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MA 770

Bezdrátová varianta sluchátek Master & Dynamic vycházející z

modelu MH-40. Kombinace luxusních materiálů, hliníku,

nerezavé oceli a jehněčí kůže Vás přesvědčí při první doteku.

Bluetootové (4.1 Aptx high quality) připojení se páruje ihned,

napájení obstarává konektor mini USB. Výdrž na baterii je 16h,

dále je možné pasivního poslechu s přiloženými konektory.

Sluchátka jsou osazeny neodymiovým měničem o průměru 45

mm, který dodává bohatý, dynamický a pohodový zvuk.

Frekvence 5-25.000 Hz, 32 Ohm, pouze 345 g.

Příslušenstvím v balení je redukce 3.5/6.3 mm Jack, 1.25 m

kabel (pro iPod, iPad, iPhone), napájecí kabel, pouzdro a

transportní krabička.

Díky integrovanému mikrofonu umožňují hlasovou komunikaci.

Barvy: silver/brown, gunmetal/black, black/black,

silver/navy

49 990 ks

MW-60

Bezdrátová varianta sluchátek Master & Dynamic vycházející z

modelu MH-40. Kombinace luxusních materiálů, hliníku,

nerezavé oceli a jehněčí kůže Vás přesvědčí při první doteku.

Bluetootové (4.1 Aptx high quality) připojení se páruje ihned,

napájení obstarává konektor mini USB. Výdrž na baterii je 16h,

dále je možné pasivního poslechu s přiloženými konektory.

Sluchátka jsou osazeny neodymiovým měničem o průměru 45

mm, který dodává bohatý, dynamický a pohodový zvuk.

Frekvence 5-25.000 Hz, 32 Ohm, pouze 345 g.

Příslušenstvím v balení je redukce 3.5/6.3 mm Jack, 1.25 m

kabel (pro iPod, iPad, iPhone), napájecí kabel, pouzdro a

transportní krabička.

Díky integrovanému mikrofonu umožňují hlasovou komunikaci.

Barvy: silver/brown, gunmetal/black, black/black,

silver/navy

14 990 ks

MW-50

Novinka v sortimentu bezdrátových sluchátek Master & Dynamic

vycházející z modelu MH-40. Kombinace luxusních materiálů,

hliníku, nerezavé oceli a jehněčí kůže Vás přesvědčí při první

doteku. Bluetootové (4.1 Aptx high quality) připojení se páruje

ihned, napájení obstarává konektor mini USB. Výdrž na baterii

je 16h, dále je možné pasivního poslechu s přiloženými

konektory.

Sluchátka jsou osazeny neodymiovým měničem o průměru 40

mm, který dodává bohatý, dynamický a pohodový zvuk.

Frekvence 5-30.000 Hz, 32 Ohm, pouze 240 g.

Příslušenstvím v balení je redukce 3.5/6.3 mm Jack, 1.25 m

kabel (pro iPod, iPad, iPhone), napájecí kabel, pouzdro a

transportní krabička.

Díky integrovanému mikrofonu umožňují hlasovou komunikaci.

Barvy: silver/brown, silver/black.

12 990 ks

MH-40

To nejlepší od Master & Dynamic představuje model MH-40.

Sluchátka, která vypadají a hrají naprosto skvěle. Dílenské

zpracování, použité materiály a barevná provedení - těžko

najdete na trhu něco podobného. U Master & Dynamic sází na

luxusní materiály, nejen oku lahodící, ale hlavně příjemné na

použití. MH-40 jsou kombinací hliníku, nerezové oceli a kůže

jehněčí i hověziny. MH-40 jsou uzavřená sluchátka pro kvalitní a

detailní poslech. Osazeny jsou neodymiovým měničem o

průměru 45 mm, který dodává bohatý, dynamický a pohodový

zvuk. Sluchátka jsou 32 ohmová, váží 360 gramů.

Příslušenstvím v balení je redukce 3.5/6.3 mm Jack, 1.25 m

kabel s remote/mic (pro iPod, iPad, iPhone), dvoumetrový

standardní kabel, pouzdro a transportní krabička. Dále je možno

připojit (za příplatek) mikrofon, pro pohodovou komunikaci přes

telefon.

Barvy: silver/brown, black/black, gunmetal/black,

silver/navy, black/navy, gunmetal/black ancantara,

silver/white

10 990 ks
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MH-30

Sluchátka, která si Vás získají již prvním pohledem. Dílenské

zpracování, použité materiály a barevná provedení - těžko

najdete na trhu něco podobného. U Master & Dynamic sází na

luxusní materiály, nejen oku lahodící, ale hlavně příjemné na

použití. MH-30 jsou kombinací hliníku, nerezové oceli a kůže

jehněčí i hověziny. MH-30 jsou uzavřená sluchátka pro kvalitní a

detailní poslech. Osazeny jsou neodymiovým měničem o

průměru 40 mm, který dodává bohatý, dynamický a pohodový

zvuk.

Sluchátka jsou 32 ohmová, váží 260 gramů.

Příslušenstvím v balení je redukce 3.5/6.3 mm Jack, 1.25 m

kabel s remote/mic (pro iPod, iPad, iPhone), dvoumetrový

standardní kabel, pouzdro a transportní krabička. Dále je možno

připojit (za příplatek) mikrofon, pro pohodovou komunikaci přes

telefon.

Barvy: silver/brown, black/black, gunmetal/black,

silver/white, gunmetal/black alcantara

8 990 ks

ME-05

Přesné obrábění z mosazi a ruční práce - to jsou základní prvky

těchto úchvatných sluchátek. ME05 sluchátka mají výrazný tvar

s ergonomickými a elegantními detaily, při jejich výrobě jsou

použity nejmodernější postupy jako laserové leptání s

zrcadlovými akcenty, které odrážejí světlo. ME05 využívají

kvalitních neodymiových měničů pro vynikající kvalitu zvuku a

vyvážené rozložení hmotnosti, které zajišťuje pohodlné a

komfortní usazení v uších. Připojovací kabeláž využívá vodičů z

byzkyslíkaté mědi, zaručuje konstantní a nerušený signál.

Izolace je pogumovaná, příjemná na dotyk. Gumové špunty jsou 

dodávány ve čtyřech velikostech, jsou součástí balení.

Sluchátka jsou 16-ti ohmová, váží 23 gramů. Kabel má délku

1.2 metru, zakončen 3.5 mm Jackem.

Barva brass black/silver, palladium/black, black/black

5 590 ks

ME-03

Kompaktní sluchátka s vytříbeným zvukovým projevem, která

nesou prvky elegantního vzhledu a promyšlených detailů. Vše je

navrženo pro maximální pohodlí uživatele.

Osazeny jsou 8mm neodymiovým měničem, tělo je hliníkové,

silikonové špunty nabízí výběr ze čtyřech velikostí. Kabel je

osazen ovládáním hlasitosti s redukcí šumu.

Impedance je 16 ohmů, váha 25 gramů. Kabel má délku 1.2

metru, zakončen 3.5 mm Jackem.

Barva gunmetal, black

4 590 ks

ME-01

Špuntová sluchátka s velkým množstvím detailů a pohodového,

neagresivního poslechu. Elegantní, hezká na pohled, špičkové

zpracování. Vše je navrženo pro maximální pohodlí uživatele.

Osazeny jsou 8mm neodymiovým měničem, tělo je hliníkové,

silikonové špunty nabízí výběr ze čtyřech velikostí. Kabel je

osazen ovládáním hlasitosti s redukcí šumu.

Impedance je 16 ohmů, váha 25 gramů. Kabel má délku 1.2

metru, zakončen 3.5 mm Jackem.

Barva gunmetal, black

3 390 ks
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MP-1000

Designově čistý stojánek na sluchátka MH-30 a MH-40. Je

vyrobený z oceli s luxusním dílenským provedením. Spodní

deska je pogumovaná, zaručí stabilitu a nepoškozuje povrch, na

kterém je stojánem umístěn.

Barva silver, black
1 690 ks

MM-800

Tento mikrofor je určen pro diskrétní, čistou komunikaci při

telefonování, výrazně omezuje rušivé elementy v okolí uživatele.

Barva silver, black

3 590 ks

Poznámky

Obchodní podmínky

Pouze autorizovaní prodejci, na základě rámcové smlouvy.

Ceny

KS-cena za kus

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.  

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění,

položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku skladem.

Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady, dokladem od nákupu. Reklamované zboží odběratel zasílá

dodavateli poštou nebo jinou přepravní společností. Pokud možno v originálním balení, při odeslání reklamovaného zboží je nutné výrobek

velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození .

Uvedené ceny jsou s DPH a PHE.

Ve smyslu zákona 63/91 sb. o ochraně hospodářské soutěže nejsou ceny pro prodejce závazné a mají charakter obecné informace.

Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č.185/2001 jsou plněny prostřednictvím Asekol s.r.o. Obaly námi dodávaných výrobků jsou

zpoplatněny v systému EKOKOM pod EK-F00140125

Servis
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