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MOC

E50 SYSTEM PACK ( s reproduktory) 9 990 SET

Systém E50 je chytrý vestavný zesilovač s bluetooth pro

streamování hudby z iPhone či Android, externí vstup pro TV,

součástí jsou vestavné reproduktory Qacoustics

E50 UNIT ( bez reproduktorů) 7 990 SET

Systém E50 je chytrý vestavný zesilovač s bluetooth pro

streamování hudby z iPhone či Android, externí vstup pro TV.

E100 SYSTEM PACK ( s reproduktory) 16 990 SET

Radio s FM a DAB, Bluetooth, externí audio vstup, dálkový

ovladač, paměť 4 oblíbených stanic, budík, vestavné

reproduktory Qacoustics Qi-65C, dotyková tlačítka, kvalitní

zobrazení displeje, vynikající povrchová úprava

E100 SYSTEM PACK ( bez reproduktorů) 14 990 SET

Radio s FM a DAB, Bluetooth, externí vstup, dálkový ovladač,

paměť 4 oblíbených stanic, budík, dotyková tlačítka, kvalitní

zobrazení displeje, vynikající povrchová úprava

E100 SYSTEM PACK BATHROOM ( s reproduktory) 16 990 SET

Radio s FM a DAB, Bluetooth, externí vstup, dálkový ovladač,

paměť 4 oblíbených stanic, budík, vestavné vlhku odolné

reproduktory Qacoustics, dotyková tlačítka, kvalitní zobrazení

displeje, vynikající povrchová úprava

Ceny

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

Servis

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

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

velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození .

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH.
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