
Glöm epoken med stora klumpiga ljudanläggningar och ölbackar fulla med skivor som samlar damm i ett hörn av vardagsrummet . Dagens moderna 
musiksystem strömmar musik direkt från nätet och distribueras av flera mindre högtalare - strategiskt placerade över hela huset eller lägenheten - 

 Inga sladdar. Ingen komplicerad konfiguration. Just nu har vi specialdemo av Bose och Sonos trådlösa system i butiken. 
Och vill du ha professionell installation av någon som får teknik att fungera - välkommen till oss!

Välkommen in i butiken och upplev skillnaden eller handla säkert på      www.hages.se

KVALITET KÄNSLA ANSVAR KVALITET KÄNSLA ANSVAR KVALITET KÄNSLA

Öppettider: Vard: 10-18 Lörd: 10-15  Sönd: 12-16
Nynäsvägen 365 - Enskede -  T Skogskyrkogården
Tel butik:  08-649 25 40    www.hages.se     butik@hages.se

Kompakt allt-i-ett-högtalare Aktiv TV-rumshögtalare Perfekt för sovrummet eller vardagsrummet

Blåtandshögtalare till fyndpris.

1 790 kr

SONOS Allt-i-ett-högtalare
Minstingen i SONOS-familjen med ett härligt register 
som passar perfekt i det lilla rummet eller som 
extrahögtalare i ditt TV-system. Svart eller vit. 

PLAY:1

1 890 kr

BOSE Högtalare
Passa på! Bluetooth-högtalare med suverän 
ljudkvalitet och läckert utförande med nylonetui. 
Laddningsbara batterier med ca 8 timmars batteritid, 
Extern Line IN 
Ord: 3.000 kr

SOUNDLINK II

3 490 kr

SONOS Allt-i-ett-högtalare
Största modellen i SONOS allt-i-ett-familj. Större ljud, 
möjlighet till analog line in och hörlursuttag 
Svart eller vit. 

PLAY:5

6 190 kr

SONOS TV-högtalare
Suverän högtalare för TV-ljud och medelpunkten i 
ditt vardagsrum. Placeras på bord eller på vägg 
och lyfter TV-upplevelsen med minst en dimension. 

PLAYBAR

6 190 kr

SONOS Aktiv bashögtalare
Fantastiskt komplement till alla SONOS-enheter som 
ger ett fylligt basljud för en större musik- och 
TV-upplevelse. 

SUB

Ger din ljudanläggning ett riktigt lyft

Brutalt 2.1 ljudsystem med multirumsfunktion

11 490 kr

BOSE 2.1 system
Brutalt bra 2.1-paket med 4 HDMI-ingångar  och 
SoundTouch™ kompatibilitet. Hög ljudkvalitet för 
musik via 2st kompakta högtalare. Just nu bjuder 
vi på SoundTouch™-adaptern för suverän
multirumsfunktion. 
(Värde 1.300 kr)

Läckert SoundTouch™ paket för utomhusljud 

7 890 kr

BOSE Utomhuspaket
Ljudsätt din uteplats, balkong eller terrass med 
detta kompletta paket med trådlös SoundTouch™ 
förstärkare och Bose 151 utomhushögtalare. 
Välj mellan svarta eller vita högtalare.

SA-4+ 151

Trådlösa hörlurar med Bluetooth™

2 290 kr

BOSE Hörlur
Bluetooth-headset med ultrahög komfort och 
exceptionell ljudkvalitet. 15 timmars batteritid, 
Reglage för styrning av iOs enheter. Dubbla mikrofoner 
för minskat bakgrundsbrus. Upp till 9 m räckvidd från 
telefon. Svart eller vit. 

SOUNDLINK OE 

NJUT DIN MUSIK - I ALLA RUM

Handla enkelt & smidigt påwww.hages.se

CINEMATE 220

SONOS

BOSE


