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Komplett multirumssortiment för både musik och TV-ljud

Ljudsätt ditt hem i alla hörn. Upplev hela marknadens bästa multirumssystem och trådlösa Hifi-enheter från kända leverantörer, noga utvalda av oss. 
Köper du ett multirumssystem hos oss får du hjälp av någon som kan förklara hur det fungerar, vilket system som passar just dig och om du vill 

hjälper vi dig gärna med professionell installation, något som tusentals Stockholmare upplevt och uppskattat i över 65 år. 
Välkommen in i butiken och upplev skillnaden eller besök oss på      www.hages.se

Flerfaldiga ljudupplevelser

11 990 kr

BOSEEE Cinemate 120
Multirums ljudsystem för din TV 
NYHET! Ljudsystem för din TV med Bose SoundTouch™ 
musikströmningsfunktion inbyggd.  Underbar ljudkvalitet i 2.1 
med aktiv subwoofer. 

Hitta fler spännande nyheter ur ett av Stockholms bästa sortiment av TV och hemelektronik på   www.hages.se

1 790 kr

Samsung Multirumssystem
Prisbelönt Multirumssystem med enheter för både musik och TV-ljud. 
Smart, snyggt och trådlöst. Styr musiken direkt via t.ex. Spotify-appen 
på din smartphone eller tablet*. Enkelt att lägga till högtalare i fler rum, 
och välja om du vill spela samma musik överallt eller olika låtar i olika rum 
samtidigt. Välj mellan mängder av färger och modeller i priser från: 

2 990 kr

Panasonic Multirumssystem
Panasonics nya trådlösa ALL-högtalare använder sig av Qualcomm® 
AllPlay™som gör det enkelt för dig att koppla upp och streama musik i 
hela hemmet. Systemet bygger på en plattform som ger en stabil och säker 
överföring med en ljudkvalitet på HiFi-nivå. Fullt kompatibelt med Spotify 
Connect™. 

Per rum från:

Multirumssystem med Qualicom överföring

50” SMART LED-TV till fyndpris2.1 ljudsystem med SoundTouch™

Brutalt välljudande ljudsystem för din TV
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Handla enkelt & smidigt påwww.hages.se

9 995 kr

BOSE TV-högtalare
Mycket välljudande ljudsystenm för din TV. Speakerbar med 
flera olika element för exceptionell spridning. Trådflös subwoofer. 
Ord: 15.000 kr 

Designikon med trådlös anslutning

15 990 kr

B&O OO BeoPlay A9
Trådlöst ljudsystem
Designikon och suveränt välljudande ljudsystem med 
anslutning via AirPlay®. Inklusive Standardtyg i vit. Köp till 
fronttyg i flera spännande färger. Inklusive benstativ original i 
valfri färg.  Ord 18.000 kr   

Trådlös anslutning
Designikon

1 790 kr

SONOS Multirumssystem 
Ett av världens mest populära ljudsystem för 
hela hemmet. Välj ur ett brett sortiment av 
högtalare för musik och förstärkare för övriga 
produkter. 

4 990 kr

BOSEEE SoundTouch 30
Multirums ljudsystem 
Passa på! Mäktigt ljud ur endast en högtalare. Kompatibel med Bose 
SoundTouch™ multirumssystem. 
Ord: 6.000 kr

Allt - i ett ljudsystem från Bose till fyndpris

Per rum från:

Per rum från:

OSE TV-högtalare

PRISSÄNKT 5.000 kr

PÅ KÖPET!
ETT ÅRS ABONNEMANG PÅ 
MUSIKTJÄNSTEN DEEZER.

PÅ KÖPET! 3 MÅNADERS
ABONNEMANG PÅ 
MUSIKTJÄNSTEN SPOTIFY.

PÅ KÖPET! ETT ÅRS HALVA 
PRISET PÅ 
MUSIKTJÄNSTEN SPOTIFY.


