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A U D I O  S Y S T E M

Audio Physic

Kolumny niemieckiej firmy Audio 

Physic to produkt oferuj cy hi-endo-

we brzmienie oraz najwy szej jako ci

wyko czenie. Cech  charakterystycz-

n  brzmienia kolumn firmy, b d cej

jednym z liderów wiatowego hi-en-

du, jest urzekaj ca stereofonia. Ka dy

model jest zbiorem nowatorskich roz-

wi za  technicznych. Do ich budowy

wykorzystano najwy szej jako ci ele-

menty. Wszystkie modele pokryte s

naturaln  oklein , co nadaje im cha-

rakteru i klas . Kolumny mog  stano-

wi  zarówno system stereofoniczny

jak i kina domowego.

Waterfall

Francuska firma Waterfall, jako jedyna

na wiecie specjalizuje si  w produkcji

kolumn ze szk a. Przepi knie wygl da-

j ce kolumny s  produktem bardzo

luksusowym i stanowi  wspania

ozdob  mieszka . G o niki te zarówno

w systemie stereo, jak i kinie domo-

wym gwarantuj  niezaprzeczaln  przy-

jemno  ods uchu i pe ni  wra e .

Systemy Waterfall s  dla tych, którzy

poszukuj  prawdziwej jako ci muzycz-

nej oraz wyrafinowanego smaku.

Vincent

Firma Vincent

jest pro-

ducen-

tem wy-

sokiej

klasy

sprz tu audio

oraz kina domowego. Oferta firmy jest

bardzo szeroka, co sprawia e ka dy

meloman lub wielbiciel projekcji filmo-

wych znajdzie sprz t odpowiadaj cy

jego wymaganiom. Urz dzenia charak-

teryzuj  si  ogromn  dynamik  i mo-

c . Bez problemu zamieni  ka de po-

mieszczenie w sal  koncertow  lub ki-

now , dostarczaj c niezapomnianych

prze y . Elektronika do kina domowe-

go zawiera wszystkie najnowocze-

niejsze dekodery i systemy. Walorom

technicznym towarzyszy wysoka este-

tyka i funkcjonalno . Wszystko jest

oferowane w bardzo przyst pnych ce-

nach bior c pod uwag  oferowan  ja-

ko .

Avance

Du skie kolumny od lat ciesz ce si

ogromn  popularno ci  w Polsce i na

wiecie. Doskona-

e elementy u yte

do budowy oraz

eleganckie wyko -

czenie. Szeroka

oferta do stereo

jak i kina domo-

wego.

Creek

Brytyjski producent

eletroniki stereo.

Zdobywca ogromnej ilo ci nagród oraz

pochwa  specjalistów i audiofilów. Urz -

dzenia dla audiofilów ceni cych sobie

wysokiej klasy brzmienie.

Grado

Prawdziwie audio-

filskie s uchawki

o bardzo natural-

nym brzmieniu. 

Rarytas z USA.

AUDIO AERO

Francuska firma specjalizuj ca si

w produkcji najwy szej klasy urz dze

lampowych. Najnowszy odtwarzacz

z serii Prestige SACD, zawiera specjal-

nie zaprojektowany przez szwajcarsk

firm  Anagram przetwornik S.T.A.R.S

gwarantuj cy najwy sz  jako  odczy-

tu z p yty CD. Oprócz odtwarzaczy CD

w ofercie firmy znajduj  si  wzmacnia-

cze zintegrowane oraz ko cówki mocy. 

Dystrybutor produktów:

AUDIO SYSTEM, Warszawa

tel. 022 662 45 99 

faks 022 662 66 74

www.audiosystem.com.pl

Sklepy firmowe:

STUDIO PRO

ul. Waliców 20, Warszawa

tel. 022 624 06 48

www.studiopro-hifi.pl

STUDIO PRO

ul Rusznikarska 14, Kraków

tel. 012 633 97 74

ADRES FIRMY:
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