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Od 26 lat miłośnicy dobrego brzmienia spełniają swoje marzenia z udziałem 
naszej sieci. Od początku naszym znakiem rozpoznawczym była starannie 
wyselekcjonowana gama urządzeń audio-wideo najlepszych producentów. 
Zaufanie wymagających melomanów zdobywaliśmy ogromnym zaangażo-
waniem pracowników oraz atrakcyjną ofertą. Zainteresowanie, jakie okazali 
klienci, zachęciło nas do stworzenia ogólnopolskiej sieci specjalistycznych 
salonów audio-wideo. 

KOMFORT ZAKUPÓW
W TOP HI-FI & VIDEO DESIGN

Teraz  sieć Top Hi-Fi & Video Design tworzy 17 salonów 
w 13 miastach Polski. Zapraszamy na stronę www.tophifi.

pl, gdzie w wygodny i łatwy sposób można przejrzeć całą 
naszą ofertę oraz wybrać sprzęt do odsłuchu w salonie 

lub od razu złożyć zamówienia z możliwością odbioru 
osobistego, jak i z dostawą bezpośrednio do domu.

BEZPIECZNIE. SZYBKO. WYGODNIE

Dzięki naszym wykwalifikowanym konsultantom podczas wizyt w salo nach 
Top Hi-Fi & Video Design zawsze możecie liczyć na fachowe po rady, ponad 
to nasi eksperci są również dostępni telefonicznie. Urządzenia, które trafiają 
na półki salonów, gwarantują znakomite brzmienie, realizując szeroki za-
kres oczekiwań pod kątem funkcjonalności, designu oraz ceny.

GWARANCJA JAKOŚCI

przedstawiamy Wam nasz biuletyn który – jak mamy nadzieję – pomoże Wam spełniać się 
w naszej wspólnej pasji, jaką jest czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki. Specjalnie 
dla Was przygotowaliśmy mnóstwo produktów w atrakcyjnych cenach. Wśród nich zna-
lazły się urządzenia, które już zdobyły serca naszych klientów, a także te, które uważamy za 
godne polecenia Waszej uwadze.

Drodzy miłośnicy muzyki, 
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5 000,00 zł, opro-
centowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 10 miesięcznych rat równych w wysokości 500,00 zł. Kalku-
lacja została dokonana na dzień 06.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank BGŻ 
BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). Szczegółowe warunki dotyczą-
ce kredytu dostępne u Sprzedawcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna współpracuje z Bankiem BGZ BNP Paribas S.A. 
i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową.

RRSO = 0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze do realizacji naszych 
wspólnych pasji. Dlatego zarówno w naszych salonach jak i na stronie www.tophifi.pl oferujemy możli-
wość kupienia wymarzonego sprzętu korzystając z dogodnych rat 0%.

Myślisz o jeszcze większym zakupie?
Mamy też raty 30, 40, a nawet 50 x 0%!
O szczegóły tej oferty pytaj w salonach Top Hi-Fi & Video Design (możesz skontaktować się z nami również telefonicznie lub mailem). 

RRSO = 0%

KUP WIOSNĄ, SPŁACAJ LATEM

nowości

• paskowy napęd, wkładka AT-VM95E
• ramię z włókna węglowego
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy
• antyrezonansowa podstawa z płyty MDF

AT-LPW50PB
gramofon

2 499 zł 
lub 20 x 124,95 zł

• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+
• odtwarzacz sieciowy (Spotify, Tidal, Deezer)
• Wi-Fi, Bluetooth 4.1, sterowanie aplikacją
• cztery głośniki, 24-bitowy układ DSP, port Ethernet

Music System Home
system audio 

3 699 zł 
lub 20 x 184,95 zł

• Bluetooth® z aptX, Wi-Fi, sterowanie aplikacją
• odtwarzacz CD, tuner FM/DAB+, port USB
• radio internetowe, Spotify Connect, Tidal, Deezer
• wejście gramofonowe MM, złącze TV

Maestro
system audio

5 999 zł 
lub 20 x 299,95 zł



899 zł

699 zł 
lub 20 x 34,95 zł

• technologia Hybrid Dual Driver
• Bluetooth 5.0 z technologią aptX Adaptive

• funkcja szybkiego ładowania 
• wbudowany mikrofon i zdalne sterowanie

PI3
douszne słuchawki BT
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Słuchawki to najłatwiejszy sposób na to, aby móc cieszyć się swoją 
ulubioną muzyką w domu i poza nim. Dobrej klasy modele w po-
łączeniu ze sprzętem hi-fi i mobilnymi źródłami audio pozwalają 
uzyskać fantastyczny dźwięk. Zapoznaj się z pełną ofertą słucha-
wek i akcesoriów słuchawkowych na www.tophifi.pl.

01 słuchawki

1 199 zł

859 zł 
lub 20 x 42,95 zł

• przetworniki 40 mm Hi Definition
• obudowy z drewna certyfikowanego FSC®

• poduszki wokółuszne z pianki Premium Comfort Memory
• wbudowany mikrofon/sterowanie, szybkie ładowanie

Positive Vibration XL
słuchawki bezprzewodowe

449 zł

377 zł 
lub 20 x 18,85 zł

• przetworniki True Motion o średnicy 45 mm
• zbalansowane połączenie A2DC, odłączane przewody

• technologia Multi-Layer Air Damping
• muszle wokółuszne z pianką z efektem pamięci

ATH-MSR7b
słuchawki hi-fi

• zamknięte słuchawki wokółuszne
• głośniki 53 mm
• system D.A.D.S. – mocny bas
• pałąk 3D, komfortowe muszle

ATH-A550Z
słuchawki hi-fi

759 zł

499 zł 
lub 20 x 24,95 zł

• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel™
• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie / 2 mikrofony

M4U 8
słuchawki bezprzewodowe z ANC

1 699 zł

1 222 zł 
lub 20 x 61,10 zł

15h

24h

8h
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1 699 zł

1 333 zł 
lub 20 x 66,65 zł

• Bluetooth® z aptX™ HD i NFC
• aktywna redukcja hałasu (ANC) z RoomFeel™

• tryb pasywny, skórzane wykończenie
• wbudowane zdalne sterowanie / 2 mikrofony

VISO HP70
słuchawki bezprzewodowe z ANC

• aktywna redukcja hałasu ANC Adaptive
• Bluetooth aptX HD
• wbudowane sterowanie i czujniki ruchu
• funkcja szybkiego ładowania

PX7 Silver
słuchawki BT z adaptacyjnym ANC

1 799 zł

1 619 zł 
lub 20 x 80,95 zł

• przetworniki 40 mm z membranami DLC
• cyfrowo-hybrydowy układ redukcji hałasu
• Bluetooth® 5.0, funkcja szybkiego ładowania
• sterowanie dotykowe, funkcja hear-through

ATH-ANC900BT
słuchawki bezprzewodowe z ANC

1 459 zł

1 088 zł 
lub 20 x 54,40 zł

• planarne przetworniki 90 mm
• membrany Uniforce™, magnesy Fluxor™
• falowody Fazor – głęboki bas, niskie zniekształcenia
• składana konstrukcja, kabel premium z wtykiem 3,5 mm

LCD-1
słuchawki hi-fi

1 899 zł

1 666 zł 
lub 20 x 83,30 zł

1 099 zł

944 zł 
lub 20 x 47,20 zł

• przetworniki 50 mm Hi Definition, aktywna redukcja hałasu
• poduszki wokółuszne z pianki Premium Comfort Memory

• wbudowany mikrofon i zdalne sterowanie
• składana konstrukcja, funkcja szybkiego ładowania

Exodus ANC
słuchawki bezprzewodowe z ANC

Adapter 3,5mm-6,35mm
akcesoria

Golden gate 2m
kabel jack-M / jack-F

PERCH
Stand słuchawkowy Sava 1001

Odbiornik transmiter 
Bluetooth®

120 zł

99 zł 390 zł

260 zł 

399 zł

329 zł 

399 zł

329 zł 

AKCESORIA

30h

15h

35h 28h
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Audio Pro A26 i A36 to bezprzewodowe kolumny multiroom, wyposażone do-
datkowo w złącze HDMI. Łatwo podłączysz je to telewizora, uzyskując wysokiej 
jakości dźwięk filmów, koncertów oraz gier. Wbudowany układ DSP oraz funk-
cja Virtual Surround zapewnia znakomite efekty przestrzenne.

A26 oraz A36 zapewniają prawdziwie stereofoniczny dźwięk 
hi-fi do odtwarzania muzyki. Pozwalają na dostęp do wielu 

serwisów on-line, umożliwiają strumieniowanie Bluetooth aptX 
i pozwalają na podłączenie tradycyjnych źródeł audio.

3 495 zł

3 222 zł 
lub 20 x 161,10 zł

• bezprzewodowe kolumny
hi-fi z multiroom

• serwisy muzyczne
i radio internetowe

• Wi-Fi i strumieniowanie
Bluetooth® aptX

• wejście HDMI z ARC

 A36
kolumny multiroom

typu all-in-one

IDEALNY SYSTEM AUDIO DO TELEWIZORA

DOMOWE CENTRUM ROZRYWKI

• bezprzewodowe kolumny hi-fi z multiroom
• serwisy muzyczne i radio internetowe

• Wi-Fi i strumieniowanie Bluetooth® aptX
• wejście HDMI z ARC

A26
głośniki all-in-one
multiroom

2 149 zł

1 999 zł 
lub 20 x 99,95 zł

GŁOŚNIKI, KTÓRE POZWALAJĄ CIESZYĆ SIĘ MUZYKĄ
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Link 1 jest niewielkim, inteligentnym odtwarzaczem sieciowym multiroom, 
dzięki któremu z łatwością podłączysz dowolne urządzenie audio do systemu 
multiroom Audio Pro i wzbogacisz je o funkcje sieciowe.

DODAJ FUNKCJE SIECIOWE DO
SWOJEGO SYSTEMU

Większość modeli Audio Pro oferuje możliwość pracy 
w systemie multiroom. Ustawiając bezprzewodowe głośniki 
w różnych pomieszczeniach, możesz korzystać z nich nieza-
leżnie, lub łączyć je w dowolne grupy, odtwarzając muzykę 
z serwisów on-line oraz za pomocą Bluetooth i AirPlay.

MULTIROOM - BEZPRZEWODOWA 
MUZYKA W KAŻDYM POKOJU

2 999 zł

2 777 zł 
lub 20 x 138,85 zł

• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®, Spotify Connect
• multiroom, serwisy on-lline, radio internet.
• możlwiść pracy w parze stereo
• wejście analogowe dla tradycyjnych źródeł

Drumfire
bezprzewodowy głośnik multiroom

1 499 zł

1 399 zł 
lub 20 x 69,95 zł

• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect
• multiroom, serwisy on-lline, radio internet.

• możlwiść pracy w parze stereo
• wejście analogowe dla tradycyjnych źródeł

D-1
bezprzewodowy głośnik 
multiroom

• Bluetooth® 4.0, wejście 3,5 mm
• wzmacniacz Class D 2 × 5 W + 15 W

• funkcja banku energii (USB)
• do 30 godzin pracy po pełnym naładowaniu

Addon T3
przenośny głośnik 
Bluetooth

999 zł 
lub 20 x 49,95 zł

• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®, Spotify Connect
• multiroom, serwisy on-lline, radio internet.

• możlwiść pracy w parze stereo
• wejście analogowe dla tradycyjnych źródeł

 Addon C5
bezprzewodowy głośnik

multiroom

649 zł 
lub 20 x 32,45 zł

• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®, Spotify Connect
• multiroom, serwisy on-lline, radio internet.
• możlwiść pracy w parze stereo
• wejście analogowe dla tradycyjnych źródeł

A10
bezprzewodowy głośnik 

multiroom

• Wi-Fi, AirPlay, Spotify Connect, multiroom
• serwisy on-line i radio internetowe
• wyjście analogowe oraz cyfrowe optyczne
• sterowanie z poziomu aplikacji

Link 1
odtwarzacz sieciowy 
multiroom

7

429 zł 
lub 20 x 21,45 zł 849 zł

777 zł 
lub 20 x 38,85 zł



Systemy mini to w dużej mierze zmniejszone zestawy stereo, które do 
spółki z głośnikami bezprzewodowymi stanowią idealne rozwiązanie, 
gdy zależy nam brzmieniu dobrej jakości przy jednoczesnej oszczęd-
ności miejsca. Dzięki zaawansowanym technologiom niektóre z tych 
niewielkich rozmiarów konstrukcji osiągają dźwięk o parametrach 
konkurujących z tym wydobywającym się z zaawansowanych syste-
mów stereo.

02 systemy mini
i głośniki
bezprzewodowe

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), radio internetowe
• wzmacniacz 70 W × 2, DAC ESS Sabre 9006ASMusicCast WXA-50 / 607

zestaw stereo

4 993 zł

3 777 zł 
lub 20 x 188,85 zł

• Wi-Fi, Bluetooth® A2DP, tuner FM/DAB+
• radio internetowe, dostęp do serwisów muzycznych
• sterowanie z aplikacji, funkcja grupowania głośników
• głośnik 76 mm wspomagany membraną bierną

Stream
system audio

1 199 zł

944 zł 
lub 20 x 47,20 zł

899 zł

599 zł 
lub 20 x 29,95 zł

• Bluetooth®, port USB
• głośniki: 2 × wysoko-

i 1 × niskotonowy
• obudowa: anodyzowane 

aluminium lub wełna
• funkcja pracy w trybie stereo

Reykjavik
głośnik bezprzewodowy

• Direct Wi-Fi, Bluetooth® 4.1 A2DP z aptX, NFC
• odtwarzacz CD, multiroom, tuner FM/DAB+
• radio internetowe, serwisy muzyczne online

• sterowanie z aplikacji, budzik, zdalne sterowanie

Musica
system audio

2 899 zł

1 999 zł 
lub 20 x 99,95 zł

8 więcej ofert na www.tophifi.pl

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• funkcje sieciowe, tuner DAB+
• wzmacniacz cyfrowy 2 × 22 W

MusicCast MCR-N470D
Alpha P5

system mini

3 497 zł

2 777 zł 
lub 20 x 138,85 zł
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• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth® 4.2
• radio internetowe, asystent Google
• MusicCast Stereo, MusicCast Surround 

MusicCast 50
głośnik bezprzewodowy multiroom

2 399 zł

1 799 zł 
lub 20 x 89,95 zł

• Wi-Fi, Bluetooth®, NFC, multiroom
• radio internetowe, dostęp do serwisów muzycznych
• układ DSP, wzmacniacz Class D 2 × 30 W
• ręcznie wykonana obudowa z drewnianym fornirem

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• odtwarzanie plików high-res

MusicCast MCR-N670D
606

zestaw stereo

4 499 zł

4 222 zł 
lub 20 x 211,10zł

1 699 zł

1 299 zł 
lub 20 x 64,95 zł

1 999 zł

1 499 zł 
lub 20 x 74,95 zł

• Wi-Fi, Bluetooth®, DLNA, UPnP
• radio internetowe, tuner FM/DAB+
• multiroom, funkcje sieciowe
• programy audio do relaksu i medytacji

• referencyjne przetworniki Bowers & Wilkins
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth® 4.1 z aptX HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• multiroom wykorzystujący sieć MESH

Formation WEDGE
bezprzewodowy głośnik stereo

5 899 zł

4 444 zł 
lub 20 x 222,20 zł

Relax
system audio

Duetto
system audio

Forest Optilink 3m
kabel optyczny

330 zł

249 zł 

RJ/E Forest 1.5m
kabel internetowy

230 zł

169 zł 

Golden Gate 1m Jack/RCA
kabel jack/RCA

330 zł

170 zł 

PowerQuest 2
listwa zasilająca 1 100 zł

799 zł 
lub 20 x 39,95 zł

AKCESORIA

9



10 więcej ofert na www.tophifi.pl

NORWESKA SZKOŁA DŹWIĘKU
Historia marki Hegel zaczęła się w 1988 na Uniwersytecie Technicznym w norweskim Trondheim. Dziś 
to jeden z cieszących się największym uznaniem w świecie hi-fi producentów sprzętu audio. W jego 
ofercie znajdziemy legendarne już wzmacniacze zintegrowane, a także odtwarzacze CD, przetworniki 
cyfrowo – analogowe i dzielone amplifikacje. 

Znakiem rozpoznawczym urządzeń Hegel jest SoundEngine – autorski układ odpowiedzialny za eli-
minację zniekształceń w sygnale audio. To dzięki niemu norweskie konstrukcje zapewniają naturalny, 
wysokiej jakości dźwięk, który teraz, dzięki promocyjnej ofercie Top Hi-Fi & Video Design, jest dostępny 
łatwiej niż dotychczas.

Unikatowy system usuwania błędów Hegel SoundEngine chroni przed zniekształceniami generowanymi 
przez układy wzmacniaczy audio, zachowując pierwotne szczegóły i dynamikę oryginalnego nagrania. 
Efektem jest dużo czystszy i bardziej naturalny dźwięk, wyróżniający się ekstremalnie niskimi zniekształce-
niami i bardzo szerokim zakresem dynamiki. 

SOUNDENGINE

26 999 zł

22 222 zł 
lub 20 x 1 111,10 zł

• wzmacniacz 2 × 250 W, układ SoundEngine2
• AirPlay, UPnP, funkcje sieciowe, Spotify, Roon, MQA
• DAC „bit perfect”, konfigurowalne wejścia
• złącza analogowe RCA/XLR i cyfrowe (USB, OPT, COAX)

H390
wzmacniacz zintegrowany

28 497 zł

22 222 zł 
lub 20 x 1 111,10 zł

• wzmacniacz 2 × 150 W, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay, DLNA, zaawansowany DAC
• złącza analogowe RCA/XLR i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

H190 / 703 S2
zestaw stereo

Autorska technologia Dual Amp rozdziela 
napięciowy stopień wzmocnienia i prądo-
wy stopień wzmocnienia w dwa całkowicie 
różne układy. Rozwiązanie to zapewnia 
niższe zniekształcenia i wyższy poziom dy-
namiki niż w tradycyjnych wzmacniaczach.

DUAL AMP
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WZMACNIACZE ZINTEGROWANE HEGEL

 H90
wzmacniacz zintegrowany 6 999 zł

5 777 zł 
lub 20 x 288,85 zł

14 197 zł

10 666 zł 
lub 20 x 533,30 zł

• wzmacniacz 2 × 60 W, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay
• złącza analogowe RCA i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

H90 / 603
zestaw stereo

• wzmacniacz 2 × 75 W, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay, UPnP

• złącza analogowe RCA/XLR i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLED

H120 / ZX-3
zestaw stereo

16 498 zł

11 555 zł 
lub 20 x 577,75 zł

 H120
wzmacniacz zintegrowany 9 999 zł

8 888 zł 
lub 20 x 444,40 zł

 H190
wzmacniacz zintegrowany 14 999 zł

11 499 zł 
lub 20 x 574,95 zł

 H590
wzmacniacz zintegrowany 42 999 zł

33 333 zł 
lub 20 x 1 666,65 zł

Wszystkie wzmacniacze Hegel są nowoczesnymi konstrukcjami z wbudowanymi usługami takimi jak AirPlay czy UPNP oraz Spotify Connect (wy-
brane modele). Złącza analogowe i cyfrowe pozwalają podłączyć zarówno TV, odtwarzacz CD czy komputer jak i analogowe źródła dźwięku takie 

jak gramofon czy słuchawki hi-fi. Najważniejsza jest jednak jakość dźwięku - ta wzrasta, podobnie jak moc, z każdym modelem wyposażonym 
w coraz to lepsze komponenty. Aby się o tym przekonać, umów się na indywidualny odsłuch w wybranym salonie Top Hi-Fi & Video Design



Szukasz kompleksowego rozwiązania audio? Wybierz jeden z na-
szych systemów hi-fi i ciesz się niemal nieograniczonym dostępem 
do nagrań, także w jakości high-res. Odkrywaj nową muzykę dzięki 
serwisom muzycznym on-line i z radia internetowego, strumieniuj 
swoje ulubione utwory ze smartfona i komputera lub odtwarzaj je ze 
swojej kolekcji płyt CD.

03 Zestawy
Stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res, moc 140 W na kanał

MusicCast R-N303D
Alpha P5
zestaw stereo

3 297 zł

2 444 zł 
lub 20 x 122,20 zł

• wzmacniacz 2 × 60 W, układ SoundEngine2
• funkcje sieciowe, AirPlay
• złącza analogowe RCA i cyfrowe (USB, OPT, COAX)
• wzmacniacz słuchawkowy, wyświetlacz OLEDH90 / Vela BS403

zestaw stereo

• wzmacniacz HybridDigital 2 x 50 W
• wbudowany Google Chromecast
• Bluetooth® aptX, Wi-Fi, wejścia cyfrowe
• odtwarzacz CD i wejście dla gramofonuC 338 / C 538 / 606

zestaw stereo

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• tuner cyfrowy DAB+ i radio internetowe
• obsługa high-res, kalibracja
   dźwięku YPAO

MusicCast R-N803D
603
zestaw stereo

10 897 zł

7 888 zł 
lub 20 x 394,40 zł

15 997 zł

10 999 zł 
lub 20 x 549,95 zł

7 696 zł

5 555 zł 
lub 20 x 277,75 zł
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19 297 zł

13 499 zł 
lub 20 x 674,95 zł

• HybridDigital 2 x 100 W
• Funkcje sieciowe, multiroom, MQA

• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth® aptX HD
• HDMI, Dirac Live, dotykowy panel

M10
706 S2

zestaw stereo

• wzmacniacz 2 x 40W
• układ PowerDrive S
• przedwzmacniacz gramofonowy
• kolumny z membranami Continuum

C 316BEE V2
607

zestaw stereo

4 297 zł

3 333 zł 
lub 20 x 166,65 zł

więcej ofert na www.tophifi.pl

5 444 zł

3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• radio internetowe, obsługa high-res
• moc 115 W na kanał

MusicCast R-N602
Tesi 561
zestaw stereo

AKCESORIA

Q2 3m SBW
kabel głośnikowy

PowerQuest 3
 listwa zasilająca

Orea Bronze
podstawka

249 zł

199 zł 

Gaia III
podstawka

770 zł

440 zł 

949 zł

699 zł 
lub 20 x 34,95 zł 1 500 zł

1 099 zł 
lub 20 x 54,95 zł
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Już od blisko 50 lat Linn projektuje i tworzy systemy audio, 
które zapewniają wspaniałe, niesamowicie szczegółowe 
brzmienie. Wszystkie konstrukcje wyróżniają się nie tylko 
wspaniałym dźwiękiem, lecz także elegancką stylistyką 
i perfekcyjnie dopracowanym wnętrzem.

MUZYKA W SERCU 
TWOJEGO DOMU

Konstrukcje Linn otwierają możliwość rozkoszowania się muzyką w dowolnym
zakątku domu, a każdy z domowników może kontrolować ją z poziomu komputera,
tabletu lub smartfona. Najlepszy możliwy dźwięk i doskonałe zharmonizowanie 
systemu audio z wnętrzem domu gwarantuje technologia Space Optimisation, dzięki
której legendarna jakość brzmienia z łatwością wypełnia domowe pomieszczenia.

• dostępna konfiguracja stereo lub wielokanałowa (5.1)
• obsługa formatów do 192/24, układ Space Optimisation

• radio internetowe, integracja z Tidal i Qobuz
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Selekt DSM
odtwarzacz sieciowy

21 199 zł 
lub 20 x 1 059,95 zł

• wbudowany DAC Katalyst, obsługa formatów do 192/24
• dostępna konfiguracja stereo lub wielokanałowa (5.1)

• radio internetowe, integracja z Tidal i Qobuz
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Selekt DSM
z Katalyst
odtwarzacz sieciowy

28 999 zł 
lub 20 x 1 449,95 zł

Strumieniuj dowolną muzykę. Podłącz co tylko 
chcesz. Odtwarzacze sieciowe Linn są niezwy-
kle wszechstronne i stworzone na wiele dekad. 

LEGENDARNE
ODTWARZACZE SIECIOWE

• wbudowany DAC Katalyst i przedwzmacniacz
• obsługa formatów do 192/24, integracja z Tidal i Qobuz

• 14 wejść cyfrowych i analogowych, w tym HDMI 2.0
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Akurate DSM
odtwarzacz sieciowy

39 999 zł 
lub 20 x 1 999,95 zł
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Kompletny system audio w jednej obudowie
– od źródła, aż do wzmacniacza. Dodaj tylko głośniki, 
a muzyka zabrzmi z całym swoim pięknem.

ALL-IN-ONE
PODŁĄCZ TYLKO GŁOŚNIKI

Series 3 – głośniki bezprzewodowe typu all-in-one, które oży-
wiają muzykę niewiarygodnymi szczegółami, maksymalnie 

przybliżając cię do oryginalnego nagrania. 

GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE

• gramofon Sondek LP12, ramię Majik
• Karousel – stalowe łożysko z powłoką diamentową
• wkładka MM Adikt, adapter 45 obr./min
• zasilacz Majik LP12, aluminiowa podstawa

Majik LP12 Karousel
 gramofon z nowym  łożyskiem Karousel

16 699 zł

• wbudowany wzmacniacz zintegrowany
• obsługa plików 192/24, 15 wejść cyfrowych i analogowych
• radio internetowe, integracja z Tidal i Qobuz
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM

Majik DSM All-in-One

13 499 zł

11 999 zł 
lub 20 x 599,95 zł

• odtwarzacz sieciowy, wzmacniacz zintegrowany i głośnik w jednym
• obsługa Spotify, Apple Music, Amazon Music, multiroom

• wygodne i intuicyjne opcje sterowania
• możliwość podłączenie do telewizora poprzez HDMI

Series 3 
głośnik bezprzewodowy multiroom

28 999 zł 
lub 20 x 1 449,95 zł

16 199 zł 
lub 20 x 809,95 zł

• kompletny system stereo typu all-in-one
• obsługa Spotify, Apple Music, Amazon Music, multiroom

• wygodne i intuicyjne opcje sterowania
• możliwość podłączenie do telewizora poprzez HDMI

Series 3 System
bezprzewodowy zestaw stereo

Bezkonkurencyjny od ponad 
40 lat, LP12 urzeczywistnia to 
co najlepsze w projektowa-
niu gramofonów. Rewo-
lucyjna ikona, która wciąż 
ewoluuje. 

GRAMOFONY

• wbudowany wzmacniacz zintegrowany
• dostępna konfiguracja stereo lub 5.1, obsługa plików 192/24

• radio internetowe, integracja z Tidal i Qobuz
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Selekt DSM
All-in-One

27 999 zł 
lub 20 x 1 399,95 zł

• wbudowany wzmacniacz zintegrowany i DAC Katalyst
• dostępna konfiguracja stereo lub 5.1, obsługa plików 192/24

• radio internetowe, integracja z Tidal i Qobuz
• wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC

Selekt DSM
All-in-One
z Katalyst

37 999 zł 
lub 20 x 1 899,95 zł

Pytaj w sklepach o promocyjną ofertę na 
upgrade Karousel LP12 do wszystkich 
gramofonów Linn!

13 999 zł 
lub 20 x 699,95 zł



• stabilny paskowy napęd, 2 prędkości odtwarzania
• precyzyjne aluminiowe ramię z regulacją anty-skatingu
• wkładka Audio-Technica AT-91, aluminiowy talerz
• wbudowany przedzmacniacz MM

Miracord 50
gramofon

2 399 zł

1 777 zł 
lub 20 x 88,85 zł

Gramofony mimo upływu czasu należą do najbardziej pożąda-
nych źródeł dźwięku. Udoskonalane nieprzerwanie od 160 lat, dzięki 
nowoczesnym technologiom i materiałom, oferują jakość dźwięku 
dostępną wcześniej tylko najlepszym konstrukcjom, a topowe mo-
dele ustanawiają nowe standardy audiofilskiego brzmienia. 

04 gramofony
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• napęd bezpośredni Direct-Drive
• wkładka Dual MM AT-VM95E, port USB
• wbudowany przedwzmacniacz MM/MC
• eleganckie, matowe wykończenie

AT-LP5X
gramofon

2 199 zł

1 999 zł 
lub 20 x 99,95 zł

• paskowy napęd, auto start/stop
• wbudowany przedwzmacniacz
• wyjście USB, złącze słuchawkowe 3,5 mm
• Bluetooth® - bezprzewodowe przesyłanie muzyki.

Stir It Up Wireless
gramofon

1 099 zł

899 zł 
lub 20 x 44,95 zł

• napęd bezpośredni, 2 prędkości odtwarzania
• cichy silnik, funkcja auto stop
• karbonowe ramię TP 72, wkładka AT-VM95E
• wbudowany przedwzmacniacz MM

TD 402 DD
gramofon

3 699 zł

3 222 zł 
lub 20 x 161,10 zł
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AKCESORIA

• paskowy napęd, wkładka MM AT-95E
• wbudowany przedwzmacniacz, ramię TP 71
• przetwornik analogowo-cyfrowy z wyjściem USB
• aluminiowy talerz, dwie prędkości odtwarzania

TD 202
gramofony

• ramię SAEC z łożyskami ostrzowymi
• wkładka MM AT VM95E
• napęd paskowy, aluminiowy talerz
• wbudowany przedwzmacniacz i port USB

TN-3B
gramofon

2 299 zł

1 999 zł 
lub 20 x 99,95 zł

2 899 zł

2 199 zł 
lub 20 x 144,95 zł

• napęd bezpośredni, 2 prędkości odtwarzania
• ramię SAEC z łożyskami ostrzowymi
• wkładka Sumiko Oyster, aluminiowy talerz
• wbudowany przedwzmacniacz i port USB

TN-4D
gramofon

2 999 zł

2 777 zł 
lub 20 x  138,85 zł

1 749 zł

1 444 zł 
lub 20 x 72,20 zł

• paskowy napęd, wbudowany przedwzmacniacz
• wkładka Dual MM AT-VM95E
• antyrezonansowy talerz odlewany z aluminium
• ramię z włókna węglowego

AT-LPW40WN
gramofon

LP Cleaner
szczotka do winyli 89 zł

69 zł Nano LP-1
przedwzmacniacz
gramofonowy

149 zł

119 zł 

618a 
stabilizator

299 zł

222 zł 

Zestaw do czyszczenia 419 zł

333 zł 
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Zestaw kina domowego to najlepsze rozwiązanie dla każdego miło-
śnika filmów. Dzięki zaawansowanym amplitunerom dekodującym 
najnowsze formaty dźwięku dookólnego i zestawowi kolumn poczu-
jesz się jak w prawdziwej sali kinowej. A jeśli potrzebujesz alternatywy 
dla zestawów kina, wybierz najlepsze soundbary Yamaha lub rewolu-
cyjne i rewelacyjne głośniki Bowers & Wilkins Formation.

05 kino domowe
i soundbary

18 więcej ofert na www.tophifi.pl

7 849 zł

5 999 zł 
lub 20 x 299,95 zł

14 744 zł

10 777 zł 
lub 20 x 538,85 zł

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• dźwięk przestrzenny DTS Virtual:X
• HDMI z 4K, bezprzewodowy subwoofer

• opcjonalnie tylne głośniki beprzewodowe

MusicCast BAR400
+ 2 x Musicast 20

bezprzewodowe kino domowe

5 597 zł

3 888 zł 
lub 20 x 194,40 zł

• doskonała jakość dźwięku i obrazu
• wideo 4K UHD, Dolby Atmos, konstrukcja MDC
• funkcje sieciowe, multiroom BluOS
• high-res audio, MQA, korekcja Dirac Live

T 758 V3
Imagine X1T
Imagine XB
Imagine XC
zestaw kina domowego

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast RX-V485
LX-4 / LX-2 / LX-C

zestaw kina domowego

• AirPlay 2, Bluetooth aptX, Wi-Fi 2.4/5 GHz 
• high res audio 192/24, MQA i multiroom 
• serwisy muzyczne, radio internetowe 
• HDMI eARC, wzmacniacz DirectDigital 120 W

PULSE SOUNDBAR 2i (czarny)
soundbar multiroom

4 499 zł

3 999 zł 
lub 20 x 199,95 zł
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• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• obsługa 4K, HDR10, Dolby Vision
• opcjonalnie bezprzewodowy subwoofer SUB 100

MusicCast RX-V685
Debut F5.2 / Debut C5.2
2 × MusicCast 20
zestaw kina domowego

9 844 zł

7 888 zł 
lub 20 x 394,40 zł

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth®

• Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HLG
• Spotify, Tidal, asystent Google

MusicCast RX-A880
5 × M-1 / ASW608

zestaw kina domowego

10 698 zł

9 999 zł 
lub 20 x 499,95 zł

12 093 zł

9 499 zł 
lub 20 x 474,95 zł

• wysoka moc 6 × 40 W (BAR), 250 W (BASS)
• Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth® z aptX HD
• AirPlay 2, Spotify Connect, współpraca z Roon
• łatwa i szybka konfiguracja

AKCESORIA

HDMI Forest 1m
kabel HDMI 220 zł

160 zł 
399 zł

329 zł 
1 100 zł

799 zł 
lub 20 x 39,95 zł

W50070
uchwyt TV

200 zł

149 zł 

7 999 zł

6 111 zł 
lub 20 x  305,55 zł

• multiroom MusicCast, high-res audio
• Dolby Atmos (7.1.2), HDMI z 4K 60p
• Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth®

• funkcje sieciowe (Spotify, Tidal), asystent Google

MusicCast
YSP-5600

soundbar

SAVA 1026 
HDMI Switch

W53080
uchwyt TV

Formation BAR
Formation BASS

soundbar + subwoofer
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Słuchawki True Wireless podbijają rynek urządzeń mobilnych, ich 
niekwestionowaną zaletą jest wygoda związana z brakiem kabli. 
Ładowanie akumulatorów odbywa się w dedykowanym etui, które 
często może pełnić również rolę power banka. Uwolnij się od kabli
i ciesz się swobodą jak nigdy dotąd.

06 Słuchawki
true wireless

• głośniki 10 mm z 2-warstwowymi membranami
• łączność Bluetooth® 5.0
• etui  funkcją power banku
• układ Clear Voice Capture

ATH-CKS5TW
słuchawki True Wireless

• głośniki 5,8 mm
• Bluetooth® 5.0 z aptX
• etui z funkcją power banku
• odporne na kapiącą wodę (IPX2)

ATH-CK3TW
słuchawki True Wireless

6+24h

15+45h

499 zł

399 zł 
lub 20 x 19,95 zł

699 zł

599 zł 
lub 20 x 29,95 zł

• głośniki 5,6 mm
• Bluetooth® 5.0
• etui z funkcją banku energii
• odporne na wodę i pot (IPX4)

Liberate Air
słuchawki True Wireless

699 zł

499 zł 
lub 20 x 24,95 zł

• głośniki 6 mm
• łączność Bluetooth®  4.1 z A2DP
• wodoodporna konstrukcja (IPX5)
• wbudowany pilot i mikrofon

M4U TW1
słuchawki True Wireless

9+32h

• zaawansowane przetworniki 11 mm
• wysokiej klasy DAC i wzmacniacz słuchawkowy AK4375
• obsługa muzyki i połączeń poprzez aplikację 
• wbudowany mikrofon i zdalne sterowanie

ATH-CKS7TW
słuchawki True Wireless

Oferty promocyjne obowiązują do 30.04.2020r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się  na stronie: www.tophifi.pl. 

699 zł

499 zł 
lub 20 x 24,95 zł

5h

1 199 zł

799 zł 
lub 20 x 39,95 zł

6+9h

BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02
BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 69, tel. 52 321 24 77
KATOWICE, ul. Warszawska 34, tel. 32 203 66 72
KIELCE, ul. IX Wieków Kielc 16, tel. 41 343 22 80
KRAKÓW, ul. Chodkiewicza 4, tel. 12 421 38 42

SZCZECIN, al. Papieża Jana Pawła II 47, tel. 91 422 70 03
WARSZAWA, ul. Gen. Andersa 12, tel. 22 635 64 63
WARSZAWA, ul. Naruszewicza 30, tel. 22 844 20 13
WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 44, tel. 22 628 81 24
WARSZAWA (MARKI), ul. Szkolna 34, tel. 22 711 17 74
WROCŁAW, ul. Legnicka 46, tel. 71 343 08 42

LUBLIN, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, tel. 81 531 78 51
ŁÓDŹ, ul. P. O. W.  36/38, tel. 42 637 20 06
POZNAŃ, ul. Woźna 14, tel. 61 852 86 48
POZNAŃ, POSNANIA, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 16 00
RZESZÓW, ul. Reformacka 1/2, tel. 17 789 19 89
SOPOT, Al. Niepodległości 725, tel. 58 551 13 65

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE


