
Júl 2015 Cenník BOSE Art Audio

Model BOSE® SoundTouch TM system Prevedenie Balenie MOC

SoundTouchTM 30 II
Hudobný systém pre veľké miestnosti, bohatý dynamický zvuk, streamovanie 
internetových rádií, predvolené Deezer, Spotify®a iHeartRadio®, hudba z PC 

alebo NAS servera, streamovanie stlačením tlačidla jednej zo 6-ich 
predvolieb alebo cez Free SoundTouch aplikáciu, OLED display, LAN, Wi-Fi, 
1x Aux, AirPlay, Multizonové riešenie s ostatnými SoundTouch systémami, 

Audio formáty MP3, WMA, AAC, Apple Lossless.

Čierne alebo biele 1 ks 649 €

SoundTouchTM 20 II
Hudobný systém, bohatý dynamický zvuk, streamovanie internetových rádií, 
predvolené Deezer, Spotify®a iHeartRadio®, hudba z PC alebo NAS servera, 

streamovanie stlačením tlačidla jednej zo 6-ich predvolieb alebo cez Free 
SoundTouch aplikáciu, OLED display, LAN, Wi-Fi, 1x Aux, AirPlay, 

Multizonové riešenie s ostatnými SoundTouch systémami, Audio formáty 
MP3, WMA, AAC, Apple Lossless.

Čierne alebo biele 1 ks 349 €

SoundTouchTM Portable II
Prenosný hudobný systém s bohatým dynamickým zvukom, nabíjateľná 

Litium-Ión batéria s výdržou až 5 hodín, streamovanie internetových rádií, 
Deezer, Spotify®a iHeartRadio® predvolené, hudba z PC alebo NAS servera, 
ovládanie stlačením jednej zo 6-ich predvolieb alebo cez Free SoundTouch 
aplikáciu, OLED display, LAN, Wi-Fi, 1x Aux, AirPlay, Multizonové riešenie s 
ostatnými SoundTouch systémami, Audio formáty MP3, WMA, AAC, Apple 

Lossless

Čierne alebo biele 1 ks 349 €

Model BOSE®SoundDock® system Prevedenie Balenie MOC

SoundDock® Series III

Hudobná základňa pre iPod/iPhone s Lightning konektorom, systém šířenia 
zvuku WaveMusic, nabíjanie a prehrávanie, ďiaľkové ovládanie

Čierne 1 ks 249 €

SoundDock® XT

Hudobná základňa pre iPod/iPhone s Lightning konektorom , patentovaný 
akustický dizajn, nabíjanie a prehrávanie, ovládanie hlasitosti na prístroji. 

Farebné intarzie.

Bielo/šedé alebo 
Bielo/žlté

1 ks 149 €

Model BOSE®SoundLinkTM reproduktory Prevedenie Balenie MOC

SoundLinkTM Bluetooth Mobile 
Speakers III Prenosný Bluetooth® reproduktor, prehrávanie hudby a pripojenie cez 

Bluetooth®, (iPhone, iPad, Blackberry a smartphony so systémom Android 
alebo pripojenie k PC), patentové spracovanie signálu, 1xAux, nabíjateľná 

Litium-Ión batéria s výdržou až do 14 hodín, v pamäti 6 naposledy použitých 
zariadení, odolná konštrukcia voči prachu a vlhkost.

Strieborné 1 ks 299 €

SoundLinkTM MINI BT Speaker II
Prenosný reproduktor, umožňuje prehrávanie hudby a pripojenie cez 
Bluetooth®, dosah cca 10m od zdroja hudby, patentové zpracovanie 

signálu, vstavaný mikrofón pre hands-free telefonovanie, hlasové výzvy pre 
jednoduché ovládanie, nabíjateľná Li-ión batéria zabezpečí až 10 hodín 

prehrávania, dobitie batérie aj cez Mini USB, v pamäti 8 naposledy použitých 
zariadení, možnosť pripojenia dvoch zariadení súčasne, 1xAux, odolný 

konštrukčný kryt z jedného kusa hliníka

Karbónové čierne 
alebo perlovo biele

1 ks 199 €

SoundLinkTM Colour BT
Prenostný Bluetooth® reproduktor, prehrávanie hudby a pripojenie cez 

Bluetooth® (iPhone, iPad, Blackberry a smartphony so systémom Android 
alebo PC), dosah do 10m, patentové zpracovanie signálu, nabíjateľná Lítium-

ión batéria, zabezpečí až 8 hodín prehrávania, dobitie batérie 3 hodiny, v 
pamäti 8 naposledy použitých zariadení, 1xAux, hlasové výzvy pre 
jednoduchú konektivitu, odolná konštrukcia voči prachu a vlhkosti.

Čierne, biele, 
modré, červené 
alebo mentolové

1 set 139 €
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Model BOSE®SoundLinkTM príslušenstvo Prevedenie Balenie MOC

SoundLinkTM BT III Soft 

Ochranný obal pre SoundLinkTM Bluetooth Mobile Speakers III
Šedé, modré, 

oranžové, zelené 
alebo ružové

1 ks 35 €

SoundLinkTM MINI
Cestovný obal z odolnej textílie, slúži ako ochranné púzdro pre SoundLink® 

Mini reproduktor a nabíjačku 
Čierne 1 ks 45 €

SoundLinkTM MINI Soft Ochranný obal pre SoundLinkTM MINI

Šedé, modré, 
červené, rúžové 
alebo mentolové

1 ks 25 €

SoundLinkTM Colour

Ochranný obal z neoprénu pre SoundLinkTM Colour reproduktor Šedé 1 ks 25 €

SoundLink® BT Speaker III 
charging cradle

Dobíjacia základňa pre SoundLink BT Mobile III Čierne 1 ks 35 €

SoundDock® Portable & 
SoundlinkTM car charger

Nabíjačka do auta pre SoundLink BT Mobile III a SoundDock Portable Čierne 1 ks 30 €

SoundLinkTM Mini car charger

Nabíjačka do auta pre SoundLink Mini BT Čierne 1 ks 30 €

Model BOSE®Personal Audio Prevedenie Balenie MOC

Companion® 50 Najvýkonnejší 2.1 reproduktorový systém k PC s basovým aktívnym 
modulom Acoustimass®, technológiou spracovania signálu Truespace®, 
kompresným obvodom, pripojenie cez USB - 5.1 vstup, dotykový ovládač 
hlasitosti v tvare PC myši, slúchadlový výstup, duálny audio vstup, stojany 

pre umiestneniek k PC, úsporný režim - po 30 min bez aktivity

Strieborné 1 set 399 €

Companion® 20 2.0 Výkonné stereo počítačové reproduktory pre kvalitný zvuk z MP3, CD, 
DVD, počítačových hier a pod., s technológiou spracovania signálu 

Truespace®, plný prirodzený zvuk, digitálne spracovanie signálu, dotykový 
ovládač hlasitosti v tvare PC myši, slúchadlový výstup, duálny audio vstup - 

možnosť pripojenia CD a MP3 prehrávačov

Strieborné 1 pár 249 €

Companion® 2 III
2.0 Výkonné počítačové reproduktory pre kvalitný zvuk z MP3, CD, DVD, 

počítačových hier a pod., s technológiou spracovania signálu Truespace®, 
duálny audio vstup, možnosť mixovania vstupov, slúchadlový výstup

Čierne 1 pár 99 €

Computer Music Monitor®
2.0 Prémiové výkonné počítačové reproduktory pre kvalitný zvuk z MP3, CD, 

DVD, počítačových hier a pod., celohliníkové šasi, neodymiové meniče, 
dvojité interné protichodné pasívne meniče, digitálne spracovanie signálu, 

diaľkové ovládanie

Čierne alebo 
strieborné

1 pár 299 €

Computer Music Monitor® Bag

Prenosná, odolná taška pre Computer Music Monitor systém Čierne 1 ks 59 €
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Model BOSE® Acoustic Noise Cancelling® aktívne slúchadlá Prevedenie Balenie MOC

QuietComfort® 25                        
Apple

Uzatvorené slúchadlá s patentovanou technológiou BOSE Acoustic Noise 
Cancelling® s aktivnym potlačením okolitého ruchu s praktickým mikrofónom 

s tlačidlom na prijatie/ukončenie hovoru - prepínanie medzi počúvaním 
hudby a telefonovaním - UNIVERZÁLNE pre všetky telefóny, funkčnosť 

slúchadiel aj pri vybití batérii, Aktívna EQ, TriPort ® technológia prináša lepší 
zvuk, odnímateľný napájací kábe/ napájací kábel bez ovládania/pevný 
cestovný box/ adaptér do lietadla/ Batéria AAA až 35 hodín prevádzky.

Čierne alebo biele 1 ks 299 €

QuietComfort® 25                        
Samsung & Android

Uzatvorené slúchadlá s patentovanou technológiou BOSE Acoustic Noise 
Cancelling® s aktivnym potlačením okolitého ruchu s praktickým mikrofónom 

s tlačidlom na prijatie/ukončenie hovoru - prepínanie medzi počúvaním 
hudby a telefonovaním - UNIVERZÁLNE pre všetky telefóny, funkčnosť 

slúchadiel aj pri vybití batérii, Aktívna EQ, TriPort ® technológia prináša lepší 
zvuk, odnímateľný napájací kábe/ napájací kábel bez ovládania/pevný 
cestovný box/ adaptér do lietadla/ Batéria AAA až 35 hodín prevádzky.

Čierne alebo biele 1 ks 299 €

QuietComfort® 20                                  
Apple

Prvé slúchadlá do uší s aktívnym potláčaním hluku s patentovanou 
technológiou BOSE Acoustic Noise Cancelling®, TriPort ® technológia 
prináša lepší zvuk, integrovaná dobíjacia Lítium-ión batéria až 16 hodín 
prevádzky (doba dobíjania 2 hodiny), funkčnosť slúchadiel aj pri vybití 

batérii, režim Aware, silikónové vymeniteľné vložky StayHear ®, Aktívna EQ, 
Inline diaľkové / mikrofón s 3-mi tlačidlami vám umožní ľahko ovládať váš 

iPhone alebo iPod, nabíjací USB kábel, púzdro na prenos.

Čierno/modré alebo 
bielo/modré

1 ks 299 €

QuietComfort® 20                
Samsung & Android

Prvé slúchadlá do uší s aktívnym potláčaním hluku s patentovanou 
technológiou BOSE Acoustic Noise Cancelling®, TriPort ® technológia 

prináša lepší zvuk, integrovaná dobíjacia Lítium-ión batéria umožňuje až 16 
hodín prevádzky (doba dobíjania 2 hodiny), funkčnosť slúchadiel aj pri vybití 

batérii, režim Aware, vymeniteľné vložky StayHear ®, Aktívna EQ, Inline 
diaľkové / mikrofón Inline mic / Diaľkový ovládač je kompatibilný s väčšinou 

Android™, Windows ® a BlackBerry ® telefónmi, púzdro na prenos.

Čierno/modré alebo 
bielo/modré

1 ks 299 €

Model BOSE® Bluetooth® aktívne slúchadlá Prevedenie Balenie MOC

SoundLinkTM OE Bluetooth®

Nové Bluetooth sluchadlá s uzavretým patentovaným dizajnom náušníc, 
proprietárna akustická konštrukcia TriPort®, exkluzívny mikrofón BOSE® s 
potlačením hluku, dobíjacia Lithium-ion batéria až do 15 hodín prevádzky a 
200 hodín v pohotovostnom režime, dosah 9 m od zdroja zvuku, pripojenie 
dvoch zariadení súčastne, umožňuje bezdrôtové pripojenie k vášmu iPhone, 

iPad, smartphone alebo inému Bluetooth ® zariadeniu

Čierne alebo biele 1 ks 249 €

SoundLinkTM AE2W Bluetooth®

Bluetooth sluchadlá SoundTrue™ slúchadlá okolo uší, proprietárna akustická 
konštrukcia TriPort®, exkluzívny mikrofón BOSE® s potlačením hluku, 
dobíjacia Lithium-ion batéria až do 7 hodín prevádzky a 200 hodín v 
pohotovostnom režime, dosah 9 m od zdroja zvuku, pripojenie dvoch 
zariadení súčastne, umožňuje bezdrôtové pripojenie k vášmu iPad, 

smartphone alebo inému Bluetooth ® zariadeniu

Čierne 1 ks 249 €

Model BOSE® TriPort® slúchadlá Prevedenie Balenie MOC

SoundTrueTM On Ear SoundTrue™ slúchadlá na uši s uzavretým patentovaným dizajnom náušnic, 
praktický mikrofón s tlačidlom na prijatie/ukončenie hovoru, plné hudobné 
pásmo, vyvážený zvuk, technológia TriPort® optimalizuje nízkofrekvenčný 

vystup, pohodlné nosenie, nízka hmotnosť, balenie v praktickom cestovnom 
boxe,súčasťou je univerzálna sada prepojovacích káblov pre pripojenie k 

smartphonom

Čierne, 
bielo/modré, 
mentolové, 

fialovo/mentol.

1 ks 179 €

SoundTrueTM Around Ear SoundTrue™ slúchadlá okolo uší, špeciálna konštrukcia náušnic 
zabezpečujúca odrušenie od okolitého ruchu, praktický mikrofón s tlačidlom 

na prijatie/ukončenie hovoru, plné hudobné pásmo, vyvážený zvuk, 
technológia TriPort® optimalizuje nízkofrekvenčný vystup, pohodlné nosenie, 

nízka hmotnosť, balenie v praktickom cestovnom boxe, súčasťou je 
univerzálna sada prepojovacích káblov pre pripojenie k smartphonom

Čierne, biele, 
mentolové, 

čierno/mentol.
1 ks 179 €
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Model BOSE® TriPort® slúchadlá Prevedenie Balenie MOC

SoundTrueTM In Ear                       
Apple

Slúchadlá do uší, technológia TriPort® optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, 
silný a dynamický zvuk, mikrofón a ovládanie pre Apple iPhone, iPod, iPad, 3 

veľkosti naušníkov StayHear®, konštrukcia odolná voči vlhkosti a potu, 
odolný kábel a konektor, dodávané s praktickým cestovným púzdrom Čierne, biele alebo 

cranberry
1 ks 129 €

SoundTrueTM In Ear            
Samsung Galaxy Slúchadlá do uší, technológia TriPort® optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, 

silný a dynamický zvuk, mikrofón a ovládanie pre Samsung Galaxy, 3 
veľkosti naušníkov StayHear®, konštrukcia odolná voči vlhkosti a potu, 
odolný kábel a konektor, dodávané s praktickým cestovným púzdrom

Čierne 1 ks 139 €

SoundTrueTM In Ear Slúchadlá do uší, technológia TriPort® optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, 
silný a dynamický zvuk, 3 veľkosti naušníkov StayHear®, konštrukcia odolná 

voči vlhkosti a potu, odolný kábel a konektor, dodávané s praktickým 
cestovným púzdrom Čierne, biele alebo 

cranberry
1 ks 109 €

FreeStyleTM Earbuds FreeStyle slúchadlá športovej konštrukcie do uší, technológia TriPort® 
optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, silný a dynamický zvuk, mikrofón a 
ovládanie pre Apple iPhone, iPod, iPad, 3 veľkosti naušníkov StayHear®, 

konštrukcia odolná voči vlhkosti a potu, odolný kábel a konektor, dodávané s 
praktickým cestovným púzdrom. Edícia 2014

Ľadovo modré 
alebo indigo

1 ks 129 €

Model BOSE® TriPort® slúchadlá Prevedenie Balenie MOC

SoundSport In Ear                      
Apple

Športové slúchadlá do uší, odolné voči vlhkosti a potu (hydrofóbna akustická 
membrána meniča) s praktickým mikrofónom s tlačidlom na prijatie/ 
ukončenie hovoru, silikónové vymeniteľné vložky StayHear®, nízka 

hmotnosť, pohodlné na dlhodobé používanie, predlžovací kábel, držiak na 
slúchadlá s klipom, antialergický plášť kabeláže, Technológia TriPort® 

optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, prenosné púzdro

Zelené, modré 
alebo oranžové

1 ks 149 €

SoundSport In Ear                         
Samsung Galaxy

Športové slúchadlá do uší, odolné voči vlhkosti a potu (hydrofóbna akustická 
membrána meniča) s praktickým mikrofónom s tlačidlom na prijatie / 
ukončenie hovoru, silikónové vymeniteľné vložky StayHear®, nízka 

hmotnosť, pohodlné na dlhodobé používanie, predlžovací kábel, držiak na 
slúchadlá s klipom, antialergický plášť kabeláže, Technológia TriPort® 

optimalizuje nízkofrekvenčný výstup, prenosné púzdro
Zelené 1 pár 149 €

StayHear®Set
Pár náhradných nasadzovacích silikónových náušníkov pre slúchadlá In Ear 

vo veľkostiach S-M-L.
S, M alebo L 1 pár 7 €

legenda
MOC Nezáväzná maloobchodná doporučená cena v EUR vrátane DPH a recyklačného poplatku

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny bez predchádzajúceho upozornenia. 

www.artaudio.sk

Art Audio s.r.o.
Krížna 20, 811 07 Bratislava

tel: +421 905 304 744

www.bose.com

tel: +421 917 176 815
obchod@artaudio.sk
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