קוד פריט

ברקוד

BP-1000BK

7290016642315

BP-1000YL

7290016642377

BP-1100

7290016642629

•רדיו שעון מעורר עם תצוגת  LEDגדולה
•מסך "LED 1.2
•רגליים עם בסיס גומי ליציבות מירבית
•מופעל באמצעות חשמל או  2סוללות ( AAAלא כלול)
•השכמה כפולה עם צלצול או רדיו לבחירה
•טיימר שינה ,נודניק
•אפשרות לעמעום התאורה

72

BP-1200

7290016642636

•רדיו שעון מעורר עם תצוגת  LEDגדולה
•מסך "LED 1.8
•בסיס רחב ויציב ,מתאים מאוד לחדר השינה
•מופעל באמצעות חשמל או  2סוללות ( AAAלא כלול)
•השכמה כפולה עם צלצול או רדיו לבחירה
•טיימר שינה ,נודניק
•אפשרות לעמעום התאורה

94

BP-1300

7290017817613

רדיו שעון עם משטח טעינה אלחוטי מובנה ,מעוצב בסגנון רטרו
צג דיגיטלי גדול
חיבורי Bluetooth, AUX, USB, Micro SD
רדיו  FMדיגיטלי
עד  50תחנות מועדפות
סוללת ליתיום מובנית בנפח 1800mAh
תומך בכרטיס מיקרו  SDעד 32GB

255

BP-2100

7290017817002

•מכשיר רדיו נייד  -טרנזיסטור
•מתאים מאוד להאזנה לתוכניות רדיו מחוץ לבית
•פועל באמצעות  2סוללות ( AAAלא כלול)
•קולט שידורי  FMוAM -
•כולל כניסה לאוזניות להאזנה פרטית

42

BP-2500

7290016642575

BP-3000ANC

7290016642711

BP-3400

7290017817637

פריט
•מכשיר רדיו דיגיטלי מעוצב בסגנון רטרו
•גרסת Bluetooth: 2.1
•סוללה נטענת מובניתmAh1000 :
•מקסימום הספק5W :
•זמן השמעה -עד  4שעות
•גודל רמקול"3 :
•טווח תדרים80-20Khz :
•כבל מיקרו  USBלטעינה מצורף לערכה
•מכשיר רדיו דיגיטלי עם חריץ לכרטיס מיקרו  SDדגם BP-1000
•חיבור  AUXלהשמעה מנגנים ,מערכות סטריאו ,מחשבים ,טאבלטים,
סמארטפונים .
•חיבור  USBלהשמעה ממחשבים ניידים ,התקני דיסק און קי .
•חריץ  TFלכרטיס מיקרו  SDהמסוגל להכיל עד אלפי קבצי שמע.

•נגן דיסקים נייד (דיסקמן) Blaupunkt BP-2500
•קורא דיסקים צרובים ו.MP3/CD/CD-R/CD-RW -
•תצוגת LCD
•בקרת עוצמת שמע דיגיטלית
•מנגנון בולם זעזועים 40/100
•שקע לחיבור אוזניות  3.5מ"מ
•פועל באמצעות  2סוללות ( AAאצבע)

•אוזניות אלחוטיות עם מסנן רעשים אקטיבי
•רמקולים בקוטר  40מ"מ עם מגנט ניאודימיום
•מתאימות במיוחד לנסיעות וטיסות
•מגיעות עם נרתיק נשיאה קשיח לשמירה על האוזניות ,כבל אודיו ,כבל
טעינה ומתאם לטיסה
•מיקרופון לניהול שיחות טלפון וסוללה מובנית נטענת המספיקה לכ12-
שעות שיחה והאזנה למוזיקה במצב  ANCפעיל
•אוזניות  Truly Wireless Bluetoothעם רמקול אלחוטי משולב.
•מגיעות עם נרתיק טעינה ראשי ונרתיק נוסף המשולב ברמקול הנייד.
•גרסת Bluetooth 5.0
•סוללה עוצמתית המספיקה לעד  5שעות שימוש בהאזנה למוזיקה ו4-
שעות שיחה.
•טווח קליטה עד  15מטרים.
•משך השמעה ברמקול האלחוטי עד  19שעות,משך טעינת הרמקול
האלחוטי  6שעות.

תמונה

סוחר ללא מע"מ

90

90

111

220

255

צרכן מומלץ

149

149

129

169

399

79

199

399

399

קוד פריט

ברקוד

BP-4000

7290017817484

•נגן  CDנייד (בומבוקס) עם  Bluetoothושקע USB
•ניתן לשימוש בחיבור לחשמל או עם סוללות V1.5
•חיבור  Disk On Keyלשקע הUSB
•השמעה באמצעות CD
•חיבור כבל AUX
•סנכרון להתקן  BTהמובנה במכשיר דרך הטלפון הסלולרי.

165

BP-4100

7290017817644

•מערכת מיקרו סאונד עם Bluetooth
•מגוון אפשרויות להשמעת מוזיקה :חיבור  ,Bluetooth 5.0חיבור , USB
רדיו  FMמובנה ,קומפקט-דיסק להשמעה מדיסקים וכן חיבור AUX
•מורכבת מיחידה מרכזית ושני רמקולים עוצמתיים בהספק של W20
צג לד גדול ,שלט רחוק
•מקסימום הספק יציאה60W :

255

BP-5000

7290016642285

BP-5010

7290017817606

BP-5100

7290017817309

•מקרן קול חוטי איכותי עם סאונד היקפי ובאסים עוצמתיים
חיבורי .AUX, Line In, Bluetooth, USB
•ניתן לתלות את מקרן הקול על הקיר באמצעות תפס ייעודי
תצוגת לד
•עוצמה כוללת40W :
•שלט רחוק קל ונוח לתפעול
•מתאם לחשמל 19V 1.5A

256

BP-5200

7290017817316

•מקרן קול סאונד בר 2.1CHעם סאבוופר אלחוטי
חיבורי Optical, AUX, Line In, Bluetooth, USB
•סאבוופר עוצמתי חוטי בקוטר "6.5
•ניתן לתלות את מקרן הקול על הקיר באמצעות תפס ייעודי
•תצוגת לד ,שלט רחוק
•עוצמה כוללת100W :
•מתאם לחשמל 19V 3.42A

384

BP-5300

7290017817323

•מקרן קול סאונד בר 2.1CHעם סאבוופר אלחוטי
חיבורי Optical, AUX, Line In, Bluetooth, USB
•סאבוופר עוצמתי חוטי בקוטר "6.5
•ניתן לתלות את מקרן הקול על הקיר באמצעות תפס ייעודי
•תצוגת לד ,שלט רחוק
•עוצמה כוללת100W :
•מתאם לחשמל 19V 3.42A

384

BP-5400

7290017817330

BP-5600

7290017817620

פריט

מקרן קול סאונד בר עם סאבוופר אלחוטי 2.1ch 160W
עוצמה כוללת160W :
כניסת  ,AUXכניסת  ,USBכניסה אופטית ,כניסת HDMI
חיבור Bluetooth
תצוגת LED
שלט רחוק קל ונוח לתפעול
יחידה מרכזית ניתנת לתלייה על הקיר

•מיני סאונד-בר עם Bluetooth
•בעיצוב קומפקטי המתאים לכל חדר בבית
•כולל רמקולים בקוטר של 40mm
•מגוון אפשרויות להזרמת מוזיקהAUX, Bluetooth, Micro SD :
•ערוצי שמע + 2.0CH :רדיאטור פסיבי לתדרים נמוכים
•סוללת ליתיום מובנית בהספק של 2200mAh

•מקרן קול סאונד בר 2.1CHעם סאבוופר חוטי
חיבורי BT, AUX, Optical, Line-In, Coxial, USB
•סאבוופר אלחוטי 60W
•ניתן לתלות את מקרן הקול על הקיר באמצעות תפס ייעודי
•תצוגת לד ,שלט רחוק
•עוצמה כוללת100W :
•אפשרות לשליטה בטרבל ובאס דרך השלט
•מתאם לחשמל Sound-bar: 18V 2A, Subwoofer: 21V 3.42A
•מקרן קול Bluetoothעם סאב-וופר אלחוטי.
•הסאבוופר האלחוטי מחזק ומשפר את הצליל ,עם באסים מודגשים
• המקרן מגיע עם שלט רחוק לשליטה מרחוק על מקור ההשמעה ,עוצמת
הווליום ,העברת שירים.
•מגוון אפשרויות להזרמת מוזיקה,USB, AUX,Bluetooth, HDMI :
כניסה אופטית וקואקסלית.
•גרסת בלוטוס5.0 :
•טווח קליטה :עד  10מטרים

תמונה

סוחר ללא מע"מ

462

192

צרכן מומלץ

249

399

899

299

399

599

599

704

1,099

512

799

קוד פריט

ברקוד

BP-8000WR

7290016642728

פריט

תמונה

סוחר ללא מע"מ

צרכן מומלץ

•אוזניות אלחוטיות לטלויזיה בטכנולוגיית 2.4GHz
•מבנה Over The Ear
•טווח קליטה :עד  15מ'
•בסיס הטעינה משמש גם כמשדר
•משך השמעה :עד  8שעות
•משך טעינה :כ 6-שעות
•רמקולים בקוטר  40מ"מ

180

299

BP-8100WR

7290017817415

•אוזניות אלחוטיות לטלויזיה בטכנולוגיית 2.4GHz
•מבנה Over The Ear
•טווח קליטה :עד  15מ'
•רמקולים בקוטר  40מ"מ

105

189

BP-8200WR

7290017817491

•אוזניות אלחוטיות לטלויזיה בטכנולוגיית 2.4GHz
•מבנה Over The Ear
•טווח קליטה :עד  15מ'
•בסיס הטעינה משמש גם כמשדר
•משך השמעה :עד  8שעות
•משך טעינה :כ 6-שעות
•רמקולים בקוטר  40מ"מ

221

Smart100BK

7290016642407

Smart100GR

7290016642322

Smart300

7290016642346

Smart500

7290017817460

•רמקול אלחוטי עמיד במים מתפרק ל 2-רמקולים
TWS- True Wireless Stereo
•עמיד במים בתקן IPX7
•מצויד בשתי סוללות נטענות המספיקות להשמעה של עד  8שעות ברצף
•קוטר רמקול 48 :מ"מ

188

Smartbox-12

7290016642681

•בידורית קריוקי ניידת  "12עם  2מיקרופונים אלחוטיים
•מבנה טרולי עם גלגלים וידית מתכווננת
•עוצמה50W :
•חיבורי  ,Bluetooth, USB, Micro SD, Audio-Inחיבור לגיטרה,
חיבור למיקרופון חוטי ,חיבור  ,Audio-Outרדיו  FMמובנה
•אורות לד מתחלפים
•משך שימוש :עד  8שעות
•אביזרים 2 :מיקרופונים אלחוטיים ,שלט רחוק ,מתאם לחשמל

480

Smartbox-15

7290016642698

•בידורית קריוקי ניידת  "15עם  2מיקרופונים אלחוטיים
•מבנה טרולי עם גלגלים וידית מתכווננת
•עוצמה50W :
•חיבורי  ,Bluetooth, USB, Micro SD, Audio-Inחיבור לגיטרה,
חיבור למיקרופון חוטי ,חיבור  ,Audio-Outרדיו  FMמובנה
•אורות לד מתחלפים
•משך שימוש :עד  8שעות
•אביזרים 2 :מיקרופונים אלחוטיים ,שלט רחוק ,מתאם לחשמל

540

•רמקול מעוצב מכוסה בבד ,עם סאונד  360מעלות
•ממשק מגע
•גרסת Bluetooth: 4.1
•טווח תדרים180Hz-20KHz :
•סוללה נטענת מובניתmAh2000 :
•זמן השמעה -עד  7שעות ,זמן טעינה  4-5שעות,
•מיקרופון מובנה למענה לשיחות טלפון
•קוטר רמקול 45 :מ"מ
•רמקול מעוצב מכוסה בבד ,עם סאונד  360מעלות
•ממשק מגע
•גרסת Bluetooth: 4.1
•טווח תדרים180Hz-20KHz :
•סוללה נטענת מובניתmAh2000 :
•זמן השמעה -עד  7שעות ,זמן טעינה  4-5שעות,
•מיקרופון מובנה למענה לשיחות טלפון
•קוטר רמקול 45 :מ"מ

•רמקול נייד בעיצוב אלגנטי
•כפתורי שמע מעוצבים עם ממשק מגע
•גרסת  Bluetooth 4.2עם  NFCלחיבור מהיר
•סוללה נטענת מובניתmAh5000 :
•זמן השמעה -עד  8שעות ,זמן טעינה  4-5שעות
•מיקרופון מובנה למענה לשיחות טלפון
•קוטר רמקול 52 :מ"מ

140

120

280

369

199

199

399

399

799

899

