


Historia Tivoli Audio

Firma Tivoli Audio powstała w 2000 roku z myślą o tworzeniu pięknie zaprojektowanych, 
funkcjonalnych systemów muzycznych, odznaczających się niezwykle wysoką jakością, ele-
ganckim wzornictwem oraz doskonałym brzmieniem. Zapoczątkowana przez Toma DeVesto 
firma stała się kolejnym etapem w trwającej 30 lat współpracy z Henrym Klossem - legendą
branży audio, twórcą tak innowacyjnych rozwiązań, jak chociażby pierwszy telewizor projek-
cyjny, czy magnetofon kasetowy z systemem redukcji szumów Dolby B.

Urządzenia Tivoli Audio zabiorą Cię w podróż do czasów, gdy życie było prostsze, a radio było 
synonimem komfortu i rozrywki. Są one antytezą dzisiejszych skomplikowanych i złożonych 
produktów elektroniki użytkowej – są inne zarówno dzięki swemu klasycznemu wzornictwu, 
ale także niezwykłej prostocie obsługi. Za pięknym wyglądem kryje się jednak zaawansowana 
technologia, która gwarantuje niezrównane brzmienie. 

Wszystkie urządzenia Tivoli Audio to gwarancja nadzwyczajnej jakości, niezrównanego 
dźwięku i technologicznej finezji. Ponadto, każdy z modeli jest kompatybilny z iPodami oraz
odtwarzaczami CD i MP3.

Od lewej: Henry Kloss, Tom DeVesto



Radio Model One® AM/FM 
Wyobraź sobie radio doskonałe.

Tivoli Audio® Model One® AM/FM to „najlepiej brzmiące radio, jakie kiedykolwiek zostało wyprodukowane. Oferuje 
brzmienie tak bogate, że inne radioodbiorniki nie mogą z nim konkurować.” (Forbes)

Urządzenie składa się z tunera gwarantującego niezwykle klarowny dźwięk, odbierając sygnały stacji nadających na 
falach krótkich i średnich, nawet tych o bardzo słabym zasięgu. Całość, wraz z wysokiej klasy głośnikiem, zamknięta 
została w drewnianej, ręcznie wykonanej obudowie.

Dźwięk wypływający z radia Model One® jest ciepły, głęboki i pełny - to zdumiewające, jeśli weźmiemy pod uwagę  
z jak niewielkiego, drewnianego pudełeczka się wydobywa. Zarówno brzmienie, jak i harmonia wzornicza sprawiają, 
że odbiornik ten jest nie tylko najlepiej wyglądającym radiem. Jest to również jeden z najbardziej kunsztownych ra-
dioodbiorników, jaki kiedykolwiek został zaprojektowany.

beż / wenge srebrny / czarnysrebrny / wiśniasrebrny / białybeż / orzech

Model One® w kolorze beż / orzech



Model Two® w kolorze srebrny / czarny

Radio Model Two® AM/FM 
Stereo w najczystszej formie.

Żaden inny system stereofoniczny dostępny na rynku nie łączy w sobie w takim 
stopniu elegancji oraz prostoty obsługi z jakością brzmienia.

„Model Two® dzięki doskonałemu, naturalnemu oraz wolnemu od jakichkolwiek  
zakłóceń dźwiękowi jest urządzeniem znakomitym. To bez wątpienia najlepszy  
w dzisiejszych czasach radioodbiornik o kompaktowych gabarytach.” (Audiophile Voice)

Model Two® wyposażony jest we wszystkie funkcje kultowego radia Model One®. 
Tym, co wyróżnia Model Two®, jest możliwość odbioru stacji radiowych w syste-
mie stereo dzięki dodatkowemu, drugiemu głośnikowi stanowiącemu odrębny 
element radia. 

Już teraz możesz obdarować tym unikatowym radiem stereofonicznym najbliż-
szą Ci osobę.

srebrny / czarny

beż / orzech

ciemnoszary / wiśnia

srebrny / wiśniasrebrny / biały



Model Three® w kolorze ciemnoszary / wiśnia

Radiobudzik Model Three® AM/FM 
Obudź się z uśmiechem na twarzy.

Tivoli Audio® Model Three® AM/FM poprawi Twój nastrój już od samego rana. Urządzenie zostało zaprojektowane z klasą 
oraz niezwykłym wyczuciem elegancji. Obudowa wykonana z naturalnego drewna kryje w sobie tuner nie wchodzący w 
interferencje z telefonami komórkowymi. Pozwala to na wydobycie ciepłego i zaskakująco głębokiego, jak na tak małe 
urządzenie, dźwięku o niezwykle niskim poziomie szumów, nawet przy słabszym sygnale.

„To nie tylko najlepiej wyglądający radiobudzik, ale także najpiękniejsze i najbardziej kunsztowne domowe urządzenie audio, 
jakie kiedykolwiek zostało wyprodukowane.” (LA Times)

Radiobudzik wyposażony został we wszystkie funkcje, jakie można sobie wymarzyć. Dzięki dwóm rodzajom budzika – ra-
diowemu lub dźwiękowemu – każdego ranka budzić się będziesz przy dźwiękach ulubionej audycji lub miłego dzwonka. 
Zaśnij słuchając swojej ulubionej stacji radiowej, a radio wyłączy się samo po ustalonym czasie, dzięki funkcji dwudziesto-
minutowego wyłącznika czasowego.

srebrny / białysrebrny / wiśniaciemnoszary / wiśniabeż / orzech srebrny / czarny



Tivoli Audio® Music System w kolorze beż / orzech

Tivoli Audio® Music System 
Żaden system muzyczny nie może się z nim 
równać.

Do produkcji systemu muzycznego firmy Tivoli Audio® wykorzysta-
no najwyższej jakości naturalne drewno, oferujące użytkownikowi 
obcowanie z prawdziwą elegancją i stylem. Tivoli Audio® Music  
System – jak wszystkie inne produkty tej marki – posiada jeden z 
najlepiej zaprojektowanych tunerów radiowych. Nie ma on sobie 
równych nawet wśród urządzeń z wyższych przedziałów cenowych. 

Osiągnięcie doskonałego efektu brzmieniowego było możliwe dzięki 
wykorzystaniu dwóch zintegrowanych głośników oraz ekranowa-
nego magnetycznie subwoofera z propagacją spodnią. Na panelu 
przednim urządzenia znajduje się wyświetlacz, który automatycznie 
dostosowuje jasność podawanych informacji w zależności od wa-
runków oświetlenia panujących w pomieszczeniu. Wysokiej klasy 
odtwarzacz CD, który obsługuje płyty CD Audio, MP3 i WMA, zagwa-
rantuje zaś niezapomniane chwile z ulubioną muzyką.

ciemnoszary / wiśnia

srebrny / czarny

beż / orzech

srebrny / biały



System iYiYi® w kolorze biały / srebrny

System stereo iYiYi® 
Odtwarzacz do iPoda dla miłośników radia.

Obudź się rano przy ukochanej muzyce odtwarzanej z Twojego iPoda 
lub nastaw odbiornik na ulubioną stację radiową. Miej kontrolę nad 
muzyką z dowolnego miejsca w pokoju. 

System muzyczny iYiYi® umożliwia odtworzenie utworów zapisa-
nych w iPodzie z niespotykaną jakością, a dodatkowo oferuje kom-
pleksowy zestaw funkcji: radio AM/FM, wbudowany alarm, cyfrowy  
budzik, podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD oraz RDS.  
System obsługiwany jest pilotem zdalnego sterowania wielkości karty  
kredytowej.

Urządzenia Tivoli Audio iYiYi® dostępne są w kolorze czarnym lub  
białym. Dokładnie takim, jak barwy Twojego iPoda.

Całość jest kompletnym systemem audio, przeznaczonym dla tych, 
którzy poszukują urządzenia obsługującego zarówno iPoda, jak i radio. biały / srebrny

czarny / srebrny



iSongBook® w kolorze biały / srebrny iSongBook® 
Zabierz swojego iPoda gdzie chcesz i baw się dobrze.

Przenośny system muzyczny iSongBook® oferuje rozwiązania, których nie znaj-
dziesz gdzie indziej.

 „Dopóki ktoś na świecie nie wymyśli nic co najmniej tak dobrego, dopóty iSongBook® 
będzie najlepszym kompaktowym systemem do iPoda.” (iProng)

iSongBook® wyposażony jest w odłączalny głośnik, dzięki któremu system  
muzyczny oferuje prawdziwy dźwięk stereofoniczny. Wysuwana z boku stacja  
dokująca do iPoda jest najbardziej fascynującym elementem akcesoriów do  
iPoda, jaki kiedykolwiek wymyślono. Oprócz odtwarzania muzyki z iPoda,  
iSongBook® spełnia także funkcję radia oraz budzika.

Ciesz się najlepszym systemem do odtwarzania muzyki z iPoda - systemem, który 
może zaoferować Ci tylko firma Tivoli Audio®.

czarny / srebrny

biały / srebrny

SongBook®
Kompatybilne z iPodem przenośne radio AM/FM SongBook® z budzikiem posiada 
wszystkie funkcje systemu muzycznego iSongBook®, z wyjątkiem dodatkowego 
głośnika oraz wysuwanej podstawki do iPoda. Szeroka gama kolorystyczna po-
zwoli zaspokoić oczekiwania każdego użytkownika.



iPAL® - radio z możliwością podłączenia iPoda

Radio iPAL® 
Najlepszy przyjaciel Twojego iPoda.

Jeśli potrzebujesz urządzenia, które brzmi doskonale, jest łatwe  
w przenoszeniu i zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby współ-
pracować z iPodem, nie znajdziesz niczego lepszego niż radio iPAL®.

iPAL® skrywa pod wodoodporną obudową zaawansowaną techno-
logię najwyższej jakości. Spełnia on funkcję doskonale brzmiącego  
radia oraz przenośnego głośnika współpracującego z odtwarzaczami  
CD/MP3, iPodem oraz innymi urządzeniami audio.

„Jeśli chodzi o niskie tony, klarowność dźwięku oraz moc, iPAL® jest klasą  
samą dla siebie. To najlepiej brzmiące urządzenie stworzone specjalnie  
z myślą o współpracy z iPodem.” (NBC’s Today Show)

Radio PAL®
Kompatybilne z iPodem przenośne radio AM/FM PAL® jest małym, 
przyjaźnie wyglądającym radiem, które posiada wiele atutów. Bogaty 
wybór kolorów obudowy zaspokoi oczekiwania estetyczne każdego 
użytkownika.

biały / srebrny



Radio NetWorks™ w kolorze wiśnia / złoty

Radio Internetowe NetWorks™ 
Spraw sobie radio przyszłości.

NetWorks™ to przełomowe rozwiązanie: połączenie radia internetowego z odbiorni-
kiem fal FM. 

Urządzenie potrafi łączyć się bezprzewodowo z internetem, umożliwiając odsłuch
plików muzycznych znajdujących się na komputerze, muzyki z internetowych stacji 
radiowych z całego świata czy kanałów Windows Media. Z łatwością wyszukuje stacje 
radiowe według różnych kryteriów np. kraju emisji czy gatunku muzycznego.

Dzięki funkcji uaktualniania oprogramowania, użytkownik ma pewność, że urządzenie 
będzie zgodne z najnowszymi standardami technologicznymi, zaś innowacyjna tech-
nologia Super Buffer™, uaktywniając się w momencie zaniku sygnału internetowego,
pozwala na czasowe zachowanie w pamięci danej stacji radiowej i odtwarzanie jej, 
mimo chwilowego braku łączności z internetem. 

Wejście USB, umieszczone na tylnym panelu, pozwala na podłączenie przenośnego  
odtwarzacza MP3 lub zewnętrznej karty pamięci. Dodatkowy, opcjonalny głośnik 
umożliwia odbiór stacji radiowych w systemie stereo.

NetWorks™ posiada kompleksowy zestaw funkcji: budzik z dwoma niezależnymi  
alarmami, wyłącznik czasowy oraz przycisk drzemki. Uniwersalność obsługi gwarantu-
je niewielkich rozmiarów pilot.

wiśnia / złoty

orzech / złoty

wenge / złoty



Tivoli Audio® Music System Seria Platinum w kolorze beż / fortepianowy ciemny orzech

Seria Platinum 
Pozwól sobie na luksus.

„Seria Platinum to urządzenia Tivoli Audio z obudowami ręcznie wykończony-
mi lakierem o wysokim połysku, które przekształcą Twój system muzyczny ze 
stylowego w unikatowy i wyrafinowany, przy zachowaniu jego ponadczaso-
wego uroku.” (Robb Report)

Obcowanie z urządzeniami Tivoli Audio to niezwykłe doświadczenie.  
Seria Platinum czyni te chwile jeszcze bardziej specjalnymi. W tym wykoń-
czeniu dostępnę są: Model One®, Model Two®, Model Three®, Model CD®  
oraz Music System.

Music System Platinum
beż / fortepianowy ciemny orzech

srebrny / fortepianowy czarny
srebrny / fortepianowy biały

Model One® Platinum
beż / fortepianowy ciemny orzech

srebrny / fortepianowy czarny

Model Two® Platinum
beż / fortepianowy ciemny orzech

srebrny / fortepianowy czarny

Model Three® Platinum
beż / fortepianowy ciemny orzech

srebrny / fortepianowy czarny

Model CD® Platinum
beż / fortepianowy ciemny orzech

srebrny / fortepianowy czarny



Model CD® 
Jeśli pragniesz uzupełnić swój domowy system audio o od-
twarzacz CD lub jeśli posiadasz już jeden z produktów Tivoli 
Audio, a oprócz słuchania stacji radiowych chcesz także po-
słuchać płyty swojego ulubionego wykonawcy – Model CD® 
jest właśnie dla Ciebie. 

Został on zaprojektowany z myślą o tych użytkownikach, 
którzy pragną czerpać satysfakcję z kompletnego domowe-
go systemu audio.

Dostępne kolory: 
beż / orzech, ciemnoszary / wiśnia, srebrny / czarny, srebrny / biały, 
beż / fortepianowy ciemny orzech, srebrny / fortepianowy czarny.

Model Subwoofer® 
Specjalnie z myślą o najbardziej wymagających słuchaczach, 
stworzyliśmy niewielkich rozmiarów Model Subwoofer® - 
głośnik basowy zamknięty w eleganckiej, drewnianej, ręcz-
nie wykonanej obudowie. Stanowi on doskonały element 
dopełniający brzmienie domowego systemu audio.

Model Subwoofer® wyposażony jest w automatyczny sys-
tem włączania/wyłączania, co jest niespotykane w tej klasy 
niewielkich urządzeniach.

Dostępne kolory: 
beż / orzech, ciemnoszary / wiśnia, srebrny / czarny, srebrny / biały.

System RadioWorks®: Model Two®, Model CD®, Model Subwoofer®

Stereo Speaker (z propagacją górną lub przednią)

Ten dodatkowy głośnik umożliwia odbiór stereofonicznego 
sygnału stacji radiowych. Głośnik umieszczony jest w równie 
stylowej, co pozostałe urządzenia Tivoli Audio, drewnianej 
obudowie.

Etui Tivoli Audio

Zabezpiecz swoje przenośne urządzenie Tivoli  
Audio przed niepożądanym działaniem czynników 
zewnętrznych. Każde z etui posiada dwie kieszonki 
oraz pasek do noszenia na ramieniu. Zaprojekto-
wane specjalnie z myślą o modelach iSongBook®, 
SongBook®, iPAL® oraz PAL®.

Dual Alarm Speaker

Pozwala na przemianę radiobudzika Model Three® 
w system muzyczny oferujący prawdziwy dźwięk 
stereofoniczny. Dodatkowo, jest drugim niezależ-
nym budzikiem cyfrowym. Wypełnij swój pokój 
ciepłym, głębokim dźwiękiem.

Stwórz doskonały system audio zgodnie z własnymi, indywidualnymi preferencjami



Wyłączny dystrybutor: Audio Klan SJ 
Marki k/Warszawy, ul. Szkolna 45, tel. (22) 777 99 00. 

www.tivoliaudio.pl

iPod jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc.

Autoryzowany salon sprzedaży:


