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Typ
Otočný nástěnný
držák pro Play:1

Příslušenství pro Sonos Play:1
Kovový držák pro jednotku Sonos Play:1, možnost natočení
±45° v horizontální a naklonění 20° ve vertikální rovině,
masivní provedení, rychlá instalace, černý nebo bílý, cena za
kus
dtto, balení 2ks

Stolni podstavec pro
Play:1

Stolní podstavec pro jednotku Play:1, rozměr stejný jako
jednotka Play:1, která je v podstavci lehce zakloněna,
podstavec zlepší zvuk jednotky Play:1, aluminiový design s
černými nebo bílými doplňky

Podsvícený stolni
podstavec pro Play:1

Stolní podstavec pro jednotku Play:1, integrované dotykově
ovládané podsvícení, ideální pro použití v ložnici, kuchyni nebo
v kanceláři pro mírné ambientní osvětlení, integrované dvě
USB zástrčky pro dobíjení telefonu nebo tabletu, externí
napajecí adaptér, jen černý

Stojan pro Play:1

Kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:1, výška
stojanu 82cm, dokonalé skrytí napájecího kabelu, spodní
podstavu je možné osadit hroty nebo gelovými nožkami - obojí
je součástí balení, černý nebo bílý, cena za kus

Cena vč. DPH

1 190,2 190,-

990,-

2 290,-

2 590,dtto, balení 2ks
Stavitelný stojan pro
Play:1

4 290,-

Stavitelný kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:1,
výška stojanu v rozmezí 63 až 111cm, dokonalé skrytí
napájecího kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty
nebo gelovými nožkami - obojí je součástí balení, černý nebo
bílý, cena za kus
3 290,dtto, balení 2ks

Stojan Premium pro
Play:1 - bílý/dub

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos
Play:1, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem
z anglického dubu, výška stojanu 82cm, dokonalé skrytí
napájecího kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty
nebo plastovými nožkami pro choulostivé podlahy - obojí je
součástí balení, bílý/dub, cena za kus

Stojan Premium pro
Play:1 - černý/ořech

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos
Play:1, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem
z amerického ořechu, výška stojanu 82cm, dokonalé skrytí
napájecího kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty
nebo plastovými nožkami pro choulostivé podlahy - obojí je
součástí balení, černý/ořech, cena za kus

Stropní držák pro
Play:1

Kovový stropní držák pro jednotku Sonos Play:1, možnost
natočení ±45° v horizontální a naklonění 20° ve vertikální
rovině,pouze bílý, cena za kus

5 290,-

5 690,-

5 690,-

3 990,-

Typ

Příslušenství pro Sonos Play:1 - pokračování

Stropní držák pro 2ks
Play:1

dtto, úchyt pro dvě jednotky Sonos Play:1, možnost natočení
±45° v horizontální a naklonění 20° ve vertikální rovině, pouze
bílý, cena za kus

Prodlužovací přívod
pro Play:1

Prodlužovací přívod pro jednotky Sonos Play:1 a Play:5 Gen.1 1m, prodlouží původní kabel na délku 2,9m, bílý nebo černý

MC vč. DPH

5 290,-

300,dtto - 3m, výsledná délka 4,9m, bílý nebo černý
Krátký přívod pro
Play:1

490,-

Krýtký přívod pro jednotky Sonos Play:1 pro případ, kdy je
elektrický přívod ihned u jednotky Play:1, délka 0,35m, bílý
nebo černý
420,-

Typ

Příslušenství pro Sonos Play:3

MC vč. DPH

Nástěnný držák pro
Play:3

Kovový držák pro jednotku Sonos Play:3, možnost natočení
±60° v horizontální rovině a 30° ve vertikální rovině, masivní
provedení, Play:3 může být na držák osazena ve svislé nebo
vodorovné pozici, také možná montáž na strop, černý nebo
bílý, cena za kus

Stolni podstavec pro
Play:3

Stolní podstavec pro jednotku Play:3, rozměr stejný jako
jednotka Play:3, která je v podstavci lehce zakloněna,
podstavec zvyšuje kvalitu reprodukce jednotky Play:3,
aluminiový design s černými nebo bílými doplňky

Stojan pro Play:3

Kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:3, výška
stojanu 79cm, spodní podstavu je možné osadit hroty nebo
pryžovými nožkami - obojí je součástí balení, napájecí kabel lze
protáhnout nohou, černý nebo bílý, cena za kus

Stojan Premium pro
Play:3 - bílý/dub

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos
Play:3, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem
z anglického dubu, výška stojanu 79cm, dokonalé skrytí
napájecího kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty
nebo plastovými nožkami pro choulostivé podlahy - obojí je
součástí balení, bílý/dub, cena za kus

Stojan Premium pro
Play:3 - černý/ořech

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos
Play:3, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem
z amerického ořechu, výška stojanu 79cm, dokonalé skrytí
napájecího kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty
nebo plastovými nožkami pro choulostivé podlahy - obojí je
součástí balení, černý/ořech, cena za kus

Stropní držák pro
Play:3

Kovový stropní držák pro jednotku Sonos Play:3, pouze bílý,
cena za kus

Prodlužovací přívod
pro Play:3

Prodlužovací přívod pro jednotky Sonos Play:3, Play:5 (Gen.1 i
Gen.2), Sub a PlayBar - 1m, prodlouží původní kabel na délku
2,9m, bílý nebo černý

300,-

dtto - 3m, výsledná délka 4,9m, bílý nebo černý

490,-

1 790,-

1 490,-

3 490,-

6 490,-

6 490,-

4 590,-

Typ

Příslušenství pro Sonos Play:5 Gen.2

Nástěnný držák pro
Play:5 Gen.2

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Play:5 Gen.2,
možnost natočení ±60° v horizontální rovině, 20° dolů ve
vertikální rovině, masivní provedení, Play:5 je na držák možno
osadit jen ve vodorovné pozici, černý nebo bílý, cena za kus

Stolni podstavec pro
Play:5 Gen.2

Kovový polohovatelný stolní podstavec pro jednotku Play:5
Gen.2, umožní nastavit jednotku Play:5 do optimální
poslechové polohy, antivibrační pásky pro eliminaci přenosu
vybrací, umístěním na podstavec a správným nakloněním se
zlepší kvalita reprodukce jednotky Play:5, pouze černý, cena za
kus
Kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:5 Gen.2 v
horizontální poloze, střed jednotky Play:5 je po umístění na
stojan ve výšce 68,5cm, spodní podstavu o rozměrech
37x27cm je možné osadit hroty nebo pryžovými nožkami obojí je součástí balení, napájecí kabel lze protáhnout nohou,
černý nebo bílý, cena za kus

MC vč. DPH

2 590,-

Stojan pro Play:5
Gen.2 - horizontální

2 890,-

4 290,Stojan pro Play:5
Gen.2 - vertikální

Kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:5 Gen.2 ve
vertikální poloze, střed jednotky Play:5 je po umístění na
stojan ve výšce 68,5cm, spodní podstavu o rozměrech
37x27cm je možné osadit hroty nebo pryžovými nožkami obojí je součástí balení, napájecí kabel lze protáhnout nohou,
černý nebo bílý, cena za kus

Stojan pro Play:5
Gen.2 - horizontální

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:5
G2, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem z
anglického dubu, možná vertikální nebo horizontální montáž,
výška stojanu 79cm, dokonalé skrytí napájecího kabelu, spodní
podstavu je možné osadit hroty nebo plastovými nožkami pro
choulostivé podlahy - obojí je součástí balení, bílý/dub, cena za
kus

Stojan pro Play:5
Gen.2 - vertikální

Designový kovový podlahový stojan pro jednotku Sonos Play:5
G2, skleněná podstava, kovová noha v kombinaci s dřevem z
anglického dubu, možná vertikální nebo horizontální montáž,
výška stojanu 79cm, dokonalé skrytí napájecího kabelu, spodní
podstavu je možné osadit hroty nebo plastovými nožkami pro
choulostivé podlahy - obojí je součástí balení, černý/ořech,
cena za kus

Prodlužovací přívod
pro Play:5

Prodlužovací přívod pro jednotky Sonos Play:3, Play:5 (Gen.1 i
Gen.2), Sub a PlayBar - 1m, prodlouží původní kabel na délku
2,9m, bílý nebo černý

4 290,-

7 490,-

7 490,-

300,dtto - 3m, výsledná délka 4,9m, bílý nebo černý

490,-

Typ

Příslušenství pro Sonos PlayBar a PlayBase

Držák pro Sonos
PlayBar na stávající
TV držák

Kovový držák pro Sonos PlayBar k uchycení na jakýkoliv
stávající držák televizoru, je možné použít jak pro fixní, tak i
otočné držáky, připevnění za použití standardnách otvorů v
televizoru, černý

Pevný držák pro TV a
Sonos PlayBar

Kovový rám pro fixní upevnění televizoru a jednotky Sonos
PlayBar na zeď, pro televizory s úhlopříčkou 37"-55", vertikální
i horizontální nastavení PlayBaru pro přesné přisazení k
televizoru, černý

Výsuvný držák pro TV
a PlayBar

Masivní kovový výsuvný držák pro montáž televizoru a
jednotky Sonos PlayBar, pro televizory s úhlopříčkou 37"-55"
dle standardu VESA do 60x40cm, horizontální otočení
televizoru 170°, vertikální i horizontální nastavení PlayBaru
pro přesné přisazení k televizoru, černý

Podstavec pod TV pro
PlayBar

Masivní kovový podstavec pod TV, skryje přívodní kabely k
jednotce Sonos PlayBar a umožní optimální umístění
televizoru, kdy nejsou jednotkou PlayBar zastíněny čidla
televizoru, černý

Polohovatelný držák
pro TV a PlayBase

Masivní kovový stojan pro jednotku Sonos PlayBase, pro
televizory až s úhlopříčkou 65" a výhy 45kg, dle standardu
VESA do 80x40cm, horizontální otočení televizoru 60°,
výškové nastavení televizoru, možnost nastavení vpřed/vzad
televizoru, promyšlené skrytí propojovacích kabelů, černý
nebo bílý

Třícestný HDMI
splitter a audio
konvertor pro PlayBar
nebo PlayBase

Třícestný HDMI přepínač s konvertorem, který současně
extrahuje digitální i analogový audio signál z HDMI, vhodné
pro připojení až tří HDMI zdrojů s možností automatického
nebo manuálního přepínání, podpora 4K i 3D a ARC, dálkový
ovladač

Jednocestný HDMI
audio konvertor pro
PlayBar nebo PlayBase

Jednocestný HDMI konvertor, který extrahuje digitální i
analogový audio signál z HDMI, vhodné pro připojení jednotky
PlayBar nebo Playbase v případě nepřítomnosti optického
výstupu na zdroji HDMI signálu, podpora 4K i 3D a ARC

Digitální převodník
koaxiál / optika pro
PlayBar

Digitální převodník koaxiálního digitálního signálu na optický
digitální signál, vhodné pro připojení jednotky PlayBar k
televizoru, který má jen koaxiální digitální výstup, externí
napájecí zdroj

MC vč. DPH

3 790,-

5 990,-

12 490,-

3 790,-

8 790,-

2 890,-

2 290,-

1 590,Digitální převodník
analog / optika pro
PlayBar

Digitální převodník analogového signálu na optický digitální
signál, vhodné pro připojení jednotky PlayBar k televizoru,
který má jen analogový výstup, externí napájecí zdroj
1 490,-

Typ

Příslušenství pro Sonos Sub

Nástěnný držák pro
SUB

Nástěnný kovový držák pro subwoofer SUB, ultra masivní
provedení - 3mm ocelová konstrukce, velmi snadná instalace subwoofer se na držák jen zavěsí, pryžové izolátory eliminují
přenos vibrací, pouze černá verze, cena za kus

Prodlužovací přívod
pro Sub

Prodlužovací přívod pro jednotky Sonos Play:3, Play:5 (Gen.1 i
Gen.2), Sub a PlayBar - 1m, prodlouží původní kabel na délku
2,9m, bílý nebo černý

MC vč. DPH

2 390,-

300,dtto - 3m, výsledná délka 4,9m, bílý nebo černý

490,-

Typ

Příslušenství pro další produkty Sonos

Nástěnný držák pro
Boost

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Boost, masivní
provedení, Boost může být osazen v pozici 0°-90°-180°-270°,
pouze bílá verze, cena za kus

Nástěnný držák pro
Connect

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Connect, masivní
provedení - jednotka je v držáku fixována skutečně pevně,
součástí balení je i kryt kabelových připojení, nejvhodnější
pozice je ve svislé rovině, kdy jsou ovládací prvky dobře
dostupné, pouze bílá verze, cena za kus

Colour Play pro
Connect

Barevný skin pro jednotku Sonos Connect, snadno
aplikovatelný, pouze černý odstín

Nástěnný držák pro
Connect:AMP

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Connect:AMP,
masivní provedení - jednotka je v držáku fixována skutečně
pevně, součástí balení je i kryt kabelových připojení,
nejvhodnější pozice je ve svislé rovině, pouze bílá verze, cena
za kus

Police pro jednotky
Sonos do 19" rackové
skříně

Police pro umístění jednotek Sonos do 19" rackové skříně,
rozměrově vhodná pro 2x Sonos Connect:AMP + 3x Sonos
Connect nebo 5x Sonos Conect, černá

Vícenásobný nástěnný
držák

Čtyřnásobný nástěnný držák pro čtyři jednotky Sonos
Connect:Amp, sofistikované vedení kabelů, snadná montáž,
každý za čtyřech samostatných držáků pro Connect:Amp může
být nahrazen za držák pro jednotky Connect, Boost a nebo za
držák SoundXtra pro Apple TV, tyto držáky jsou prodávány
samostatně - viz výše, bílý

Stropní vestavné
reprosoustavy

Stropní instalační reprosoustavy vhodné do velmi nízkých
podhledů - instalační hloubka jen 5cm!!!, každá reprosoustava
obsahuje jeden basový reproduktor ø 16cm a tři výškové
měniče pro perfektní prostorové pokrytí, vlhku odolné vhodné do koupelen nebo kuchyní, přepínač objemu výšek
+6db/0dB/-6dB, přepínač subsonický filtr, přepínač tří
charakterů zvuku - hudba/neutral/hlas, přepínač fáze, kulaté
nebo čtvercové mřížky - cena za pár reprosoustav

MC vč. DPH

1 050,-

1 390,-

790,-

1 490,-

3 990,-

3 790,-

7 490,-

Typ

!! Výprodej starších modelů - Limitované množství!!

VinylPlay

Kvalitní gramofon se zabudovaným phono předzesilovačem a
D/A převodníkem vhodný nejen jako součást systému Sonos,
digitální výstup USB pro připojení k počítači a následné
digitalizaci LP desek, analogový výstup pro připojení k
jednotce systému Sonos, 33/45 ot./min., ramínko Rega,
přenoska Audiotechnica, akrylátový kryt, bílý nebo černý
klavírní lak - Nutno ověřit aktuální dostupnost

Nástěnný držák pro
VinylPlay

Masivní nástěnná police pro gramofon, rozměrově shodná s
gramofonem VinylPlay, tříbodový adjustační systém pro
přesné vyvážení gramofonu, masivní konstrukce garantuje
precizní eliminaci vibrací, rozměry 45 x 9 x 50cm, váha 5kg,
bílý klavírní lak- Nutno ověřit aktuální dostupnost

Stojan pro Play:1

Předchozí verze kovového podlahového stojanu pro jednotku
Sonos Play:1, výška stojanu 82cm, dokonalé skrytí napájecího
kabelu, spodní podstavu je možné osadit hroty nebo gelovými
nožkami - obojí je součástí balení, pouze bílý, cena za pár !!!

Colour Play pro Play:1

Barevné skiny pro jednotku Sonos Play:1, skiny jsou snadno
aplikovatelné a také snadno odnímatelné, možné barevné
variace: růžová, žlutá, červená, modrá a fialová - Nutno ověřit
aktuální dostupnost

Stojan pro Play:3

Předchozí verze kovového podlahového stojanu pro jednotku
Sonos Play:3, výška stojanu 79cm, spodní podstavu je možné
osadit hroty nebo pryžovými nožkami - obojí je součástí
balení, napájecí kabel lze protáhnout nohou, pouze bílý, cena
za kus

Colour Play pro Play:3

Barevné skiny pro jednotku Sonos Play:3, skiny jsou snadno
aplikovatelné a také snadno odnímatelné, možné barevné
variace: růžová, žlutá, červená, modrá a fialová - Nutno ověřit
aktuální dostupnost

Nástěnný držák pro
Play:5 Gen.1

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Play:5 Gen.1,
možnost natočení ±60° v horizontální rovině, 20° dolů a
5°nahoru ve vertikální rovině, masivní provedení, Play:5 je na
držák osazena jen ve vodorovné pozici, černý nebo bílý, cena
za kus

Stojan pro Play:5
Gen.1

Kovový podlahový stojan pro první verzi jednotky Sonos
Play:5 Gen.1, výška stojanu 75cm, spodní podstavu je možné
osadit hroty nebo pryžovými nožkami - obojí je součástí
balení, napájecí kabel lze protáhnout nohou, černý nebo bílý,
cena za kus

Colour Play pro Play:5
Gen.1

Barevné skiny pro jednotku Sonos Play:5 Gen.1, skiny jsou
snadno aplikovatelné a také snadno odnímatelné, možné
barevné variace: růžová, žlutá, červená, modrá a fialová Nutno ověřit aktuální dostupnost

MC vč. DPH

9 990,-

4 990,-

2 500,-

490,-

1 900,-

690,-

290,-

450,-

200,-

Typ

!! Výprodej starších modelů - Limitované množství!!

Colour Play pro Sub

Barevný skin pro jednotku Sonos Sub, snadno aplikovatelný,
pouze bílý odstín

Čtyřcestný optický
splitter pro PlayBar

Čtyřcestný slučovač optického signálu s jedním optickým
výstupem, vhodné pro připojení více zdrojů optického
digitálního signálu do jedné jednotky PlayBar, externí napájecí
zdroj, rozměry 18,7 x 22,2 x 6,8cm, váha 0,4kg

Dvoucestný optický
splitter pro PlayBar

Dvoucestný slučovač optického signálu s jedním optickým
výstupem, vhodné pro připojení dvou zdrojů optického
digitálního signálu do jedné jednotky PlayBar, externí napájecí
zdroj, rozměry 17,3 x 15,2 x 7,6cm, váha 0,3kg

Digitální převodník
koaxiál / optika pro
PlayBar

Digitální převodník koaxiálního digitálního signálu na optický
digitální signál, vhodné pro připojení jednotky PlayBar k
televizoru, který má jen koaxiální digitální výstup, externí
napájecí zdroj, rozměry 17,3 x 15,2 x 7,6cm, váha 0,3kg

Digitální převodník
analog / optika pro
PlayBar

Digitální převodník analogového signálu na optický digitální
signál, vhodné pro připojení jednotky PlayBar k televizoru,
který má jen analogový výstup, externí napájecí zdroj,
rozměry 17,3 x 15,2 x 7,6cm, váha 0,3kg

Nástěnný držák pro
Bridge

Nástěnný kovový držák pro jednotku Sonos Bridge, masivní
provedení, Bridge může být osazen v pozici 0°-90°-180°-270°,
pouze bílá verze, cena za kus

MC vč. DPH

1 990,-

1 990,-

1 690,-

1 190,-

160,-

200,-

UK)

