ZNIŽANJA IN AKCIJE
HiFi Katalog maj, 2016.

NEVIDEN
AVDIO SISTEM

HEOS AMP

Mešana poroka klasične in najnovejše brezžične tehnologije prinaša
rešitev, ki nam nudi najboljše obeh svetov, ki sta si sicer pravo nasprotje
– svet avdiofilske kakovosti zvoka in svet izjemno udobnega upravljanja z
napravami in glasbeno vsebino.
Kombinacija HEOS Amp (»brezžičnega« ojačevalca) in Bowers & Wilkins
685, klasičnih majhnih zvočnikov bo navdušila avdiofile stare šole, ki
vedo, da so majhne škatle najboljša izbira pri iskanju zvočnikov majhnih
dimenzij, ob enem pa bo navdušil tudi njihove boljše polovice, saj bosta
lepa zvočnika edino, kar se bo videlo pri tem majhnem in ob enem precej
naprednem avdio sistemu.
Denon HEOS Amp namreč po postavitvi ne boste več potrebovali na dosegu
roke in lahko to manjšo škatlico enostavno skrijete stran od pogleda.
Vseeno pa vam omogoča uživanje v glasbi z USB naprav (vključno s
prostornimi trdimi diski brez lastnega napajanja), brezžična povezljivost
z vašim omrežnim usmernikom (routerjem) omogoča napravi dostop do
spleta in posledično uživanje v velikem številu brezplačnih Internet radio
postaj, streaming ponudnikov kot je Deezer ali Tidal, ter tudi povezavo z
vašim računalnikom, ki ga lahko uporabite kot hišni glasbeni strežnik. Vse
to s pomočjo enostavne in brezplačne HEOS aplikacije za Apple in Android
naprave.
Ob sodobni brezžični povezljivosti je prisoten tudi izjemno kakovosten 2x
50W ojačevalec, ki bo dostojen partner večkrat nagrajenima majhnima
zvočnikoma Bowers & Wilkins 685. Poiščite dober prostor za ta izjemen par,
povežite jih z diskretnim zvočniškim kablom in skrijte HEOS ojačevalec – vsi
zadovoljni. Zelo zadovoljni.

Denon Heos Amp
Ojačevalec (WiFi)
+ Bowers & Wilkins
685 S2 (par)
naša cena:

919 €

Priporočena cena: 1.219 €
12 obrokov brez obresti: 76,58 €

Klasičen avdio sistem

VS.
HEOS AMP

HEOS LINK

Številni avdiofili, ki so odrasli na kakovostnih
stereo napravah kot je legendarni Rotel,
gledajo nezaupljivo na brezžične novosti in
glasbo na USB napravah ali internet radio.
Razlog se skriva v, seveda, zloglasno slabi
kakovosti popularnih mp3 posnetkov. Kakovost
vgrajenih DAC-ov v takšnih napravah so bili
ravno tako na podobnem kakovostnem nivoju,
vendar s prihodom HEOS Linka se je to vse
spremenilo.
HEOS Link je odličen vir glasbe resnega
HiFi proizvajalca, s podporo za FLAC in WAV
datoteke v polni CD ločljivosti, s pomočjo
vgrajenega DAC-a ali v obliki digitalnega
izhoda - Coax ali TosLink priključka za uporabo
nekega drugega high-end zunanjega DAC-a.
V kakovosti zvoka HEOS Link lahko brez težav
tekmuje z najbolj priljubljenimi CD predvajalniki. Celotno brezžično udobje in upravljanje z
glasbenimi vsebinami na Internetu predstavlja le dodaten plus ob odlični reprodukciji
digitalnih datotek, s čimer se le dopolnjuje
najpomembnejše HiFi zahteve.
S priklopom HEOS Linka v kateri koli klasični
stereo sistem se vam odpre okno v nov, zelo
bogat svet glasbe in dobrega zvoka.

HiFi vir zvoka
za usb naprave
in internet glasbo

Integrirani omrežni viri
Internet radio – dostop do vseh radio
postaj celega sveta
Deezer – najbolj priljubljen streaming
ponudnik v Sloveniji (potrebna mesečna
naročnina)

Rotel RA-10
Integrirani ojačevalec
+ Heos Link
naša cena:

559 €

Priporočena cena: 789 €
12 obrokov brez obresti: 73,55 t€

Rotel RA-11
Integrirani ojačevalec/DAC
+ Heos Link
naša cena:

729 €

Priporočena cena: 1.039 €
12 obrokov brez obresti: 95,92 €

Rotel RA-12
Integrirani ojačevalec/DAC
+ Heos Link
naša cena:

799 €

Priporočena cena: 1.139 €
12 obrokov brez obresti: 66,58 €

Priključite se na
brezžično omrežje
in odprite HEOS
aplikacijo

USB / Hard disk

Ethernet kabel

HEOS Link lahko
priključite z brezžično
povezavo ali s pomočjo
Ethernet kabla.

HEOS LINK –
Možnosti povezovanja

Ojačevalec / AV sprejemnik

HEOS Link se brezžično povezuje na vaše
hišno omrežje, možen je tudi žični
priklop
Če želite HEOS Link priključiti na analogni
ojačevalec – uporabite analogne (RCA) kable
Če želite HEOS Link priključiti na digitalni
ojačevalec in želite uporabiti DAC ojačevalca,
ga priklopite z digitalnimi kabli (optični ali
koaksialni)

PONUDBA MESECA

Go Pack je polnilna litij-ionska baterija, ki se z
enostavnim obratom priključi na dno HEOS 1
brezžičnega zvočnika.
Kaj to pomeni?
Svojo najljubšo glasbo lahko poslušate s
pomočjo Bluetooth povezave, ne potrebujete
nobenega kabla, niti WiFi povezavo. Vgrajena
silikonska zaščita varuje zvočnik pred vodnimi
kapljami, kar pomeni, da je HEOS 1 odličnen
prenosen zvočnik za zabavo zunaj hiše – brez
skrbi ga postavite ob bazen, morje ali reko. Ja,
tudi ob jezeru je dobrodošel.

DENON HEOS 1
Aktivni omrežni zvočnik
naša cena:

189 €

Priporočena cena: 249 €
4 obroki brez obresti: 47,25 €

Denon HEOS 1 Go Pack Kit
naša cena:

99 €

2 obroka brez obresti: 44,50 €

Poslušajte svoje najljubše skladbe tudi, ko je vaš
telefon z kablom priključen na HEOS 1, ob enem
pa napolnite tudi baterijo telefona. Zopet odlična
rešitev za izlete daleč od električne napeljave, ko
telefonu zmanjka moči. USB priključek ponuja
standardnih 5V/1A, enako kot polnilci.

Sprejemniki

Marantz SR5010
AV Sprejemnik
naša cena:

699 €

Priporočena cena: 889 €
12 Obrokov brez obresti: 58,25 €

Marantz SR6010
AV Sprejemnik
naša cena:

949 €

Priporočena cena: 1.199 €
12 Obrokov brez obresti: 79,08 €

Marantz NR1606
AV Sprejemnik
naša cena:

490 €

Priporočena cena: 789 €
10 Obrokov brez obresti: 49 €

Vodoodporni
zunanji zvočniki
Zvočniki namenjeni postavitvi v odprtih
prostorih, odporni na vse vrste vremenskih
vplivov

Kot pri vsem, česar se dotaknejo, je Bowers & Wilkins šel še korak
naprej - tudi v ponudbi zvočnikov za zunanjo postavitev – AM1 je
odličen primer tega. Ta zvočnik je odporen na vse vremenske vplive,
ima 5 letno garancijo, ob odpornosti pa ponuja tudi elegantno industrijsko oblikovanje, kakovost njegovega zvoka pa je na ravni modelov
za hišno uporabo. Tako vam omogoča ozvočenje bazenov, teras in
vrtov, ki niso pokriti, zaradi česar je odlična rešitev tudi za gostilne in
restavracije. AM1 bo s HiFi zvokom napolnil vse tiste kotičke, ki so z
vplivi zahtevnejši od dnevne sobe, na primer kopalnice ali kuhinje v
vašem doma, še vedno pa zahtevajo vrhunski dizajn in zvok.

Voyager 40 je eden izmed najbolj popularnih zvočnikov za zunanje
postavitve in prinaša kakovost, ki jo Boston dosega zahvaljujoč svoji
štiridesetletni tradiciji. Voyager je na voljo v dveh barvah, črni ali
beli, zaradi česar se enostavno prilagaja različnim ambientom. Ob
tem ponuja enostavno namestitev s pomočjo vgrajenih nosilcev in
se ponaša z odpornostjo na vse zunanje vplive, vključno z snegom
in soljo – idealna rešitev za terase, zunanje bazene na morju, ter celo
plovila.

Bowers & Wilkins AM1
Zvočnik (kos)
naša cena:

Boston Voyager 40
Vanjski Zvučnik (kom)
naša cena:

5 obrokov brez obresti: 49.99 €

Priporočena cena: 129 €
2 obroka brez obresti: 54,50 €

249,95 €

109 €

Bowers & Wilkins t7

Bowers & Wilkins T7
naša cena:

314,1 €

Priporočena cena: 349 €
6 obrokov brez obresti: 52,35 €

Premium videz Bowers & Wilkins T7 brezžičnega prenosnega zvočnika so dosegli s pomočjo
Micro Matrix strukture, ki tudi občutno izboljšuje zvok. S svojo težo od 950 gramov ne bo
nikomur predstavljal težav pri prenosu, zahvaljujoč gumijastim robovom pa tudi odlično sedi
v roki in ponuja dobro zaščito od udarcev in prask.
Zvočnik T7 ima vgrajeno baterijo, ki mu omogoča igranje vse do 18 ur brez polnjenja (pri
75% glasnosti), povežete pa ga lahko na vas mobitel, tablico ali PC s pomočjo Bluetooth
aptX povezave, ki omogoča popolno sinhronizacijo z virom zvoka. Takšna sinhronizacija je
pomembna pri predvajanju filmov ali igranju iger, saj zagotavlja primerno usklajenost med
sliko in zvokom.

ODPRTI DNEVI
ZVOKA
V SONUS ARTU
Že leta si želite »tisti posebni sistem«, raziskujete na
spletu, poslušate nasvete prijateljev in avdiofilske
družinske člane, vendar se še niste odločili.
Da bi lažje prišli do prave odločitve, smo za vas pripravili DNEVE ODPRTEGA ZVOKA, ko lahko brez predhodnega dogovora pridete v našo poslušalnico in naši
avdio strokovnjaki vam bodo popolnoma brezplačno
in brez obveznosti predstavili sisteme iz tokratnega
kataloga.

4 dnevi
13 naprav

Obiščite nas v naši
poslušalnici,
pripravite ušesa
in si zabeležite
datume:

Maja smo za vas pripravili popolni

SISTEM 1
za hišno kino

Bowers & Wilkins MT-60
Komplet Zvočnikov
naša cena:

2.199 €

Priporočena cena: 2.729 €
12 obrokov brez obresti: 183,25 €

Maja smo za vas pripravili popolni

SISTEM 2
za hišno kino

B&W M-1 Zvočniki (5 kosov)
+ B&W ASW608 Subwoofer
naša cena:

1.249 €

Priporočena cena: 1.569 €
12 obrokov brez obresti: 104,08 €

Kinematografski
Panasonic 4K TV
serije DX900
v Sonus Artu
Nova Panasonic serija 900 se ponaša z Ultra
HD ločljivostjo in High Dynamic Range
(HDR), ob enem pa zadovoljuje izjemno
zahtevne pogoje za UHD Premium in THX
certifikata.
Televizorji serije 900 niso ravno tanki ali
lahki. Panasonic jasno daje vedeti, da
pri oblikovanju svoje top serije ne daje
poudarek trendu izjemno tankih televizorjev.
Namesto tega se osredotoča na kakovost, ob
tem pa ima tudi možnost vgradnje boljših
zvočnikov, ki presegajo pričakovanja. Vseeno
je elegantnega videza, priloženo pa je tudi
trdno stojalo za postavitev na omarice.
Povezljivost je, kot je tudi pričakovati, na
najvišji ravni, 4 HDMI priključki, vsi pripravljeni za 4K pri 60/50p z HDCP 2.2. Prisotni so
tudi 3 USB priključki (eden izmed njih USB
3.0), reža za SD kartico in optični digitalni avdio vhod. Upravljanje je se s pomočjo Firefox
OS-a preprosto in intuitivno, kar omogoča
prijetno uporabniško izkušnjo s to vrhunsko
napravo. Podpora za aplikacije je odlična,
na voljo je tudi Netflix nativna aplikacija.
Priložena sta dva daljinska upravljalnika,
eden klasičen in drugi z vgrajeno touch

miško, za upravljanje s premiki prstov.
Serija 900 je opremljena z 4K Studio Master
procesorjem, tehnologijo, ki jo je Panasonic
razvijal več let v sodelovanju z vodilnimi
hollywoodskimi strokovnjaki, da bi zagotovili
kakovost slike z natančnostjo na studijski
ravni, v vseh kriterijih kot so barve, svetlost,
kontrast, ostrina in odstranjevanje šumov.
Zahvaljujoč tem trudu prihaja vaš Panasonic
900 že tovarniško kalibriran, s čimer se
zagotavlja vedno enako kakovostna slika, ki
zadovoljuje kriterije režiserjev in producentov v filmskem studiju.

Panasonic TX-65DX900E
naša cena:

5.250 €

priporočena cena: 5.999 €
24 obrokov brez obresti: 218,75 €
Panasonic TX-58DX900E
naša cena:

4.199 €

priporočena cena: 4.750 €
24 obrokov brez obresti: 174.96 €

Že v imenu ATH-MSR7NC lahko razberemo, da
gre za skoraj enak model, z enim dodatkom,
funkcijo zmanjševanja okoliškega hrupa. Torej
vse, kar je bilo odlično na osnovnem modelu je
še vedno prisotno, odličen zvok, celo z mobilnimi
napravami, najbolj kakovostni materiali, veliko
usnja in kovine, celo eksotične kot je magnezij,
ki se uporablja v delih za katere je potrebna
velika togost in majhna teža.
Elektronski del funkcije za zmanjševanje hrupa
deluje odlično, s čemer se lahko prepričate še
pred vklopom glasbe. V resnici je fascinantno,
kakšen učinek ima premik tega majhnega
gumba na slušalki, ki enostavno izbriše zunanje
šume, še posebej tiste, ki so enakomerni, kot
naprimer hrup motorja ali zraka v letalu, oziroma
zvok tračnic na vlaku. Kar je še najbolj pomembno, odličen zvok, ki ga je ATH-MSR7NC v celoti

prenesel z osnovnega modela, ni niti najmanj
spremenjen ob vključitvi NC funkcije, kar je sicer
težava velikega števila NC slušalk.
Majhna baterija vgrajena v slušalke omogoča
delovanje NC funkcije 30 ur, polni pa se z
navadnim microUSB priključkom. Slušalkam sta
priložena 2 kabla dolžine 1.2m, izmed katerih
je eden opremljen z mikrofonom za enostavno
opravljanje telefonskih klicev.
Audio Technica SR5 so vrhunske in lahke prenosne slušalke, ki so opremljene s 45mm highresolution avdio zvočnima enotama. Priložene
imajo zamenljiv 1.2m kabel s podporo za
pametne telefone – nadzorom mikrofona. Prilagodljiva obračalna zasnova in mehki spominski
blazinici bosta zagotavljali najvišje udobje tudi
po več urni uporabi.

Audio Technica
ATH-MSR7
Noise Cancelling Slušalke
cena s popustom:

278,91 €

Priporočena cena: 309,90 €
5 Obrokov brez obresti: 55,78 €

Športne
slušalke
Slušalke za dober zvok tudi pri večjih naporih, odlične postavitve
in z IPX5 certifikatom za vodoodpornost, ki omogoča pranje
slušalk pod tekočo vodo. Zvočniški kabel je dolg 1.2m, opremljen s ščipalko za pritrditev kabla na oblačila, za uporabo ob
telovadbi ali drugih aktivnostih.

Audio Technica
ATH-SPORT3
Naša cena:

Darilo ob nakupu slušalk
ATH-SPORT1/2/3 – fitness
armband za mobitel

56,90 €

ATH-SPORT 3
Najboljši model športnih slušalk, ki aktivnim športnikom omogočajo dolgotrajno udobje ob visoki kakovosti zvoka. ATH-SPORT3 imajo fleksibilno
silikonsko ogrodje, ki ga lahko ročno prilagodite obliki vašega ušesa.
Slušalke imajo impresiven, dinamičen in natančen zvok. Priložene imajo
nastavke, ki iz varnostnih razlogov dovoljujejo vstop okoliškem zvoku,
vendar brez izgub v avdio kakovosti. Nastavki so priloženi v treh različnih
velikostih (S/M/L) in so ergonomsko zasnovani za popolno prileganje
vsakemu ušesu. Ob slušalkah Sport 3 je priložena tudi praktična torbica za
shranjevanje.

ATH-SPORT 2
Slušalke za tek z izmenljivimi nastavki za uho, ki bodo zagotovili največje
udobje in preprečili padanje slušalk. Nastavki so priloženi v treh različnih
velikostih (S/M/L) in so ergonomsko zasnovani za popolno prileganje
vsakemu ušesu. Glede na to, da te slušalke nimajo okvirja, so primerne
tudi za uporabo z očali. ATH-SPORT2 dostavlja kristalno čist zvok zahvaljujoč
impresivnima zvočnima enotama velikosti 10mm, ter posebnem kablu
zasnovanim posebej za preprečevanje šuma. Kabel je dolg 1.2 m in ima
ščipalko za pritrditev na obleko.T

Audio Technica
ATH-SPORT2
Naša cena:

39,90 €

ATH-SPORT 1
In-Ear slušalke s preklopno kljukico, ki
zagotavlja dodatno udobje tudi po dolgotrajni
telovadbi. Natančen in dinamičen zvok ima
priložene tudi 4 različne silikonske nastavke
(XS/S/M/L), ki ponujajo odlično zvočno izolacijo.

Audio Technica
ATH-SPORT1
Naša cena:

26,90 €

Prenosna baterija
backup 2.000mAh

AUDIO TECHNICA
ATH-SR5BT
naša cena:

199 €

4 obroki brez obresti: 49,75 €
AKG Y50BT
Brezžične slušalke
naša cena:

Audio Technica SR5 so vrhunske in lahke prenosne slušalke, opremljene s 45mm high-resolution zvočnima enotama. Priložen je odstranljiv
1.2m dolgi kabel z mikrofonom in tipko za
upravljanje s telefonom. Prilagodljiva obračalna
zasnova in mehki blazinici iz spominske pene
omogočajo najboljše udobje tudi ob več urni
uporabi.

159 €

3 obroki brez obresti: 53 €
AKG Y50 BT je eden izmed najbolj priljubljenih
brezžičnih modelov. Kakovost izdelave, všečna
kompaktna oblika in pregovorno kakovosten
zvok za ugodno ceno so prednosti, ki jih je težko
spregledati. Hit poletja.

Bowers & Wilkins
P5 Wireless
naša cena:

399 €

8 obrokov brez obresti: 49,87 €
Bowersove P5 Wireless so vrhunske Bluetooth
slušalke, ki so nastale na temeljih obstoječega
P5 modela in združujejo njegove vrhunske
lastnosti z brezžično tehnologijo. P5 Wireless so
elegantne slušalke, čigar blazinice, oblečene v
usnje, v celoti prekrijejo uho in se mu prilagajajo, za visoko udobje pri uporabi.

V-Moda je novost v naši ponudbi, model Crossfade Wireless je priljubljen zaradi edinstvene
Toblike in odličnega zvoka. Čeprav same školjke
niso velike njihove blazinice v celoti prekrijejo uho. Kakovost izdelave je vrhunska, polna
všečnih podrobnosti.

V-MODA Crossfade
Brezžične slušalke
naša cena:

299 €

6 obroki brez obresti: 49,83 €

JBL Everest In Ear
bluetooth slušalke
naša cena:

99 €

2 obroka brez obresti: 49,5 €
JBL je brezžično povezljivost ponudil
uporabnikom, katerim je odstranitev kablov
najpomembnejša – ljubiteljem športnih
aktivnosti, ki se tudi pri največjih naporih ne
želijo odpovedati dobremu zvoku. Everest in-ear
model edinstvene zasnove, ki vso elektroniko,
potrebno za brezžično delovanje postavlja v
»obesek« za vratom.

Obiščite nas v trgovini in poslušalnici
med delovnikom od 9 do 20 ure,
ob sobotah med 9 in 15 uro!

Ameriška ulica 8
Kristalna palača – BTC Ljubljana
1000 Ljubljana
PON-PET: 9 – 20h, SOB: 9 – 15h
e-mail: info@sonusart.si
web: www.sonusart.si

Ponudba iz kataloga velja do razprodaje zalog oz. do 31.5.2016. Cene v katalogu so akcijske, v kolikor ni navedeno drugače. Akcije se ne seštevajo. Možen je nakup samo v količinah primernih za gospodinjstvo.
Pridržujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu. Fotografije v katalogu so lahko simbolične. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Več na www.sonusart.si

