
Wspania a jako
i wielka wygoda
Prezentujemy Pa stwu nowo ci w ofercie 

AUDIO COLOR. W 2009 roku wprowadzili-

my na rynek polski dwie wspania e brytyj-

skie marki MYRYAD i ACOUSTIC ENERGY.

To dwie ikony sprz tu hifi, które zawsze ko-

jarzy y si  z wspania  jako ci  reprodukcji 

d wi ku, ale tak e z perfekcyjnym wr cz

wykonaniem.

Osobno s  klas  dla siebie,  jednak w po -

czeniu s  niezaprzeczaln  rewelacj  pod 

wzgl dem wzornictwa i jako ci  d wi ku.

W tych niewielkich gabarytowo urz dze-

niach drzemie ogromna moc. Uczucie za-

skoczenia i niedowierzania b dzie nam to-

warzyszy o przy ods uchu osobnych kom-

ponentów – CD, tunera, wzmacniacza, jak 

i zintegrowanego zestawu Mi. Ich ponad-

czasowa linia wzornicza pozwala dopaso-

wa  je do ka dego pomieszczenia. 

G o niki, wzmacniacz i tuner czy odtwa-

rzacz CD b d  wygl da y wietnie  zarówno 

w nowoczesnym, jak i w klasycznym wn -

trzu. Jak g osi motto firmy: „Emocje zaczy-

naj  si  jeszcze zanim zabrzmi muzyka”. 

Oczywi cie najwi kszym atutem jest ich 

wietna cena. W tej jako ci nie znajd

Pa stwo nic lepszego za tak nisk  cen .

Ka de jednak urz dzenie musi by  stero-

wane.

Faktem jest, e wspomniane komponen-

ty posiadaj  w asnego „pilota”, który 

obs uguje wszystkie funkcje. Ale wy-

obra my sobie, e za pomoc  jed-

nego dotkni cia uruchamiamy na-

sz  ulubion  p yt  z odpowiednim 

nat eniem g o no ci, jednocze-

nie przygasa wiat o, zamykaj

si  rolety w oknach a klimatyzacja 

za cza si  i dostosowuje tempera-

tur  do naszej ulubionej… Przy okazji 

mo na podejrze  kto w a nie stoi u naszych 

drzwi. A mo e po dotkni ciu ikony z nasz

ulubion  stacj  TV, telewizor sam si  w czy

i ustawi na nasz ulubiony kana ?  To nie jest 

fraza z powie ci science fiction. To tera niej-

szo . To fakt. 

Takie mo liwo ci daje PHILIPS PRONTO. 

Tak dzia a panel sterowania, który zrobi za 

nas wszystko (no prawie…), wystarczy je-

den dotyk. Jedynym ograniczeniem jest na-

sza wyobra nia.
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