bluetooth technologie v4.2.
• Výdrž baterie až 8 hodin.
• In-ear design pro izolaci šumu
• Kryt s odvětráváním pro lépe prokreslený zvuk
• Vynikající zvuk s větším 11mm driverym Mylar®
• Posluchače, kteří vyžadují prokreslenější
a živější zvuk
• Sportovní fanoušky.
• Hudební fanoušky, pro které je důležitá cena,
ale nechtějí za žádnou cenu dělat kompromisy
ohledně kvality

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:

BARVY: Wax Black
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11mm dynamický driver
Neodymový
18-20kHz
118dB při 1kHz
16Ω

WIRELESS BLUETOOTH ® pro ty, co jsou v pohybu a mají rádi kvalitní audio
Klasický Audiofly zvuk s pohodlím a svobodou, které zajišťuje bezdrátová technologie Bluetooth®.

AF56w

AF100w

Model AF56 v sobě obsahuje ten největší driver v in-ear
typu sluchátek, díky čemuž je zajištěna nekompromisní
kvalita zvuku i překvapující jasnost přes celé frekvenční
spektrum, s bohatými a prokreslenými basy. To vše je okořeněno akcentem nostalgie.

AF100, sluchátka bez kompromisů, díky svému plnopásmovému mikrodriveru schopná reprodukovat nabušenou
soundstage. Typické jsou pro ně síla a hřmotnost, takže si
užijete naplno svůj adrenalinový tracklist.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• Bluetooth® v4.1 Audio Streaming
• Jeden plnopásmový mikrodriver
• Úhledný design a maximální pohodlí díky malé
hmotnosti sluchátek
• Robustní konstrukce pro velkou odolnost
• Až 5hodinové přehrávání

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• Bluetooth audio streaming
• In-ear design pro izolaci šumu
• Vynikající zvuk s větším 13mm driverym Mylar®
• Pohodlnější design se zahnutým zvukovým portem,
takže pecka sluchátek sedí dobře ve vnějším uchu
a nevypadává.

IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ PRO:

• Všechny dobrodruhy a fitness i outdooor sportovce
• Audio milovníky, co potřebují bezdrátovou technologii
• Uživatele smartphonů a ty, co hodně dojíždějí

• Posluchače, kteří chtějí zábavnější a živější zvuk
s více basy
• Ty, co poslouchají hudbu při dojíždění
• Hudební fanoušky, pro které je důležitá cena, ale
nechtějí dělat kompromisy ohledně kvality

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		
Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Specifikace Bluetooth:
Doba nabíjení:
Výdrž baterie:
Pohotovostní doba:
Odolnost vůči vodě:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		
Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Specifikace Bluetooth:
Doba nabíjení:
Výdrž baterie:
Pohotovostní doba:
Odolnost vůči vodě:

13mm dynamický driver
Neodymový
18-20kHz
118dB při 1kHz
16Ω
Bluetooth v4.1 s aptX®
2 hodiny
4 - 5 hodin
200 hodin
IPX4

DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

BARVA: Black

JEDNOLETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:
• KABEL AUDIOFLEX S TKANINOU CORDURA - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm z
tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• MIKROFON A OVLADAČ HLASITOSTI - Mikrofon a ovládácí
tlačítko lze použít se zařízení smart.
• BLUETOOTH AUDIO STREAMING - Bluetooth 4.1 a aptX®.
• AŽ 5 HODIN ŽIVOTNOSTI BATERIE - Tato malá kapesní
raketa vám umožní si opravdu užít fantasticky čistý zvuk
po dobu až 5 hodin.
™

BARVA: Edison Black
CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - In-ear design pro izolaci šumu. 1 sada
pěnových ušních nástavců a 3 sady silikonových ušních
nástavců, které dobře zapadnou do vašeho ucha, čímž se
zajistí lepší izolace a zvuk sluchátek.
• TAŠTIČKA PRO UKLÁDÁNÍ - Vinylová taštička, abyste
mohli svá sluchátka chránit stylově.

jeden dynamický mikrodriver
20-20kHz
108dB při 1kHz
16Ω
Bluetooth v4.1 s aptX®
2 hodiny
4 - 5 hodin
200 hodin
IPX4

®

• IZOLACE ŠUMU - In-ear design pro izolaci šumu. 1 sada
pěnových ušních nástavců a 3 sady silikonových ušních
nástavců, které dobře zapadnou do vašeho ucha, čímž se
zajistí lepší izolace a zvuk sluchátek.
• POUZDRO - Pevné pouzdro EVA pro ochranu vašich IEM
sluchátka, do kterého se vejdou i náhradní ušní nástavce
a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláš-

těm z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající
odolnost.
• MIKROFON A OVLADAČ HLASITOSTI - Mikrofon a ovládací
tlačítko lze použít se zařízení smart.
• BLUETOOTH AUDIO STREAMING - Bluetooth 4.1 a aptX®.
• AŽ 5 HODIN ŽIVOTNOSTI BATERIE - Tato malá kapesní
raketa vám umožní si opravdu užít fantasticky čistý zvuk
po dobu až 5 hodin.

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Edison Black

Bezdrátové Bluetooth® In-Ear sluchátka Audiofly AF56W

9345512002519

AF563-3-01

Black

Univerzální In-Ear bezdrátové Bluetooth in-ear monitory Audiofly AF100W

9345512002502

AF1001-3-01
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AF100

AF120

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

Naše sluchátka AF100 jsou poučení o tom, jak dát dohromady skvělý zvuk a přijatelnou cenu. S nádherně znějícím
jedním dynamickým driveeym nemají sice tato IEM sluchátka žádné okrasy navíc, ale jsou skvělým pomocníkem
na vaší hudební cestě.

Některé věci jsou prostě lepší v páru. Třeba Mick a Keith, George a Ira, Jordan a Pippen... Abychom mohli spojit
bohaté a silné basy s bezchybnými středy a vykreslenými
výškami, sloučili jsme dvě technologie: dynamický driver a
driver balanced armature. A zní to vážně dobře.

• Jediný plnopásmový mikrodriver
• Příjemný design pro dlouhý pohodlný poslech
• Vysoce kvalitní TPE kabel
• Ochranné pouzdro Audiofly

• Duální hybridní drivery s přídavkem crossoveru
pro lepší rozestup
• Příjemný design a kabel vedený za uchem zajišťuje
maximální komfort při poslechu
• Včetně pěnových nástavců Comply® vyrobených
v USA, které zajišťují lepší izolaci

IDEÁLNÍ PRO:

• Všechny hudebníky, kteří hledají neutrální a dobře
prokreslený zvuk
• Audio nadšence
• DAC a DAP uživatele

IDEÁLNÍ PRO:

• Poloprofesionální a občasné muzikanty, kteří hledají
cenově dostupná monitorovací sluchátka
• Audio nadšence
• Zvukaře, co mají malé domácí studio a potřebují cenově
dostupná neutrální referenční sluchátka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		
Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

jeden dynamický mikrodriver
20-20kHz
108dB při 1kHz
16Ω
1,6m
3,5mm pozlacený, L-typ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		

Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

BARVY: Clear, Black
DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

DVOULETÁ ZÁRUKA

CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.
• POUZDRO - Pevné pouzdro EVA pro ochranu vašich IEM
sluchátek, do kterého se vejdou i náhradní ušní nástavce
a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na pódium: super lehký kroucený kabel, který vede za ušima těsně
u hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vy-

56

9mm dynamické a balanced
armature drivery
Neodymový
18-20kHz
108dB při 1kHz
16Ω
1,2m
3,5mm pozlacený, L-typ

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:
soce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm
z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a pomůcka na čištění.
• MIKROFON & OVLADAČ VOLUME s AF100C - Se zařízeními Apple® a Android™ můžete používat mikrofon a ovládací
tlačítko.

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.
• OCHRANNÉ POUZDRO - Pouzdro z povoskovaného plátna
pro ochranu vašich lEM sluchátek, do kterého se vejdou i
náhradní ušní nástavce a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na
pódium: super lehký kroucený kabel, který vede za ušima
těsně u hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.

• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm
z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a nástroj na čištění.

RECENZE

• „4/5 hodnocení; Skvělá zvuková kvalita; Hlasitá; Kabel se
moc často nezamotává; Na výběr spousta ušních nástavců” Valentina Palladino, Toms Guide. Červenec 2015
• „Skvělý soundstage, dost se vám toho bude líbit. Ovšem
nám se na modelu AF120 nejvíc líbí kabel, tkanina obmotaná tam, kde je to důležité, krásně zakroucená, sluchátka
vypadají luxusně a současně nejsou těžká ani se nezamotávají. Zvukový profil bychom popsali jakožto zřetelný, prokreslený, jasný, s dobře definovanými basy a se spoustou
energie.” Truly Net. Červenec 2014

HYBRIDNÍ DRIVERY: TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ

Naše sluchátka s hybridními drivery jsou důležitou součástí
naší krátké historie. Koncept je jednoduchý: používáme dynamický driver pro basy a střední pásma, abychom u nich
dosáhli jisté vřelosti, a driver balanced armature pro jasné
výšky, které se nikdy nerozpadnou. Výsledkem je jedinečný
soundstage, který je velice „charakteristicky“ Audiofly.

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Clear

In-Ear monitorovací sluchátka Audiofly AF100

9345512OOO768

AF1001-1-10

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Black

In-Ear monitorovací sluchátka Audiofly AF100

9345512000829

AF1001-2-01

Black

In-Ear monitorovací sluchátka Audiofly AF120

9345512000751

AF1201-0-01

IN-EAR MONITOR SLUCHÁTK A pro všechny tvrdě makající hudebníky i ty ostatní...
Univerzální in-ear monitor sluchátka, která posouvají všechny hranice: realistický a přesný zvuk, klasický a moderní styl a design, který bere ohled na uživatele.

AF160

AF140

Víme, že něco vyžaduje velkou pozornost ohledně detailů,
například když sestavujete na prvočinitele rozložený nábytek nebo když si pěstujete plnovous. S modelem AF160
jsme se dostali na vyšší úroveň. Tři drivery typu balanced
armature vyčistí frekvenční spektrum tak, aby byl jasně
slyšet každý detail, a zajistí takový prostorový rozestup,
že se budete sami sebe ptát, zda jste někdy předtím vůbec
používali své uši.

Pamatuje si na to, jak vaše máma měla neskutečně dobře
vyvinutý sluch, když došlo i na to sebemenší zaskřípění
okna ve vašem pokoji? Nebylo by skvělé mít takovýhle
„maminčin“ sluch i na pódiu? Seznamte se s AF140:
Jeden dynamický driver a dva drivery balanced armature
umožňují nahlédnout do těch nejspletitějších zvukových
krajin a také pocítit mohutné basy!

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• Jeden dynamický driver a dva drivery balanced
armature pro citelnější podání basů a středních pásem.
• Příjemný tvar těla sluchátek a kabel vedený za uchem
zajišťují maximální komfort při poslechu.
• Včetně pěnových nástavců Comply® vyrobených v USA,
které zajišťují lepší izolaci.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ PRO:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

• Trojí driver typu balanced armature
• Příjemný design těla sluchátek a kabel vedený
za uchem zajišťují maximální komfort při poslechu.
• Včetně pěnových nástavců Comply® vyrobených v USA,
které zajišťují lepší izolaci
• Všechny hudebníky, kteří hledají neutrální a dobře
prokreslený zvuk
• Audio nadšence
• DAC a DAP uživatele

• Bubeníky a hráče na basu, kteří potřebují dobré
vykreslené basy
• R&B, HipHop hudebníky a producenty
• Audio nadšence
Typ driveru:		

Dynamický driver a dva drivery
balanced armature
20-22kHz
118dB při 1kHz
38Ω
1,6m
3,5mm pozlacený, L-typ

Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.
• OCHRANNÉ POUZDRO - Pouzdro z povoskovaného plátna
pro ochranu vašich lEM sluchátek, do kterého se vejdou i
náhradní ušní nástavce a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na pódium: super lehký kroucený kabel, který vede za ušima těsně
u hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.

• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm
z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a nástroj na čištění.

RECENZE

• „Sluchátka AF140 disponují vynikající zvukovou kvalitou.
Výsledkem použití 3 driverů, dvou typu balanced armature
a jednoho dynamického, jsou přesné zvuky a výrazné basy.
Upřímně říkám, že tohle jsou nejlepší pecky, které se ke
mně za hodně dlouhou dobu dostaly. Díky designu kabelu,
který vede za uchem, je použití sluchátek AF140 velice pohodlná zkušenost, narozdíl od mnoha jiných pecek.”
Samuel Babjide, Boored at Work. červen 2014
• „Svůdné, opojné, naprosto. Se sluchátky AF140 jsou nástroje i vokály podány s naprostou přesností. Zvuky jsou v
rámci soundstage tajuplně hmatatelné, ať již jsou umístěny
vpředu, ve středu či po stranách mixu. Cokoli ve středním
pásmu je vykreslené a podané velice dobře.”
Loquah, Head-Fi. září 2014

Typ driveru:		
Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

3 drivery typu balanced armature
18-22kHz
110dB při 1kHz
18Ω
1,6m
3,5mm pozlacený, L-typu

DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.
• OCHRANNÉ POUZDRO - Pouzdro z povoskovaného plátna
pro ochranu vašich lEM sluchátek, do kterého se vejdou i
náhradní ušní nástavce a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na pódium: super lehký kroucený kabel vede za ušima těsně u
hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.

• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA®
Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený
pláštěm z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající
odolnost.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a nástroj na čištění.

RECENZE

• „Pro model AF160 lze jen těžko najít konkurenci co se
týče podání dynamik... sluchátka AF160 patří mezi nejpohodlnější sluchátka, které jsem kdy mohla nosit. Úhel a
umístění ušních nástavců byly vyladěny a hladký design
znamená, že tam už nejsou žádné nepříjemné hot spoty tato sluchátka můžete mít v uších opravdu dlouhé hodiny
- takže dlouhé lety nebo dlouhé dojíždění by s nimi nemělo
být problém.” Ashley Kramer, Witch Doctor. Červenec 2015
• „Dnes tu máme k posouzení skvělá sluchátka se třemi
drivery Audiofly AF160. Model AF160 používá 3 drivery
typu balanced armature spolu s crossoverovou sítí. Audiofly
možná představují relativně mladou značku na sluchátkové
scéně, ale tihle hoši z Austrálie se v audiu vyznají! Sluchátka mají elegantní a odolný kabel.” Jeff Roy, Stereowise
Plus. Duben 2015

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Fader Grey

In-Ear monitor sluchátka Audiofly AF140

9345512000782

AF1401-0-08

Resin Red

In-Ear monitorovací sluchátka Audiofly AF160

9345512000812

AF1601-0-09
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IN-EAR MONITOR SLUCHÁTK A
AF180

AF1120

Pokud by IEM sluchátka byli kámoši, AF180 by byli ti, co
vám pomůžou se přestěhovat a přinesou vám kafe, když
máte kocovinu. Tenhle dříč je nacpaný čtyřmi driveri typu
balanced armature, takže se vyznačuje jedinečnou rychlostní a jasností. Mluvíme tady o vynikající přesnosti, na
kterou se dá spolehnout; tohle je ten jediný kámoš, jaký
je na pódiu třeba.

S modelem AF1120 se podařilo dostat šest driverů typu
„balanced armature“ do univerzálních IEM sluchátek. S
něčím takovým se běžně můžete setkat jen u sluchátek
vyrobených na zakázku, ale my jsme s tímto modelem
narušili tuto představu i cenovou bariéru. Sluchátka mají
šest špičkových driverů typu balanced armature v duální
konfiguraci basy-středy-výšky, 3pásmový crossover vytváří dojem prostorového a jasného zvuku, který je jednoduše
úžasný na poslech. Kromě toho náš nový Audioflex® kabel
přidává trochu lesku k tónové kvalitě registru výšek, díky
čemuž získává poslechové zkušenost ještě další nádech
jasu a vzrušení.

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

• Čtyři drivery typu „balanced armature“
• Příjemný design sluchátek a kabel vedený za uchem
zajišťuje maximální komfort při poslechu
• Včetně pěnových nástavců Comply® vyrobených v USA,
které zajišťují lepší izolaci

HLAVNÍ PRODEJNÍ CHARAKTERISTIKY:

IDEÁLNÍ PRO:

• Hudebníky, kteří hledají neutrální a prokreslený zvuk
• Audio nadšence
• DAC a DAP uživatele

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		

4 drivery typu „balanced
armature“ s crossoverem
15-25kHz
108dB při 1kHz
18Ω
1,6m
3,5mm pozlacený, L-typ

Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.
• OCHRANNÉ POUZDRO - Pouzdro z povoskovaného plátna
pro ochranu vašich lEM sluchátek, do kterého se vejdou i
náhradní ušní nástavce a příslušenství
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na pódium: super lehký kroucený kabel, který vede za ušima těsně
u hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.
Barva

58

Popis

• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm z
tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a pomůcka na čištění.

RECENZE

• „Dají vám zapomenout na všechna in-ear sluchátka,
která jste do této chvíle používali. Tečka. Dosáhnete s nimi
dojmu skvělého potlačení šumu, naprosto krásného, jasného a perfektního zvuku se skvělým množstvím basů. Tolik
radosti do vašich uší z něčeho tak malého.” Anthony Garreffa, Tweaktown. Září 2014
• „Nádherný mix vyváženého zvuku a přesného vykreslení.
Přidejte k tomu pohodlný design a „sound signature“, který
odpovídající uzavřeným sluchátkům plné velikosti, takže
když ho slyšíte z in-ear sluchátek této cenové hladiny,
představuje model AF180 velice atraktivní novou možnost.”
Ryan Waniata, Digital Trends. Září 2014
• „Praktické, sexy, pohodlné, při poslechu zatraceně baví.
Nenapadají mne žádná jiná sluchátka, která by měla tak
perfektní signaturu, neunavovala by při používání na živém
koncertě či ve studiu, a přitom by poskytovala všechny potřebné informace, bez jakýchkoli nevýhod či negativ.”
Lachlan Fennen, Passion For Sound. Srpen 2014

• 6 driverů typu „Balanced Armature“ v duální konfiguraci
basy, středy a výšky
• 3pásmový crossover
• Příjemný design sluchátek pro dlouhý pohodlný poslech
• Vysoce kvalitní kabel Silver Audioflex s tkaninou Cordura® pro maximální jasnost zvuku a odolnost kabelu.
• Tvrdé ochranné pouzdro z povoskované tkaniny

IDEÁLNÍ PRO:

• Všechny hudebníky, kteří hledají neutrální a dobře
prokreslený zvuk
• Audio nadšence
• DAC a DAP uživatele

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Typ driveru:		

6 driverů „balanced armature“
s crossoverem
15-25kHz
108dB při 1kHz
18Ω
1,6m
3,5mm pozlacený, L-typu

Frekvenční rozsah:
Citlivost:		
Impedance:		
Délka kabelu:
Typ konektoru:

DVOULETÁ ZÁRUKA

Registrujte prosím svůj Audiofly produkt na:
audiofly.com/registration

CO ZÍSKÁTE:

• IZOLACE ŠUMU - Přiloženy jsou i tři velikosti silikonových
nástavců, 3-flange silikonové nástavce a nástavce Comply™ Premium Earphone. Kabel vede za ušima a je přizpůsoben jejich tvaru.

• OCHRANNÉ POUZDRO - Pouzdro z povoskovaného plátna
pro ochranu vašich lEM sluchátek, do kterého se vejdou i
náhradní ušní nástavce a příslušenství.
• PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - Adaptér do letadla, dělič
signálu (umožňuje, aby bylo možné sdílet hudbu pomocí
druhé sady sluchátek) a pomůcka na čištění.
• KABEL AUDIOFLEX™ SL - Kabel ideální na cesty i na pódium: super lehký kroucený kabel, který vede za ušima těsně
u hlavy, s pláštěm z odolné tkaniny CORDURA®.
• KABEL AUDIOFLEX™ S TKANINOU CORDURA® - Náš vysoce kvalitní opletený kabel Audioflex™ je obalený pláštěm
z tkaniny CORDURA®, což zajišťuje jeho vynikající odolnost.

Čárový kód

Kód produktu

Stone Blue

In-Ear monitor sluchátka Audiofly AF180

9345512000850

AF1801-0-03

Barva

Popis

Čárový kód

Kód produktu

Clear

In-Ear monitor sluchátka Audiofly AF180

9345512000867

AF1801-0-10

Clear

In-Ear monitor sluchátka Audiofly AF1120

9345512001048

AF11201-1-10

Frekvenční odezva je sonické spektrum, pro jehož reprodukci byl driver sluchátek koncipován. Je to ten pocit vyvážení (nebo nevyvážení), který dostanete, když posloucháte hudební skladbu. Toto sonické spektrum si můžete představit jako duhu, u které různé skupiny
barev představují různá frekvenční pásma v rámci rozsahu.
Spodní pásma fialové, indigo a modré barvy představují basové tóny, v rozsahu 20Hz až 500 Hz; zelená a žlutá pásma jsou střední tóny,
v rozmezí 500 Hz až 2,000 Hz; a oranžová a červená pásma představují vysoké tóny, v rozmezí od 2,000 Hz až po 2,000 kHz (20,000
Hz), což je limit možností lidského sluchu. Aby vaše hudba zněla co nejpřirozeněji, všechna pásma by měla být harmonicky vyvážena,
tak jako je tomu u duhy.
To je samozřejmě snadnější požadovat než zařídit. Některá sluchátka mají drivery koncipovaná tak, aby byla lepší odezva na spodní
frekvence (fialové). Jsou skvělá pro skladby s ohromnými basy, ale zkomolí zvuk indie folkových balad.
Všechna sluchátka a reproduktory jsou označena jednoduchým vymezením frekvenční odezvy, např. 20Hz-20kHz. Toto vymezení znamená, že drivery mohou reprodukovat zaznamenaný zvuk celkem uniformně v rámci tohoto rozsahu. Nicméně toto označení negarantuje
skvěle znějící driver; neřekne vám nic o ratingu odezvy drivery, o drop-offs ani to, jak budou sluchátka zvládat určité hudební žánry.

Neodymový
20-20kHz
116dB při 1kHz
16Ω
11mm dynamický driver je zaměřen na krásně vyvážené basy a kulaté středy, zatímco výšky znějí čistě a jasně jako kostelní zvon.
Typ magnetu:
Neodymový
Frekvenční rozsah:
18-20kHz
Citlivost: 		
118dB při 1kHz
Impedance:		
16Ω
13mm dynamický driver největší 13mm drivery u sluchátek Audiofly mají o něco silnější membránu Mylar pro výrazné a dobře prokreslené basy, plynulé středy a jiskřivé výšky.
Typ magnetu:
Neodymový
Frekvenční rozsah:
18-20kHz
Citlivost: 		
118dB při 1kHz
Impedance:		
16Ω

IMPEDANCE

DRIVERY BALANCED ARMATURE (BA)

VYSVĚTLIVKY DEŠIFROVÁNÍ GEEK JAZYKA AUDIOFLY
FREKVENČNÍ ODEZVA

Impedance je odpor. Mluvíme tady o energii, která prochází vodičem, i když je jednodušší si ji představit jako vodu, která protéká trubkou: velká trubka, malý odpor (tzn. nízká impedance), voda protéká snadněji, zatímco u malé trubky tomu je naopak. U reproduktoru se
impedance vztahuje k proudu a má vliv na kvalitu zvuku, zdroj a hlasitost.
Sluchátka s vysokou impedancí potřebují méně proudu. To znamená menší zkreslení, nicméně potřebují větší zdroj energie. Obvykle spotřebovávají příliš energie z vašeho baterií napájeného iPodu a podobných zařízení lepé fungujícími s nízkoimpedančními sluchátky, která
mohou zaručit hlasitější zvuk při nižším napětí. Takže kterou cestou se chcete vydat, „high“ nebo „low“? To závisí na vašem hudebním
zdroji a na tom, jakou má kapacitu pro napájení vašich sluchátek.

CITLIVOST

Citlivost je míra toho, jak výkonné drivery jsou ve využívání energie, kterou přijímají. Otázka porovnání nízké citlivosti ve srovnání s
vysokou citlivostí se týká kompromisu mezi energií potřebnou k pohonu reproduktoru a jeho vytrvalostí.
Nižší citlivost znamená, že je třeba více energie k tomu, aby byl výkon reproduktoru dostatečný pro jeho optimální zvuk. Výhodou je, že
jsou robustnější a je těžší je poškodit. Naopak driver s vyšší citlivostí je účinnější ve využívání energie a nepotřebuje být poháněn tak
moc, aby zněl co nejlépe. Ale musíte je rozmazlovat; nemají rády hrubé zacházení a hraní při stupidních úrovních (fanoušci thrash metalu,
nesahejte na ně). Rozsah sluchátek je normálně mezi 92dB - 110dB. (Ano, rozsah je uveden v decibelech, ale mějte na paměti, že se
měří jejich efektivita, nikoli zvukový výstup.)

IZOLACE

Izolace je o vytváření prostoru mezi vaší poslechovou zkušeností a vnějším světem. Běžná sluchátka typu pecky jsou posazena mimo
ucho a neblokují externí zvuk. In-ear sluchátka byla koncipována tak, aby pohodlně padla do vašeho ušního kanálku, neprodyšně ho
uzavřela a tím vytvořila akustickou izolaci od okolního šumu, čímž je dosaženo čistějšího a dokonalejšího zvuku.
Sluchátka s izolací od okolního šumu byla původně vyvinuta pro muzikanty, kteří chtějí slyšet sami sebe v hlasitém prostředí na pódiu, a
používají pružný silikon nebo pěnu, které blokují šum pozadí. Ke všem sluchátkům Audiofly jsou přiloženy ušní nástavce různých velikostí,
díky kterým si můžete sluchátka přizpůsobit svým uším. To umožňuje, aby malé drivery s vysokým výkonem mohli čarovat a do vašich
uší posílat krystalicky čistý zvuk.
Ať již jedete autobusem, vlakem, sportujete, jste v práci anebo hrajete na pódiu, sluchátka s izolací zvuku/šumu znamenají, že se nemusíte ve svém prostředí potýkat s ničím jiným. Jsou rozhodně mnohem lepší z hlediska dlouhodobého zdraví pro vaše uši - můžete si s
nimi užívat zvuku s vysokou přesností (Hi-Fi) při nižších hlasitostech.

DYNAMICKÉ DRIVERY

S dynamickými driveri se svět audia otáčí dokola; jsou nejběžnější formou technologie drivery, která se nyní používá. Od reproduktorů
velikosti 6” x 9‘‘ v automobilech až po velké 12” & 15” reproboxy používané v profesionální výbavě reagují dynamické drivery nepatrně
pomaleji než drivery typu „balanced armature“ a mají neutrální a uvolněnější soundstage. Dobrý dynamický driver může být vyladěn
pro plnopásmovou reprodukci nebo pro určitý frekvenční rozsah. Audiofly používá tři velikosti dynamických driverů; všechny používají
membránu Mylar vyrobenou v USA a neodymové magnety.
9mm dynamický driver je vyladěn pro sevřené basy, kulaté středy a příjemné výšky a je koncipován jako perfektní zvukový partner
pro moderní MP3 přehrávače a smartphony.

Typ magnetu:
Frekvenční rozsah:
Citlivost: 		
Impedance:		

BA drivery jsou smetanou, tím nejlepším ve světě reproduktorů (a hlavní hvězdou našich sérií AF78). Jsou maličké, vyznačují se neuvěřitelnou přesností zvukové reprodukce a nemají soupeře co se týče účinnosti. Používají se zejména v naslouchátcích. Jejich odezva je o
něco rychlejší, než je tomu u dynamického drivery, a zvuk je obecně mnohem přesnější.
BA driver je v zásadě jeden pohyblivý magnet, který je zavěšený a vznáší se díky „push and pull“ principu působení většího magnetu,
který je fixní. Pohyblivá magnetická kotva je obklopena fixním magnetem a je vystavena jeho pozitivním a negativním silám; takže když
je pohyblivá „kotva“ přesně vycentrována, je vyvážena.
U profesionálních hudebníků jsou BA drivery jasnou první volbou v případě in-ear monitorů (lEMs) s izolací šumu, protože zajišťují perfektní zvuk v rámci celého frekvenčního spektra. BA drivery jsou rovněž neuvěřitelně efektivní, takže s menší spotřebou energie poskytují
mnohem více zvuku, než kterékoli jiné drivery. Sluchátka ze série AF78 Audiofly vám tak přinesou spousty radosti z jasnějšího zvuku i
při nižší úrovni hlasitosti.

TRANSDUKTORY

Transduktor je zařízení, které konvertuje jeden typ energie do jiného. U sluchátek se takovému typu zařízení říká elektroakustický měnič.
Jsou to komponenty, které převádí elektrické impulsy v akustickou energii (hudbu).

MAGNETY

Pokud by došlo k demagnetizaci magnetů ve vašich sluchátkách, přestala by fungovat.
Proto jsou u sluchátek Audiofly použity neodymové magnety vyrobené ze slitiny neodymia, železa a bóru. Jedinečná krystalická struktura
této slitiny má lepší rezistenci vůči demagnetizaci.

KONEKTORY

Zatímco hudba začíná vlastně emocemi a rozpoložením hudebníka, přehrávací vybavení nemá srdce a hudbu vidí čistě jako digitální
kód a elektrické impulzy. Posedlost hudbou u nás u Audiofly znamená, že se pro nás stala obsesí fyzika týkající se zachování a přenosu
těchto impulsů. Naše 3,5mm konektory jsou pozlacené, protože to je nejlepší vodič elektřiny a zajišťuje, že nedojde ke zmatnění a korozi
konektorů. Výsledkem je kontakt s nízkým odporem, který do vašich sluchátek posílá konzistentní a vysoce kvalitní zvuk.

KABEL

Takže vaše oblíbená skladba je už skoro u vašich uší. Aby do nich dorazila nepoškozena, jsou naše kabely koncipovány tak, aby byla
chráněna integrita signálu. Používáme 20 AWG Quad vodiče vyrobené z 99.97% oxygen-free mědi, čímž je zajištěna jejich delší životnost.
Jsou ve šroubovici stíněny pomocí vnitřního TPE stínění. A jelikož nám životní prostředí leží na srdci stejně jako hudba, jsou vyrobeny bez
použití PVC. Aby byla zajištěna ještě větší jasnost zvuku a aby byl kabel silnější, modely AF45, AF56 a AF78 používají námi vyvinutý kabel
Audioflex™, který má vodiče posílené Kevlarem® a vnější plášť z odolné tkaniny CORDURA®. Kromě toho má kabel u modelu AF78
kroucené jádro pro snížení elektromagnetického rušení.
Tento produkt je registrovaným konceptem společnosti Audiofly Pty Ltd Australia. Patent Pending. Označení a logo Audiofly jsou registrovanými
obchodními značkami společnosti Audiofly Pty Ltd Australia. Cordura® je registrovaná obchodní značka společnosti INVISTA pro odolné tkaniny.
Kevlar® je registrovaná obchodní značka společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company audiofly.com
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CHRAŇTE SI
SVŮJ SLUCH
jako praví profíci...
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ER4-SR

ER4-XR

Tyto In Ear referenční sluchátka jsou novinkou na trhu, zajišťující bezkonkurenční frekvenční odezvu, čitelnost a výjimečnou zvukovou kvalitu. Tento model volí nejčastěji zvukaři a hudebníci, kteří potřebují to
nejlepší v oblasti zvukové reprodukce. ER4SR disponují nekompromisní
přesností ve středových a vyšších frekvencích. To z nich dělá ideální
doplněk pro všechny milovníky hudby a hi-fi nadšence, kteří právě tyto
parametry vyhledávají. Sluchátka jsou také vybaveny odnímatelným
kabelem a rozpoznáváním frekvenčního pásma v rámci 1dB od 100Hz10kHz. Tělo a opláštění je vyrobeno z anodizovaného hliníku, zajišťující
perfektní a dlouhotrvající ochranu.
• In Ear referenční sluchátka
• Frekvenční rozsah 20 Hz-16 kHz

Tyto In Ear referenční sluchátka jsou novinkou na trhu, zajišťující
bezkonkurenční frekvenční odezvu, čitelnost a výjimečnou zvukovou kvalitu. Tento model volí nejčastěji zvukaři a hudebníci, kteří
potřebují to nejlepší v oblasti zvukové reprodukce. ER4XR disponují vylepšenými nízkými basy a nekompromisní přesností ve
středových a vyšších frekvencích. To z nich dělá ideální doplněk
pro všechny milovníky hudby a hi-fi nadšence, kteří právě tyto
parametry vyhledávají. Sluchátka také disponují odnímatelným
kabelem a rozpoznáváním frekvenčního pásma v rámci 1dB od
100Hz-10kHz. Tělo a opláštění je vyrobeno z anodizovaného hliníku, zajišťující perfektní a dlouhotrvající ochranu.
• In Ear referenční sluchátka
• Frekvenční rozsah 20Hz-16kHz

EARPHONES
& EARPLUGS
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Music PRO

MC5

EtyBLU2

Tento model ochranných ušních špuntů od společnosti Etymotic je ojedinělým pomocníkem při ochraně sluchu. Disponuje technologií, která automaticky adaptuje zvukovou redukci a přizpůsobuje se tak proměnlivému okolí. Ideální je pro všechny, kteří
chtějí ochránit svůj sluch před velkým hlukem a zároveň nechtějí pokaždé neprakticky
vyndávat z ucha tyto špunty, aby slyšeli běžnou konverzaci.
• Ochranné špunty do uší
• Redukce: -9dB, -15dB

Tyto kvalitní in – ear referenční sluchátka disponují převodníky
s pohyblivou cívkou, což zajišťuje křišťálově čistý zvuk a plně
definované detaily z jakéhokoliv hudebního přenosného přehrávače. Jak deklaruje výrobce, dokážou tyto sluchátka odhlučnit
až 98% okolního ruchu a zároveň perfektně sedí ve všech uších,
díky koncovkám, které se dokážou přizpůsobit každému tvaru.
To Vám zajistí perfektní a ničím nerušený poslech i v rušném
prostředí. Za velmi příznivou cenu obdržíte taky 3 výměnné koncovky, přenosné kožené pouzdro, náhradní ušní filtry a nástroj
na jejich výměnu.
• In Ear referenční sluchátka

Tento bluetooth bezdrátový headset zajišťuje čistou konverzaci díky nové, hlukově redukční technologii. Tato patentovaná technologie snižuje hluk u mikrofonu až o 30dB a u sluchátek srozumitelnost mluveného slova a čitelnost
konverzace. Mikrofon s vysokým rozlišením zajišťuje jasnost při konverzaci za
jakýchkoliv okolních podmínek. Součástí balení jsou také vyměnitelné gumové
koncovky pro optimální usazení v jakémkoliv uchu.
• Bezdrátový bluetooth headset

Musicians
Tyto ušní špunty byly vyvinuty společností Etymotic před 25 lety a poskytují uživateli
to nejlepší v oboru zvukové ochrany. Všichni muzikanti hrají ve spoustě různých prostředí a bývají vystaveni velmi hlasitým zvukům, často po dlouhou dobu. Proto potřebují různé typy ochrany sluchu. Často se tak stává, že hudebníci používají v jednom
uchu jiný špunt než v druhém, kvůli lokalizaci zdroje zvuku. Tyto špunty redukují zvuky
stejnoměrně, čímž je zajištěna čitelnost konverzace a čisté a nezkreslené zvuky. Redukují možnost poškození sluchu při různých zvukových vystoupeních, přehlídkách
či snad motoristických sportech, zkrátka při všech událostech kdy je zvýšené riziko
poškození Vašeho sluchu.
• Ušní špunty vhodné pro hudebníky
•3 úrovně zvukové redukce: 9 dB, 15 dB, 25dB
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ER-4 Micro PRO

BEAN

Etymotic ER-4 Micro PRO jsou skvěle vyvážené a přesné in-ear referenční sluchátka.
Jejich perfektní čitelnost a preciznost Vám umožní slyšet i ty nejmenší detaily při nahrávání. Poměr basů a středů je optimálně vyvážený, samozřejmostí je pak solidní konstrukce a ochranný obal. Součástí je pevný obal, připínáček na oblečení, náhradní gumové
koncovky a redukce z 3,5 mm na 6,3 mm jack.
• In Ear referenční sluchátka

Tento zesilovač zlepšuje Váš poslech, což z něj dělá ideálního společníka
při konverzacích v autě, ve společnosti nebo při poslechu mluveného slova na delší vzdálenost. Tato novinka od společnosti Etymotic je příhodně
nazvaná BEAN, z anglického slova fazole. Tento malý zesilovač disponuje
zabudovaným senzorem, který automaticky reaguje na výši hluku ve Vašem okolí. Zesiluje slabé zvuky, přičemž drží stabilní úroveň Všech ostatních vyšších zvuků. Dokáže také zvýšit úroveň hlasitosti vyšších frekvencí, což je užitečné při běžné konverzaci v rušivém prostředí. Zesilovač má
také 2 polohový přepínač pro vylepšení zesílení a ukazatel vybití baterie.
Samotná baterie má dlouhou životnost, 10-12 dní.
• Elektronické špunty do uší pro snížení hluku
• Součástí jsou: 7 vyměnitelných koncovek, obal,
náhradní baterie, čistící pomůcky a filtry

HD-15
Etymotic Research HD-15 jsou elektronické špunty do uší zajišťující
vysokou ochranu před hlukem a proto jsou vhodné zejména pro osoby
pracující ve velmi rušném prostředí. Může se jednat o práci se stavebním
nářadím, obráběcími stroji či nákladními automobily, při které je důležité chránit Váš sluch od hlučného prostředí ale zároveň i čistě slyšet
například volání nebo pracovní povely. HD-15 disponují duálním módem
naslouchání, který přepíná mezi filtrací a přirozeným poslechem. Jinými
slovy, pokud se budete nacházet v prostředí bez hluku tak Vám zvuky
do ucha budou přicházet zcela normálně, jakoby jste špunty neměli a
pokud znenadání nastane nějaký hluk, filtr se aktivuje a ochrání tak Váš
sluch. Špunty také vylepšují naslouchání při zachování bezpečné filtrace
nadměrných hluků a vzruchů. Pokud úroveň bezpečného hluku přesáhne
určitou hranici, špunty automaticky spustí ochranu sluchu. Kvalita zvuku
je ve vysokém rozlišení, zajišťující optimální čitelnost zvuků. Špunty disponují baterií, která vydrží až 300 hodin.
• Elektronické špunty do uší s vysokým rozlišením
• Duální mód naslouchání
• Vylepšení naslouchání
• Automatická ochrana od nebezpečného hluku
• Tělo: americká lípa
• Baterie s vysokou životností (až 300h)
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Kids
Dnešní moderní mládež žije v technickém světě. Na dosah ruky mají
blue-ray či 3D filmy a neustále je obklopují zvuky z počítačů či jiných
zařízení. Tyto in-ear referenční sluchátka jsou navržena speciálně pro
děti a jejich bezpečný poslech a zároveň zajišťují výjimečnou zvukovou kvalitu, jak je u společnosti Etymotic tradicí. Celkovou hlasitost lze
ovlivnit ovladačem citlivosti na samotných sluchátkách, nemusíte tak
snižovat úroveň hlasitosti v přehrávači. I z přehrávače s maximálně nastavenou hlasitostí mohou děti bezpečně poslouchat až 4 hodiny denně.
A protože sluchátka skvěle odhlučňují okolní zvuky a zajišťují vysoce
kvalitní přenos zvuků, děti budou schopny slyšet každý detail a nebudou
si stěžovat, že je hlasitost příliš nízká.
• In Ear referenční sluchátka vhodná pro děti
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TR-70/80/90
Profesionální dynamická stereo sluchátka,
polootevřená.
Disponují 40mm drivery, a speciálně designovanými kryty
pro přesnou zvukovou reprodukci a seriózní monitoring.
• Impedance: 80 Ohm
• Citlivost: 93dB / 1kHz, 1mW
• Frekvenční odezva: 5Hz - 35kHz
• Max. SPL: 100 mW
• Hmotnost: 298g.
Disponují také odnímatelným kabelem o délce 3m. Součástí
produktu je také přenosné pouzdro, náušníky, 2x kabel
a 3,5mm adaptér.
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