
Utmana det ordinära

Kvalitet – Känsla – Ansvar

Våren står för dörren och vi har laddat upp med mängder av produkter som gör din vår ännu härligare och 
skänker sin användare glädje - ända ut i fingerspetsarna.

Välkommen att uppleva Stockholms mest intressanta sortiment av ljud och bild. Hos oss hittar du alltid ett 
handplockat sortiment - alltid till rätt priser - och med kunnig och hängiven personal på köpet.  
Välkommen till någon av våra butiker eller besök oss på www.hages.se

 

Öppettider Vard. 10-18 Lördag 10-15 Söndag Stängt
Nynäsvägen 365, 122 34 Enskede, T Skogskyrkogården
Linnégatan 13, 114 47 Stockholm, T Östermalmstorg
Telefon 08 649 25 40  butik@hages.se  www.hages.se

 
 

Samsung Q-LED Q8C
NYHET! En ny generations belysningsteknik möjliggör
en exceptionell ljusstyrka, detaljrikedom och en 
bildkvalitet som få kan mäta sig med. UHD-upplösning, 
Quantum-Dot teknologi och HDR1000 stöd. 

3 290 kr

 
 

2 490kr

 
 

LOEWE BILD 1

32 990 kr

LED-TV med en design som är innovativ och diskret.
Hög kvalitet i alla detaljer och en bildkvalitet som slår 
det mesta. Välj mellan flera intelligenta stativmöjligheter.

VIFA HELSINKI
Portabel blåtandshögtalare för esteten. Underbar 
materialkänsla, grymt bra ljud och flera spännande
färgkombinationer.

Sofistikerad och välbyggd trådlös On ear hörlur med aktiv 
brusreducering och underbara ljudegenskaper. Kuddar i 
lammskinn, detaljer i aluminium. Mängder av smarta manöver-
funktioner direkt på luren. Välj mellan svart eller beige.  

3 490kr

BEOPLAY H8

BILD

LJUD

Ord: 3,500kr

Prissänkt 1,000 kr

Redan ikonisk blåtandshögtalare med imponerande 
egenskaper och underbar kvalitetskänsla.
Flera nya spännande vårfärger

2 490 kr

BEOPLAY A1

42 990 kr

Prissänkt 500 kr

BEOPLAY A2
Portabel blåtandshögtalare med omnisound och 
fina ljudegenskaper. Batteri med lång driftstid. 
Bärrem i läder. Välj mellan svart eller beige.

Samsung SERIF
Designserie av TV från bröderna Bouroullec som sätter 
en ny standard för design på TV. Välj mellan tre storlekar
och tre färger. I 32” och 40” ingår golvstativ. Vissa av 
modellerna är beställningsvara.

Prissänkt 1,200 kr

Ord: 4,700kr

Ord: 3,800kr

55”

65”
6 990 kr24”

9 990 kr32”
8 990 kr32”

14 990 kr40”
11 490 kr40”

21 990 kr55”


