AUDIO COLOR

prezentuje

Wspaniaïa jakoĂÊ
i wielka wygoda
Prezentujemy Paĕstwu nowoğci w ofercie
AUDIO COLOR. W 2009 roku wprowadziliğmy na rynek polski dwie wspaniaâe brytyjskie marki MYRYAD i ACOUSTIC ENERGY.
To dwie ikony sprzċtu hifi, które zawsze kojarzyây siċ z wspaniaâĆ jakoğciĆ reprodukcji
dĩwiċku, ale takīe z perfekcyjnym wrċcz
wykonaniem.
Osobno sĆ klasĆ dla siebie, jednak w poâĆczeniu sĆ niezaprzeczalnĆ rewelacjĆ pod
wzglċdem wzornictwa i jakoğci dĩwiċku.
W tych niewielkich gabarytowo urzĆdzeniach drzemie ogromna moc. Uczucie zaskoczenia i niedowierzania bċdzie nam towarzyszyâo przy odsâuchu osobnych komponentów – CD, tunera, wzmacniacza, jak
i zintegrowanego zestawu Mi. Ich ponadczasowa linia wzornicza pozwala dopasowaý je do kaīdego pomieszczenia.
Gâoğniki, wzmacniacz i tuner czy odtwarzacz CD bċdĆ wyglĆdaây ğwietnie zarówno
w nowoczesnym, jak i w klasycznym wnċtrzu. Jak gâosi motto firmy: „Emocje zaczynajĆ siċ jeszcze zanim zabrzmi muzyka”.

Oczywiğcie najwiċkszym atutem jest ich
ğwietna cena. W tej jakoğci nie znajdĆ
Paĕstwo nic lepszego za tak niskĆ cenċ.

Kaīde jednak urzĆdzenie musi byý sterowane.
Faktem jest, īe wspomniane komponenty posiadajĆ wâasnego „pilota”, który
obsâuguje wszystkie funkcje. Ale wyobraĩmy sobie, īe za pomocĆ jednego dotkniċcia uruchamiamy naszĆ ulubionĆ pâytċ z odpowiednim
natċīeniem gâoğnoğci, jednoczeğnie przygasa ğwiatâo, zamykajĆ
siċ rolety w oknach a klimatyzacja
zaâĆcza siċ i dostosowuje temperaturċ do naszej ulubionej… Przy okazji
moīna podejrzeý kto wâağnie stoi u naszych
drzwi. A moīe po dotkniċciu ikony z naszĆ
ulubionĆ stacjĆ TV, telewizor sam siċ wâĆczy
i ustawi na nasz ulubiony kanaâ? To nie jest
fraza z powieğci science fiction. To teraĩniejszoğý. To fakt.
Takie moīliwoğci daje PHILIPS PRONTO.
Tak dziaâa panel sterowania, który zrobi za
nas wszystko (no prawie…), wystarczy jeden dotyk. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraĩnia.
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