
Demonstrasjon av Dolby Atmos,
samt ekstra gode tilbud på alle 
hjemmekinopakker.
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Butikken bugner av ekstremt gode messetilbud, blant annet:

Denne helgen arrangerer vi Hi-Fi-messe i butikken!
Velkommen inn for norgespremierer, store musikkopplevelser og ikke minst fantastiske tilbud.

          Våre leverandører er til stede for å demonstrere høstens mest spennende produkter!

 

 

 

 

Terje Romen
demonstrerer
Årets High-end
-høyttaler i
Lyd og Bilde.

kun 83.000,-

Sonus faber Olympica III Dolby Atmos demonstrasjon,
samt ekstra gode tilbud på alle 
hjemmekinopakker.

Demonstrasjon av rørforsterker og
klasse A-produkter fra ett av de mest
legendariske navnene innen Hi-Fi.

Ekstra gode messepriser!

Luxman Demonstrasjon av Tannoys nye
Definition DC10 Ti!

“Jeg får si så de skjønner
borti Skottland:

DC10T var en fantastisk
høyttaler, men etterfølgeren
DC10Ti er så mye bedre
at de nesten burde funnet
et nytt navn til den.”

“Consider me impressed.”

kun 64.995,-

Vi har et av landets beste utvalg av
hodetelefoner, under messehelgen har

vi i tillegg tilbud på alle modeller.

Alle hodetelefoner og propper

 -20%

SENNHEISER Momentum: 1.996,-

Alle lagerførte Sonus faber Cremona-
modeller selges med 40% rabatt.

Spør oss hva som er på lager.

SONUS FABER Cremona -40%

Cremona M  NÅ: 40.800,- (68.000,-)

 -40%

Dette er en av de morsomste og
bestlydende forsterkerene vi
kjenner til. Opplev rørmagien!

LUXMAN SQ-N10

Spar kr 5.000,-

 -28% KUN kr 12.995,-

KUN kr 5.400,-

Vi har nå gode tilbud på alle våre
subwoofere og opptil -50% på

en rekke utgående REL-modeller.

Alle subwoofere - 10-50%

REL R-205  NÅ: 4.990,- (9.995,-)

 -50%

High-End-kupp! Ett par nyåpnede
Tannoy Dimension TD10 i unik Maple-finish
selges til en heldig kunde. Veil. 75.000,- 

TANNOY Dimension TD10

Spar 55.000,- 

 -75%

KUN  19.995,- Spar 3.000,-  KUN  6.990,- Veil.  17.995,- 

Kjøp en av markedets heftigste hode-
telefonforsterkere; få en Sennheiser
HD-800 med på kjøpet uten kostnad!

McINTOSH MHA100 m/HD-800

Regas annerkjente og elegante
DAC og forsterker til kanonpris!

Gjelder pakkepris i sølv utførelse.

REGA Brio-R og DAC

 -30%

Revolution DC6 SE er en stilren kompakt-
høyttaler med glimrende gjengivelse

som passer de aller fleste forsterkere.

TANNOY Revolution DC6 SE

God strøm er viktig uansett hvor
godt anlegg du har. Nå har vi -15%

på alle filtre, spenningsvern og kabler!

Alle strømprodukter

Monster Core Power 100

Vi har et stort utvalg aktive/trådløse
høyttalere, både til stasjonær og bærbar
bruk. Nå kan du gjøre ekstra gode kjøp!

Alle trådløse høyttalere

Audio Pro Addon T10:  2.236,- 

 -20%

Du kan nå spare kr. 1.500,- på
markedets kanskje aller beste plate-

spillerkjøp. Hvit, grå eller titan utførelse.

REGA RP3 m/Elys 2 pickup

Jubileumsversjon av Apollo CD-spiller
med forbedret lyd- og byggekvalitet.

Laget i kun 500 eksemplarer!

REGA Apollo LE 35

 -55%

Veil. 12.000,-  Spar  6.600,- Veil. 5.995,-  Spar  1.800,- 

KUN 4.195,- per par 

Veil. 49.995,-  Spar 10.000,- 

KUN 39.995,-

 -15%

 169,-
nå fra:

Veil. 6.495,-  Nå:  4.995,- 

 -33%

 -30% -20%
Veil. 32.000,- 

 Spar  12.800,- 

 NÅ  19.200,- 

Auditor M


