
MODELO REFª PVP iva inc Imagem Tipo Acabamento

CVR-100+
MKII   1,199.00 € und

preto

prata

CVR-10      999.00 € und
preto

prata

BB-100
MKII   1,299.00 € und

preto

prata

SR-100      799.00 € und
preto

branco

SR-200      899.00 € und
preto

branco

CR-10      229.00 € und
preto

branco

Descrição

SISTEMAS MULTIROOM e STAND ALONE

CD-Internet-Receiver tudo em um. Amplificador toroidal 2 x

60 W, rádio FM/DAB/Internet, ethernet, wifi, bluetooth,

spotify connect, nas, server, media player, display a cores

com capas, alarme duplo. Telecomando incluído. Controle

via app "Undock" UPnP . Despertador. Ligação até 2 pares

de colunas. Chassis aluminio. Dim: L350 x A80 x P283 mm.

Peso: 9.4 Kg. Multiroom até 5 dispositivos.

CD-Internet-Receiver tudo em um. Amplificador toroidal 2 x

30 W, rádio FM/DAB/Internet, ethernet, wifi, bluetooth,

spotify connect, nas, server, media player, display a cores

com capas, alarme duplo. Telecomando incluído.

Despertador. Controle via app "Undock" UPnP. Chassis

aluminio. Dim: L440 x A118 x P330 mm. Peso: 6 Kg.

Multiroom até 5 dispositivos. 

Boombox CD-Internet-Receiver tudo em um com colunas

integradas 2 x 40 W, rádio FM/DAB/Internet, ethernet, wifi,

bluetooth, spotify connect, nas, server, media player,

display a cores com capas, alarme duplo. Telecomando

inteligente incluído. Controle via app "Undock" UPnP .

Multiroom até 5 zonas via coluna SB50/100/200. Chassis

aluminio. Dim: L440 x A101 x P330 mm. Peso: 12 Kg.

Multiroom até 5 dispositivos.

Smart radio. CD-Internet-Receiver tudo em um com 

colunas integradas 40W rádio FM/DAB/Internet,  ethernet, 

wifi, bluetooth, spotify connect, nas, server, media player,

display a cores com capas, alarme duplo. Telecomando

incluído. Controle via app "Undock" UPnP. Caixa de madeira

natural. Dim: L430 X A128 X P280 mm. Peso: 5.6 Kg.

Multiroom até 5 dispositivos .

Smartradio sub. CD-Internet-Receiver tudo em um com

colunas integradas 40W + subwoofer, rádio

FM/DAB/Internet, ethernet, wifi, bluetooth, spotify connect, 

nas, server, media player, display a cores com capas,

alarme duplo. Telecomando incluido. Controle via app

"Undock" UPnP . Multiroom até 5 zonas via coluna

SB50/100/200. Caixa de madeira natural. Dim: L430 X A128

X P280 mm. Peso: 5.6 Kg. Multiroom até 5 dispositivos.

ConnectedRadio, unidade de tamanho reduzido tudo em um,

ideal para cozinha, sala de estudo ou espaço de escritório

com FM, DAB +, rádio de Internet e streamer de rede, bem

como a função multiroom, Spotify Connect, Bluetooth e

WLAN. Entrada auxiliar 3.5 mm. Ecrã TFT a cores. Controle

via app "Undock" UPnP. Despertador. Dim: L115 x A200 x

P118 mm. Peso: 1.22Kg. Telecomando incluído. Multiroom 

até 5 dispositivos.

Imagens meramente ilustrativas e não contratuais.
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CR-10ToGo!      299.00 € und
preto

branco

CR-20      299.00 € und
preto

branco

SV-10      499.00 € und preto

SB-50      399.00 € und

preto/preto

preto/verm

preto/azul

preto/cinza

branco/preto

branco/verm

branco/azul

branco/cinza

SB-100      499.00 € und

preto/preto

preto/verm

preto/azul

preto/cinza

branco/preto

branco/verm

branco/azul

branco/cinza

SB-200      699.00 € und

preto/preto

preto/verm

preto/azul

preto/cinza

branco/preto

branco/verm

branco/azul

branco/cinza

Connected portable Radio, unidade de tamanho reduzido

tudo em um, ideal para cozinha, sala de estudo ou espaço

de escritório ou para levar para o exterior. Com FM, DAB +,

rádio de Internet e streamer de rede, bem como a função

multiroom, Spotify Connect, Bluetooth e WLAN. Entrada

auxiliar 3.5 mm. Ecrã TFT a cores. Controle via app

"Undock" UPnP. Despertador. Alça em pele natural para

transporte e bateria Li-on até 8 horas de reprodução. Dim: 

L115 x A200 x P118 mm. Peso: 1 Kg. Telecomando incluído.

Multiroom até 5 dispositivos.

Connected Radio, unidade de tamanho reduzido 2 colunas,  

tudo em um, ideal para cozinha, sala de estudo ou espaço

de escritório com FM, DAB +, rádio de Internet e streamer

de rede, bem como a função multiroom, Spotify Connect, 

Bluetooth e WLAN. Ecrã TFT a cores. Controle via app

"Undock" UPnP. Despertador. Entrada auxiliar 3.5 mm,

saida 3.5mm, USB para pendrive, saída auscultadores.

Dim: L300 x A120 x P140 mm. Peso: 2.24 kg. Telecomando

incluído. Multiroom até 5 dispositivos.

Smart Amplifier. Amplificador integrado multimédia de

tamanho reduzido. Porta USB para leitura de ficheiros

audio digital, DLNA e UpnP via app "Undock". Aux IN jack

3.5mm. Terminais dourados de saída para 1 par de colunas.

2 x 30W rms. Recepção Bluetooth. Rádio FM, DAB e

Internet. Spotify Connect. Dim: L190 x A70 x P220 mm.

Peso: 3.3 Kg. Multiroom até 5 dispositivos.

Coluna de som com subwoofer integrado 20W rms, 1 woofer

full range 10 W, porta frontal USB para leitura de ficheiros

audio digital, rádio FM e internet, DLNA e UpnP via app

"Undock", controle botões fisicos iluminados por baixo do

tecido, montagem em mesa, parede ou tecto com

suporte incluido, bluetooth, wifi, streaming, Spotify 

Connect. Diversas combinações de cores à escolha. Dim:

L165 x A268 x P178 mm. Peso: 2.6 kg. Multiroom até 5

dispositivos.

Coluna de som com subwoofer integrado 30W rms, 2 woofer

full range 15 W, porta frontal USB para leitura de ficheiros

audio digital, rádio FM e internet, DLNA e UpnP via app

"Undock", AUX IN. Controle botões fisicos iluminados por

baixo do tecido, montagem em mesa, parede ou tecto

com suporte incluido, bluetooth, wifi, streaming, Spotify 

Connect. Diversas combinações de cores à escolha. Dim:

L165 x A302 x P200 mm. Peso: 3 kg. Multiroom até 5

dispositivos.

Coluna de som com subwoofer integrado 40W rms, 2 woofer

full range 15 W, porta frontal USB para leitura de ficheiros

audio digital, rádio FM e internet, DLNA e UpnP via app

"Undock", AUX IN 3.5mm. Controle botões fisicos

iluminados por baixo do tecido, montagem em mesa,

parede ou tecto com suporte incluido, bluetooth, wifi,

streaming, Spotify Connect. Diversas combinações de

cores à escolha. Dim: L196 x A370 x P260 mm. Peso: 5.2

kg. Multiroom até 5 dispositivos.

Descrição

Imagens meramente ilustrativas e não contratuais.
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MHF-800      749.00 € 
kit c/ 

col

preto

prata

P-100      699.00 € und
preto

prata

A-100      999.00 € und
preto

prata

V-120      999.00 € und
preto

prata

VR-100+
MKII      699.00 € und

preto

prata

IR-100+
MKII      699.00 € und

preto

prata

C-100
MKII      449.00 € und

preto

prata

COMPONENTES HIFI Série 100

Descrição

Pré-amplificador audiófilo com frente em aluminio frezado 9

mm e laterais com nervuras dissipadoras. Logotipo no topo

em baixo perfil. Componentes de alta qualidade, com 4

entradas de linha + 1 Phono MM/MC, controle de graves e

agudos. Dim: L440 x A80 x P330 mm. Peso: 8 Kg

Power amplificador audiófilo com frente em aluminio frezado

9 mm e laterais com nervuras dissipadoras. Logotipo no

topo em baixo perfil. Componentes de alta qualidade.

Ligação terminais tipo WBT para 2 pares de colunas com

selector. Potência 2 x 150W. Dim: L440 x A118 x P330 mm.

Peso: 14.2 Kg

Amplificador integrado com base no pré 100, com 2 x 100W

com 4 entradas de linha + 1 Phono MM/MC, ligação

terminais tipo WBT para 2 pares de colunas com selector.

Componentes de alta qualidade. Telecomando RC100

incluido. Dim: L440 x A118 x P330 mm. Peso: 13 Kg.

Amplificador integrado audiófilo com frente em aluminio

frezado 9 mm e laterais com nervuras dissipadoras.

Logotipo no topo em baixo perfil. Com rádio FM /DAB, 10

memórias, com 2 x 50W, 5 entradas de linha + 1 phono MM,

controle de graves e agudos. Telecomando RC100 incluido.

Dim: L440 x A80 x P280 mm, Peso: 7.5 Kg. 

Radio Internet Multimédia. FM, DAB +, rádio de Internet e

streamer de rede, bem como a função multiroom, Bluetooth

e WLAN. Ecrã TFT a cores. Controle via app "Undock"

UPnP. Despertador, USB para pendrive, saida RCA estereo

e digital toslink. Dim: L440 x A118 x P285 mm. Peso: 6.1 Kg.

Multiroom até 5 dispositivos.

SISTEMAS MINI HIFI c/ REDE

Sistema mini-hifi com 2 colunas 2 vias. CD-Internet-

Receiver tudo em um. Amplificador toroidal 2 x 25 W, rádio

FM/DAB/Internet, ethernet, wifi, bluetooth, nas, server,

media player, Spotify Connect, display a cores com capas,

alarme duplo. Porta USB para leitura de ficheiros audio

digital. AUX IN, Pré Out, Telecomando incluido.

Despertador. Controle via app "Undock" UPnP. Chassis

aluminio. Dim hifi: L215 x A130 x P300 mm. Peso: 9 Kg. Dim 

coluna: L145 x A220 x P185 mm. Peso: 3.2 Kg par.

CD-Player audiófilo com frente em aluminio frezado 9 mm e

laterais com nervuras dissipadoras. Compatível com formato

HDCD/CD-R/CD-RW/CD-Mp3, USB para pendrive. Saída

analógica RCA estéreo, saída digital toslink e spdif.

Alimentação com transformador toroidal. Telecomando

opcional, funciona com telecomando dos amps. Dim: L440 x

A80 x P285 mm. Peso: 6 Kg.

Imagens meramente ilustrativas e não contratuais.
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PS-100+   1,399.00 € und preto

BLOCK A      249.00 € und
preto

branco

BLOCK B      299.00 € und
preto

branco

BLOCK C      399.00 € und
preto

branco

V-250      299.00 € und
preto

prata

C-250      299.00 € und
preto

prata

R-250+      299.00 € und
preto

prata

COMPONENTES HIFI Série 250

Coluna de som multiroom wifi. Amplificador classe D 15W,

pórtico traseiro. Botões fisicos para controle directo e

memórias de fontes áudio. Dim: L290 x A125 x P120 mm.

Peso: 1,1 kg. Controle via app ou telecomando opcional.

Coluna de som multiroom wifi. Amplificador classe D 18W,

pórtico traseiro, 4 drivers + 1 woofer. Botões fisicos para

controle directo e memórias de fontes áudio. Dim: L355 x

A220 x P135 mm. Peso: 2,8 kg. Controle via app ou

telecomando opcional.

Amplificador integrado de alta qualidade, com um relação

qualidade preço imbatível, componentes selecionados,

potencia 2 x 40W rms, 4 entradas de linha, 1 entrada phono

MM, line out, saída de auscultadores, controle de graves e

agudos, chassis e caixa em aluminio. Dim: L430 x A75 x

P289 mm. Peso: 5.3 kg. Telecomando incluído.

Leitor de CD de alta qualidade, com um relação qualidade

preço imbatível, componentes selecionados, Compatível

com formato HDCD/CD-R/CD-RW/CD-Mp3, USB para

pendrive. Saída analógica RCA estéreo, saída digital toslink

e spdif. Chassis e caixa em aluminio. Dim: A430 x L75 x

P289 mm mm. Peso: 3.6 kg.

Rádio com RDS, DAB e Bluetooth. Alta qualidade, com um

relação qualidade preço imbatível, componentes

selecionados, 10 memórias. Saída analógica RCA estéreo.

Chassis e caixa em aluminio. Dim: A430 x L75 x P289 mm.

Peso: 3.3. Kg.

GIRA-DISCOS  - leitor de vinil

Descrição

Leitor de vinil, gira-discos audiófilo. Estrutura dupla "black

piano" com amortecimento passivo e pés ajustáveis. Motor

independente com 1.5 Kg, construção sólida com disco

estroboscópico interno com sensor de velocidade para uma

rotação contínua sem falhas. Ligação ao prato de acrílico

com 3Kg através de correia de teflon. Braço ProJect

desenhado especificamente para este modelo de gira-

discos, com elevador pneumático hidráulico manual com

suporte magnético. Contra-peso de 65 grs. Cartridge Ortofon

PM 5E fornecido. 45/33 rpm por alteração manual de

posição da correia. Dim: L450 X A190 X P375 mm com

motor. 

Coluna de som multiroom wifi. Amplificador classe D 15W,

pórtico traseiro, 1 driver. Botões fisicos para controle directo

e memórias de fontes áudio. Dim: L120 x A203 x P121 mm.

Peso: 1,15 kg. Controle via app ou telecomando opcional.

COMPONENTES Série BLOCK (brevemente)

Imagens meramente ilustrativas e não contratuais.
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S-100      799.00 € par
preto

branco

SL-250      799.00 € par preto

S-250      499.00 € par preto

LS-900      200.00 € par
preto

prata

RC-100        49.90 € und
preto

prata

RC-800        49.90 € und preto

SRC-100        49.90 € und prata

SBC-100        29.90 € und preto

XS-100      599.00 € und preto

XB-100      799.00 € und preto

XB-100

 & XS-100
  1,299.00 € kit preto

COLUNAS DE SOM Passivas

Barra de som 40W, 4 médios / grave e 2 tweeters, aux in 3.5

mm frente, aux in traseiro, entradas 1 x usb, 1 x óptico, 1 x

coaxial, pré-out, rádio FM e internet, DLNA e UpnP via app

"Undock", bluetooth, wifi, streaming, spotify connect. Dim:

L900 x A83,7 x P92,2 mm. Telecomando incluido.  

Conjunto barra de som, subwoofer e telecomando.

Telecomando opcional para sistema MHF-800 

Telecomando opcional para dispositivos individuais série

100 e 250, produzidos até 2015, em prateado e preto.

Telecomando opcional para colunas Multiroom SB-50 | SB-

100 | SB-200 

Subwoofer amplificado 50W, aux in, pré-out, rádio internet,

DLNA e UpnP via app "Undock". wifi, streaming. Dim: L195 x

A373 x P260 mm. Peso: 5.2 kg. Multiroom até 5

dispositivos.

SUBWOOFER E SOUNDBAR

Telecomando opcional para dispositivos individuais e

multifuncionais série 100 e 250 em prateado e preto.

Individuais: V-250 a partir do ano 2015. C-250 a partir do

ano 2015. R-250+ a partir do ano 2015. V-120, C-100 MKII,

VR-100+ MKII, IR-100+ MKII. Multifuncionais: CVR-250, 

CVR-50, CVR-100, CVR-100+, CVR-100+ MKII, CVR-10, BB-

100, BB-100 MKII

TELECOMANDOS

Par colunas de chão passivas, 2 vias bass-reflex, tweeter

2.5 cúpula seda, médio/woofer 16cm kevlar, potência

nominal 40W /máx. 100W, impedância 4 ohm, resp. freq. 30

Hz - 20 KHz, sens.88 dB,. Dim: L200 x A330 x P265 mm.

Peso par: 12,4 kg. Terminais dourados.

Par colunas monitores passivas, 3 vias bass-reflex, tweeter

2.5 cúpula seda, médio 12cm kevlar com difusor cobre,

woofer 16 cm compósito poplipropileno, potência nominal

50W /máx. 120W, impedância 4 ohm, resp. freq. 40 Hz - 20

KHz, sens.90 dB, terminais para bi-cablagem. Dim: L220 x

A350 x P400 mm. Peso par: 18,6 kg. 

Suporte de chão para colunas monitores. Metal sólido, 2

bases, 3 pilares. Pilar frontal pode ser enchido com areia de

quartzo. Pintura epóxica de alta rigidez. Estrutura firme e

anti-ressonância. Dim: A225 x L547 x P305 mm. Base topo:

L125 x P166 mm. Peso par: 8.60 Kg. Inclui spikes.

Par colunas monitores passivas, 2 vias bass-reflex, tweeter

2.5 cúpula seda, médio/woofer 11cm kevlar, potência

nominal 40W /máx. 100W, impedância 4 ohm, resp. freq. 40

Hz - 20 KHz, sens.90 dB. Dim: L200 x A1000 x P300 mm.

Peso par: 12,4 kg. Terminais dourados.

Descrição

Imagens meramente ilustrativas e não contratuais.
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