DTX Streetwear

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

FASHIONABLE
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Beyerdynamic begint hun indrukwekkende line-up van oor- en hoofdtelefoons met een budgetlijn die de naam Streetwear
heeft meegekregen. Deze lijn bevat de oortelefoons uit de DTX serie, de In-Ears uit de DTX en MMX serie en het kersverse DTX on-ear model, de 501p. De Streetwear lijn herbergt meer dan alleen budgetklasse; het modegehalte is van
een zeer hoog niveau.
DTX 11 iE Mystic

DTX 11 iE Shadow

DTX Earphones

DTX 11 iE Sporty

DTX 11 iE Shine

DTX 21 iE Melody

DTX 21 iE Berry

DTX 11 iE Aqua

DTX 21 iE Style

CD, DVD en MP3

Akoestiek en esthetiek. Beyerdynamic maakt mode accessoires van
hoofdtelefoons voor mobiel gebruik. Of het nu gaat om straatmode,
universiteitsmode of glamourmode, de modebewuste consument
is kieskeurig wanneer het om techniek gaat. Functionaliteit alleen
is niet meer voldoende, het moet er cool uitzien. Beyerdynamic is
op deze trend ingesprongen door een uiterst betaalbare lijn in-ear
hoofdtelefoons te introduceren die aan de uiterlijke vereisten van de
moderne muziekfan voldoet. De DTX 11 iE en 21 iE hoofdtelefoons
klinken fantastisch en zijn elegant en kleurrijk uitgevoerd. De prijs is
van dien aard dat bij iedere outfit een passende hoofdtelefoon kan
worden gekozen. De DTX 11 iE is herkenbaar aan de functionele
knoop, terwijl de nog beter klinkende DTX 21 iE is uitgevoerd met
hippe kraaltjes of gitaarvormige bedeltjes.

DTX 11 iE / DTX 21 iE
DTX 11 iE Dynamisch-In Ear

Frequentiebereik
25 - 20.000 Hz

Max. Geluidsdruk
115 dB

Impedantie
16 â

Kabellengte
120 cm

Aansluitconnector
3,5 mm

15 - 20.000 Hz

117 dB

16 â

120 cm

3,5 mm

Prijs
E

19,90

E

29,90

s Aqua, Mystic, Shadow, Shine en Sporty

DTX 21 iE Dynamisch-In Ear
s Berry, Melody en Style

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl
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DTX 41iE Roze of Groen

DTX 71iE Rood of Goud

DTX 101iE Zilver, Zwart of Rood

MMX 41iE Roze of Groen

MMX 101iE

DTX/MMX In-Ear

CD, DVD, MP3, Mobiele Telefoon
Nieuwe lijn van dynamische gesloten in-ear hoofdtelefoons, het laatste op het gebied van weergave van mobiele personal audio. Supercompact en
licht van gewicht. Beginnend bij de DTX 41iE tot de sublieme MMX 101iE zijn alle modellen een lust om de muziek door te beleven. Kenmerkend
is het elegante ontwerp, de hoogwaardige geluidskwaliteit en functionele details zoals de aansluiting onder een 90 graden hoek. Iedere portable,
of het nu een draagbare CD speler is of een iPod, zal klinken zoals nooit tevoren. Het vinden van de juiste pasvorm is een fluitje van een cent door
middel van de bijgeleverde oorsets. De juiste pasvorm zorgt voor een belevenis die ongekend is; een gedetailleerd hoog en een zeer strak laag zijn
de meest in het gehoor springende kenmerken. Door de geïntegreerde microfoon is zowel de MMX 41iE als de MMX 101iE geschikt als headset
voor alle apparaten die beschikken over een 3,5mm minijack aansluiting. Bij gebruik met een geschikte mobiele telefoon, zoals bijvoorbeeld een
iPhone geeft de doordachte drukknop zelfs extra functionaliteiten zoals play, pause, skip, return én het aannemen van gesprekken. Wordt geleverd
in luxe draagtas inclusief een skype VOIP adapter.

2011 DTX 101iE

2011 DTX 101iE

DTX 41iE / DTX 71iE / DTX 101iE / MMX 41iE / MMX 101iE
Frequentiebereik
15 - 20.000 Hz

Max. Geluidsdruk
114 dB

Impedantie
16 â

Kabellengte
120 cm

Aansluitconnector
3,5 mm

20 - 22.000 Hz

104 dB

12 â

120 cm

10 - 23.000 Hz

102 dB

12 â

MMX 41iE Dynamisch-Gesloten/In-ear 15 - 20.000 Hz

114 dB
102 dB

DTX 41iE Dynamisch-Gesloten/In-ear

Prijs
E

49,00

3,5 mm

E

69,00

120 cm

3,5 mm

E

89,00

16 â

120 cm

3,5 mm

E

59,00

12 â

120 cm

3,5 mm

E

99,00

s Leverbaar in Roze of Groen

DTX 71iE Dynamisch-Gesloten/In-ear
s Leverbaar in Goud of Rood

DTX 101iE Dynamisch-Gesloten/In-ear
s Leverbaar in Zwart, Zilver of Rood

s Leverbaar in Roze of Groen

MMX 101iE Dynamisch-Gesloten/In-ear 10 - 23.000 Hz

NW!

NW!

NW!

DTX 501p White in etui

DTX 501p White

DTX 501p Black

DTX On-Ear
CD, DVD en MP3

Deze uiterst betaalbare lijn van dynamische on-ear hoofdtelefoons vormt het instapniveau van Beyerdynamic. Supercompact en licht van gewicht. Leverbaar in stijlvolle zwarte en witte
uitvoering en uitermate geschikt voor personal audio. Inclusief handig opberg etui en vliegtuigadapter.

DTX 501p
DTX 501p Dynamisch-Gesloten

kleur
wit/zwart

Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz

Max. Geluidsdruk
104 dB

Impedantie
32 â

Kabellengte
130 cm

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Aansluitconnector
3,5 mm

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

Prijs
E 79,00
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

NW!

Lichtgewicht DT en Full Size DTX Hoofdtelefoons
De basisproducten van de DT en DTX familie vormen de ideale instap in de wereld van Beyerdynamic. De lijnen bestaan
ieder uit een tweetal modellen. De DT’s munten uit in draagcomfort door hun vederlichte gewicht en de DTX stereo
hoofdtelefoons kenmerken zich niet alleen door hun aantrekkelijke prijsniveau, maar zeker ook door de ongehoorde kwa-

DT 131 TV

DT 131

DT 235 Zwart

DT 235 Wit

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

PRIJSLIJST SEPTEMBER 2012

liteit. Synoniem voor vakmanschap en een referentie voor een uitgebalanceerd en gedetailleerd geluidsbeeld.

DT Lichtgewichten
Verschillende dynamische supra-aural basismodellen, open en gesloten, specifiek voor hifi en TV toepassingen. De open DT 131 biedt in deze budgetklasse de
kwaliteit, durabiliteit, techniek en draagcomfort die je van Beyerdynamic mag verwachten. Het lichte gewicht laat zich eenvoudig combineren met draagbare
apparaten, maar ook met PC. Kabeltoevoer aan één zijde en zachte, verwisselbare oorkussens zijn standaard. De DT 131 TV is gelijk aan bovenstaande
uitvoering op de verlengde kabel met volumeregeling en mono/stereo schakelaar na. De gesloten DT 235 is een vernieuwde versie van een Beyerdynamic
evergreen met krachtige luidsprekers en lichtgewicht beugels. Het draagcomfort is hoog en lang luisteren een genot, mede door het lichte gewicht. De
muzikale transparantie overtuigt bij gebruik met portable en hifi systemen. Verkrijgbaar in matzwart en wit.

DT 131 / DT 131 TV / DT 235
DT 131 Dynamisch-Open
DT 131 TV Dynamisch-Open

Frequentiebereik
20 - 18.000 Hz
20 - 18.000 Hz

Gevoeligheid
96 dB
96 dB

Impedantie
40 â
40 â

Gewicht (zonder kabel)
130 gr
130 gr

Kabellengte
250 cm
600 cm

18 - 22.000 Hz

95 dB

32 â

130 gr

250 cm

Prijs
E
E

39,00
49,00

E

49,00

s Onafhankelijke volumeregeling

DT 235 Dynamisch-Gesloten
s Leverbaar in Zwart of Wit

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

DT / DTX
SERIES
LICHT EN GOED
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

DTX 710

DTX 910

DTX Full Size
Beyerdynamic heeft de DTX lijn kunnen samenvatten in 2 modellen die kwaliteitsweergave binnen ieders bereik brengen. De DTX lijn is lange tijd favoriet geweest door de
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De modellen weten de beroemde voorgangers, DTX700, 800 en 900 te overtreffen in duurzaamheid, draagcomfort en veelzijdigheid. De zijdezachte oorkussens zijn bekleed met een speciaal materiaal dat urenlang luisterplezier garandeert. De grote akoestische kamers met sterke neodymium
magneten en Mylar diafragma’s geven een krachtige laagweergave en een helder hoog. Het hoogwaardige Mylar is ongevoelig voor temperatuur en vochtigheid waardoor
de modellen ook geschikt zijn voor buitengebruik. De hedendaagse MP3 generatie draagt full-size hifi hoofdtelefoons niet alleen vanwege de kwaliteit maar ook als
modestatement.

DTX 710 / DTX 910
DTX 710 Dynamisch-Open
DTX 910 Dynamisch-Open

Frequentiebereik
16 - 23.000 Hz
15 - 23.000 Hz

Max. Geluidsdruk
97 dB
98 dB

Impedantie
32 â
32 â

Kabellengte
300 cm
300 cm

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Aansluitconnector
3,5 & 6,5 mm
3,5 & 6,5 mm

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

Prijs
E
E

59,00
85,00

CUSTOM
SERIES

NW!

Tijdelijk met 1 gratis PIMP set naar keuze!

!
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Custom One Pro

Interactieve Hoofdtelefoons
Deze hagelnieuwe serie slaat een brug tussen de standaard en professionele gebruiker. Sterker nog; het brengt beiden iets vernieuwends. De CUSTOM One Pro is Beyerdynamic’s
eerste interactieve hoofdtelefoon. Niet alleen overtuigt deze serie door de prijs/kwaliteitverhouding, het feit dat de koptelefoon een eigen design kan worden gegeven, maakt dat we
hier met een unicum te maken hebben. Standaard wordt een CUSTOM One Pro geleverd met zwarte oor- en hoofdbandkussens, zwart aansluitsnoer, zwarte afsluitring en een zwarte
cover met logoprint. Maar nu komt het: bij dit model kan gekozen worden uit een keur van verschillende kleuren hoofdbandkussens, oorkussens en covers. Je krijgt je er zelfs 1 set
naar keuze* helemaal gratis bij. Op korte termijn worden tevens verschillende kleuren aansluitsnoeren en afsluitringen geïntroduceerd. Er zijn nu drie soorten covers; aluminium
(print), leatherette (opdruk) en metaal (gegraveerd). Uiteraard wordt de keuze uit ontwerpen gaandeweg groter en groter. Zo wordt iedere CUSTOM One Pro op interactieve wijze
samengesteld en geheel aangepast op de eigen stijl. Maar het blijft natuurlijk niet bij uiterlijkheden alleen. De CUSTOM One Pro heeft namelijk ook vier instellingen voor de sound. Van
lichtvoetig zijdezacht tot een knallende bas, het kan met de CUSTOM One Pro. Interactief op alle vlakken. Als je bent uitgedokterd, is het genieten geblazen! Hij blijft verbazen, zeker
als je de prijs weet. Dit wordt een knaller.
* 1 set naar keuze bestaat uit 1 hoofdband, 1 paar oorkussens en 1 paar covers in de verkrijgbare uitvoeringen (zolang de voorraad strekt).

Custom One Pro + Accessoires
Custom One Pro
Custom One Pro
Custom One Pro
Custom One Pro
Custom One Pro

Frequentiebereik Max. Geluidsdruk
Impedantie
Kabellengte
Aansluitconnector
Dynamisch-Gesloten
5 - 35.000 Hz
96 dB
16 â
130 cm
3,5 / 6,35 mm
Hoofdbandkussen met velcro bevestiging. Verkrijgbaar in wit, beige en bruin. Meerdere kleuren volgen.
Oorkussen. Verkrijgbaar in wit, beige en bruin. Meerdere kleuren volgen.
Cover. Verkrijgbaar in de uitvoeringen beschreven op de volgende pagina. Meerdere uitvoeringen volgen.
Afsluitring. Verkrijgbaar in zwart. Meerdere kleuren volgen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Prijs
E 249,00
E 15,00
E 15,00
E 10,00
E
5,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

INTERACTIEVE PREMIUM
HOOFDTELEFOONS

De CUSTOM collectie

Logo Print

Skulls

Carbonlook Black

Technolook Silver

Stingray Gold

Snake White

Car Gold

Girl Silver

Custom One Pro

Interactieve Hoofdtelefoons
Car Silver

Girl Gold

De CUSTOM serie behelst een geheel nieuw concept dat iedere ervaring van het luisteren naar muziek met een hoofdtelefoon
omtovert in een interactieve beleving. Dankzij CUSTOM geluid, CUSTOM stijl en de CUSTOM kabel kan de hoofdtelefoon in een
handomdraai aangepast worden aan de smaak van het moment. Standaard indrukwekkend, CUSTOM waanzinnig!

Dynamisch-gesloten ontwerp
Variabel noise reduction systeem
Veelzijdig ontwerp met uitwisselbare onderdelen
Hoge efficiëntie door 16 Ohmige drivers
Stevige hoofdband gemaakt van buigzaam staal
Enkele aansluitkabel
Zijdezachte oor- en hoofdbandkussens
Vergulde minijack plug met jackadapter
Standaard uitvoering van de CUSTOM One Pro

Door het variabele noise reduction systeem worden 4 klankeigenschappen gecreëerd
waardoor de CUSTOM One Pro in alle omstandigheden perfect kan klinken.

Viervoudige noise reduction systeem

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Red Star

Premium Series

DT 440

DT 660

PRIJSLIJST SEPTEMBER 2012

DT 860

DT 440

DT 660

DT 860

DT 440 / DT 660 / DT 860
DT 440 Dynamisch-Open
DT 660 Dynamisch-Gesloten
DT 860 Dynamisch-Open

Frequentiebereik
5 - 35.000 Hz
5 - 35.000 Hz
5 - 35.000 Hz

Gevoeligheid
95 dB
97 dB
97 dB

Impedantie
32 â
32 â
32 â

Gewicht (zonder kabel)
320 gr
350 gr
340 gr

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Kabellengte
300 cm
300 cm
300 cm

Prijs
E
149,00
E
169,00
E
189,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

De toplijn DT modellen van Beyerdynamic. Verkrijgbaar als gesloten, half open en open dynamische modellen en allemaal met de garantie op top-Beyerdynamic
kwaliteit. Een bijzonder uitgebalanceerde klank en een getuigenis van vakmanschap. Het complete geluidsspectrum van het laagste laag tot het hoogste hoog
komt hier het best tot wasdom. Gecombineerd met het hoogste niveau van draagcomfort een “must have” voor de ware liefhebber. Het trio DT 440, 660 en 860
vormt de instap Premium lijn. Uitmuntende geluidskwaliteit gaat hand in hand met hoogwaardige materialen. De zachte oorkussens en robuuste hoofdband geven
de garantie op urenlang luistercomfort. Een perfecte keus voor de beginnende
hifi-liefhebber. De modellen DT 880 en 990 vormen de toplijn. Klankneutraal en buitengewoon ruimtelijke afbeelding zijn steekwoorden. Door
het halfopen ontwerp van de DT880 worden hinderlijke geluiden
buitengehouden zonder de luisteraar geheel af te schermen van
de buitenwereld. De DT990 is de lichtste in deze klasse en biedt
het meeste comfort. Deze modellen worden geleverd met handige draagtas en vergulde adapter van minijack naar jack.

PREMIUM DT
SERIES
KWALITEIT EN COMFORT
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

DT 880

DT 990

DT 880 / DT 990
DT 880 Dynamisch-Half open
DT 990 Dynamisch-Open

Frequentiebereik
5 - 35.000 Hz
5 - 35.000 Hz

Gevoeligheid
96 dB
96 dB

Impedantie
250 â
250 â

Gewicht (zonder kabel)
290 gr
290 gr

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Kabellengte
300 cm
300 cm

Prijs
E
299,00
E
299,00

TESLA
SERIES
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Nieuw: Tesla Technologie
Door toepassing van extreem sterke magneten en geoptimaliseerde concentratie van de magnetische flux in de luchtspleet van de magneet (meer dan 1 Tesla) is met het model T1 een
hoofdtelefoon ontwikkeld met een gevoeligheid van meer dan 102 dB/1 mW/500 Hz (gebruikelijk is omstreeks 96dB). De belastbaarheid is gelijk aan gebruikelijke systemen. Resultaat;
ongekende headroom en extreem lage vervorming. De positionering van de luidsprekers in de oorschelpen is geoptimaliseerd t.o.v. de gehoorgang. De aansluitkabel is symmetrisch
uitgevoerd (6 polig). Tesla Technologie is ontwikkeld door Beyerdynamic en uitsluitend toegepast in Beyerdynamic hoofdtelefoons. Tesla Technologie is onderscheiden door het onafhankelijke AV Magazine Media Totaal met de Media 2010 (beste hoofdtelefoon Beyer T 1). Voor toepassing op MP3 spelers en iPods e.d., laptops en PC’s is een compacte 32 Ohm versie
ontwikkeld, waarvan het model altijd de toevoeging P van portable krijgt. De T 50P was de eerste in de reeks. Door een optimale afsluitimpedantie van 32 Ohm wordt een gevoeligheid
van 107 dB bereikt. Voor de meest veeleisende mobiele gebruiker is er de T 5P, een exacte kopie van de T 1, echter met een afsluitimpedantie van 32 Ohm. Door het overweldigende
succes van de gehele Tesla lijn zijn nu in het middensegment twee nieuwe modellen geïntroduceerd; de T 70 en de T 70P. Het enige verschil tussen beide modellen is dat de T 70 voor
gebruik thuis is en de T 70P voor mobiel gebruik. Voor het eerst is de Tesla Technologie nu toegepast in een T model met een volledig open ontwerp, de T90.

NW!

T 90

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

ABSOLUTE TOPKLASSE

T1
red dot design award
winner 2010

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

T 5P
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T 70

T 70P

T 50P

T 50P / T 70P / T70 / T 90 / T 5P / T 1
T 50P
T 70P
T 70
T 90
T 5P
T1

Dynamisch-Gesloten
Dynamisch-Gesloten
Dynamisch-Gesloten
Dynamisch-Open
Dynamisch-Gesloten
Dynamisch-Half open

Frequentiebereik
10 - 23.000 Hz
5 - 40.000 Hz
5 - 40.000 Hz
5 - 40.000 Hz
5 - 50.000 Hz
5 - 50.000 Hz

Gevoeligheid
107 dB
104 dB
104 dB
102 dB
102 dB
102 dB

Impedantie
32 â
32 â
250 â
250 â
32 â
600 â

Gewicht (zonder kabel)
174 gr
330 gr
330 gr
330 gr
350 gr
350 gr

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Kabellengte
120 cm
120 cm
300 cm
300 cm
120 cm
300 cm

Prijs
E
E
E
E
E
E

249,00
449,00
449,00
499,00
950,00
950,00

MMX
SERIES
SERIEUS GAMEN

MMX 2

USB converter
USB converter

Gaming en Multimedia Headsets
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Ook op het gebied van gaming en multimedia staat Beyerdynamic zijn mannetje. De twee modellen beslaan de onder- en bovenkant van de behoeften van deze
markt. Beide modellen worden geleverd met een USB converter met een aansluitkabel van 1,5 meter. Via deze converter kan het volume geregeld worden en de
microfoon op de mutestand gezet worden. Plug & Play, dus geen installatie van drivers benodigd. Geschikt voor zowel Windows als Mac.

MMX 2 / MMX 300

Frequentiebereik
MMX 2 Dynamisch Gesloten 18 - 22.000 Hz
MMX 300 Dynamisch Gesloten 5 - 30.000 Hz

Gevoeligheid
110 dB
96 dB

Impedantie
32 â
32 â

Gewicht (incl. mic) Kabellengte
Microfoon
155 gr
250 cm Cardioide/condensator
380 gr
250 cm Cardioide/condensator

Prijs
E
89,00
E
299,00

A1

Versterker Series

Met de komst van de A1 hoofdtelefoonversterker breekt een nieuw tijdperk van overdracht van audiosignalen aan. Deze versterker is het resultaat van jarenlang onderzoek naar
de versterkingsvereisten van alle soorten hoofdtelefoons. Zelfs aan de vereisten van een 600 Ohmig systeem komt de A1 tegemoet. Dit meesterwerk versterkt dan ook ver buiten
de grenzen van het menselijk waarneembare en zorgt voor een natuurgetrouwe dynamiek en fasereinheid. Het systeem is geschikt voor 96kHz, waardoor weergave van SA-CD en
DVD-Audio mogelijk wordt. Uitgekiende schakelingen zorgen ervoor dat bij het in- of uitschakelen danwel het wisselen van bronnen geen hinderlijke geluiden doorgegeven worden. De
volumeregelaar is uitgevoerd in massief aluminium met een zeer nauwkeurige ALPS potentiometer. Aan de achterzijde zitten de vergulde tulpaansluitingen die de verbinding verzorgen
met de edele binnenkant. Een overgedimensioneerde ringkerntransformator verzorgt de energie voor de zeer hoogwaardige componenten zodat iedere aangesloten hoofdtelefoon
alleen het beste aangeboden krijgt. De A1 is een compromisloze compagnon voor iedere hoofdtelefoon.

A1 Hoofdtelefoonversterker
Prijs
A1 Hoofdtelefoonversterker s )NGANGSIMPENDANTIE  /HM
s Leverbaar in Grijs
s &REQUENTIEBEREIK (Z TOT K(Z  D"
s 5ITGANGSVERMOGEN M7   /HM
 M7   /HM M7   /HM
s !FMETINGEN  X  X MM
s 3PANNING 6

s -AX VERSTERKING D"
s +ANAALSCHEIDING D"
s 5ITGANGSIMPEDANTIE ,IJN UIT  /HM HOOFDTELEFOONUITGANG
s !ANSLUITINGEN VERGULD  X LIJN UIT HOOFDTELEFOONAANSLUITING
 X !UDIO IN TULPAANSLUITING
s 'EWICHT   KG

E

899,00

Vervangingsonderdelen
Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van de Beyerdynamic hoofdtelefoons zijn enkele onderdelen te vervangen.

Diverse vervangingsonderdelen
Oorkussens. Voor alle modellen (per set inclusief afdekschuim voor oorschelp)
Kabels. Aansluitkabel voor alle hifi modellen
Membramen. Nieuwe “luidsprekers” voor alle modellen. Prijs per stuk
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Prijs
E
E
E

32,00
29,00
49,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

MMX 300

