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A U D I O  S Y S T E M

Dystrybutor produktów: 
AUDIO SYSTEM
tel. (22) 662 45 99, 
faks (22) 662 66 74
Sklep firmowy: 
STUDIO PRO
ul. Waliców 20, Warszawa
tel. (22) 624 06 48

ADRES  F IRMY:

Francuska firma Waterfall, jako jedyna
na œwiecie specjalizuje siê w produk-

cji kolumn ze szk³a. Przepiêknie
wygl¹daj¹ce kolumny s¹ produktem

bardzo luksusowym i stanowi¹ wspa-
nia³¹ ozdobê mieszkañ. G³oœniki te

zarówno w systemie  stereo, jak
i w kinie domowym gwarantuj¹ nieza-

przeczaln¹ przyjemnoœæ ods³uchu
i pe³niê wra¿eñ. Systemy Waterfall s¹

dla tych, którzy poszukuj¹ prawdziwej
jakoœci muzycznej oraz wyrafinowane-

go smaku.

Mission to jeden z najwiêkszych
brytyjskich producentów kolumn
g³oœnikowych. Przez ponad 25 lat
zdoby³ uznanie krytyków i odbiorców
dostarczaj¹c kolumny o znakomitej
jakoœci. W ci¹gu swojego istnienia firma
Mission wprowadzi³a wiele pionierskich

rozwi¹zañ i technologii. Obecnie w ofercie firmy znajduj¹ siê 4 serie kolumn:
• seria M3 – kolory: beech, cherry, black, niektóre modele wystêpuj¹ równie¿

w kolorze: silver,
• seria M5 – kolory: beech, black,
• seria Volare – kolory (naturalna okleina): beech, cherry, black,
• seria Elegante – kolory: antracyt, opcjonalnie kolory: Ferrari Red, Piano

Black, Silver, British Racing Green, Royal Blue, Burgundy
• seria fs1 – technologia NXT.

Firma Vincent jest producentem
wysokiej klasy sprzêtu audio oraz

kina domowego. Oferta firmy jest bar-
dzo szeroka, co sprawia ¿e ka¿dy

meloman lub wielbiciel projekcji filmo-
wych znajdzie sprzêt odpowiadaj¹cy jego wymaganiom. Urz¹dzenia charaktery-
zuj¹ siê ogromn¹ dynamik¹ i moc¹. Bez problemu zamieni¹ ka¿de pomieszcze-

nie w salê koncertow¹ lub kinow¹, dostarczaj¹c niezapomnianych prze¿yæ.
Elektronika do kina domowego zawiera wszystkie najnowoczeœniejsze dekodery
i systemy. Walorom technicznym towarzyszy wysoka estetyka i funkcjonalnoœæ.

Wszystko jest oferowane w bardzo przystêpnych cenach bior¹c pod uwagê
oferowan¹ jakoœæ.

Kolumny niemieckiej firmy Audio Physic to
produkt najwy¿szej klasy oferuj¹cy hi-endo-
we brzmienie oraz najwy¿szej jakoœci
wykoñczenie. Cech¹ charakterystyczn¹
brzmienia kolumn firmy, bêd¹cej jednym
z liderów œwiatowego high-endu, jest urze-

kaj¹ca stereofonia. Ka¿dy model jest zbiorem nowatorskich rozwi¹zañ technicz-
nych. Do ich budowy wykorzystano najwy¿szej jakoœci elementy. Wszystkie
modele pokryte s¹ naturaln¹ oklein¹, co dodaje im charakteru i klasy. Kolumny
mog¹ stanowiæ zarówno system stereofoniczny jak i kina domowego.

D
O

M
O

W
E

 
Z

E
S

T
A

W
Y

 
A

U
D

I
O

1
/
2
0
0
5


