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Очаквайте в нашия шоурум
през март:

Тонколони и
субуфери

	
  „Спести!”
През месец Март сме ви подготвили
много интересни изненади, и то от
всякакъв характер – аналогови,
цифрови, стерео, безжични, оптични,
многоканални, мобилни, двулентови и
трилентови, гаджет и още, и още!
Проверявайте нашата страница във
Facebook редовно, за да не изпуснете
никое от нашите предложения!

Продуктите на българската компания
Everything But The Box (EBTB) вече
можете да намерите ексклузивно в
нашият шоурум. Горди сме, че EBTB
избра именно нас, за официален и
ексклузивен представител.
Официално ще представим
тонколоните Terra III (ревю на 6moons)
от 7-ми март. Очакваме ви за тест!

www.facebook.com/KirovHighEnd
Нашият блог натрупа над 16 хиляди
уникални посещения! Благодарим за
лоялността и подкрепата ви, приятели!

Ново:
NuForce uDAC-2 - с него, твоят лаптоп може много повече!
Бюджетния uDAC-2 предоставя висока резолюция
и превъзходен звук на ниска цена. NuForce uDAC 2
е високо-производителен, 24bit/96kHz USB
цифров аудио преобразувател (DAC), подходящ за
персонален компютър, стерео система, десктоп
аудио система или слушалки, за да достави
превъзходен звук на конкурентна цена. Чуйте
uDAC-2 в нашия шоурум!
Цена: 299 лв. с ДДС

актуални	
  промоционални	
  предложения
Sonos Connеct:AMP + Duevel
Planets - топъл промо пакет
през февруари

PLAY
Вижте
Duevel Planets и Sonos Connect: AMP
в действие – кратко видео, което
заснехме за вас!

Към предложението
Почистващата машина за винилови
плочи Clearaudio Double Matrix, с
подарък - аксесоари на стойност 879 лв!

Sonos Connect:AMP &
Duevel Planets стерео
система - Plug and Play! На
промоционална цена от
2394,00 лв. с ДДС!
Спестявате 600,00 лв!

Към предложенето
Подарете си проектор Runco и екран Stewart за
вашето домашно кино и спестете 15% от цената
на комплекта! До 15 март -15% за всички
модели.

Към предложението

Към предложението
8-ми март наближава - подготвени ли сте? Ето едно
тематично предложение за подарък за вашата дама портативна тонколонка с джобен размер - Raikko
Dance Pink! Специална цена - 59,95 лв. с ДДС.
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