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Milí priatelia, nadšenci, hifisti,
pred nami je už 13.ročník výstavy špičkovej spotrebnej elektroniky a domácej zábavy. Počas týchto
13 rokov si výstava našla veľa fanúšikov. Každý rok prichádzajú na trh nové produkty. Zo sveta
analógového sú to hlavne elektrónkové zosiľňovače a gramofóny. Zo sveta digitálneho prichádza
čoraz viacej produktov. Nielen digitálne zosiľňovače a aktívne reproduktory, ale veľké množstvo
stream serverov a prehrávačov, ktoré prehrajú všetky možné aj nemožné formáty zo všetkých
možných aj nemožných zariadení, ako sú telefóny, serveri a hudobné služby. Všetky tieto krásne a
výnimočné produkty si môžete pozrieť ale aj vypočuť iba na výstave Audio Video Kino 2018.
Aké novinky ešte prináša výstava Audio Video Kino 2018?
HEADPHONE zóna (Austria Trend Hotel Bratislava) - miestnosť, v ktorej nájdete iba tie najlepšie
slúchadlá, ktoré sú momentálne na trhu. Všetky sú zapojené, stačí si len sadnúť a počúvať. Partnerom
tejto zóny sú Hifisluchadla.sk
ABOUT MUSIC (Austria Trend Hotel Bratislava) - exkluzívna prezentácia študentov Ateliér Industrial
dizajn VŠVU Bratislava a Ateliér Průmyslový design Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, ktorých spája
jedna nosná téma – téma hudby. Projekt overuje schopnosti študentov experimentovať a invenčne
zapájať súčasné poznatky vedy, materiálový a technologický progres. Výber druhu nástroja či
reflexia celkovej témy je voľne ponechaná na študenta sleduje tak jeho individuálne nazeranie na
rozmanitý svet hudby.
VINYLOVÁ BURZA (Austria Trend Hotel Bratislava) - burza vinylových LP platní na 1. poschodí hotela.
TECHBOX zóna (Hotel Crowne Plaza Bratislava) - tvorcovia exkluzívneho magazínu TECHBOX vás
vtiahnu do sveta gadgetov rôzneho druhu. Najväčšia sála ROME, hotela Crowne Plaza Bratislava,
na ploche 252 m2 ponúkne zaujímavé prezentácie, rozhovory, súťaže o hodnotné ceny, ale aj
oddychovú Tuli zónu. Spoznáte nielen najnovšie odolné či štýlové smartfóny CAT, Land Rover,
Sony a Xiaomi, ale dozviete sa aj to, ako si vďaka Domotronu môžete autonómne riadiť všetky
technológie v domácnosti.
Prezentácie a prednášky
Hotel Crowne Plaza Bratislava, sála London 1
V sobotu aj v nedeľu sú pripravené prednášky a diskusia na témy:
Analóg vs Digitál.
Subwoofer - áno či nie ?
Reproduktory Ante Audio Supersonic One.
Akustický koncert duo KriStan Stano Počaji a Kristína Prablesková
Hotel Crowne Plaza Bratislava, sála London 1
V sobotu aj v nedeľu, vždy o 15:00h.
Prajeme Vám príjemný a nikým nerušený zážitok! Ochutnaj zvuk.
Zmena programu vyhradená.

Hlavný partner:

Mediálni partneri:

Organizátor:
marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava
email: vystava@audiovideokino.sk
www.marko.sk, www.audiovideokino.sk

production s.r.o.

Organizátor výstavy nezodpovedá za obsah reklamných článkov a inzerátov.

www.audiovideokino.sk
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AQ Slúchadlá Focal Clear
Dynamické slúchadlá Focal Clear patria do najvyššieho radu slúchadiel od spoločnosti Focal. Clear prinášajú výnimočný pomer kvality a ceny v exkluzívnom vyhotovení. Ponúkajú akustický zážitok blížiaci sa posluchu reproduktorov s plným rozsahom. Technológia otvorenej konštrukcie v kombinácii s membránami profilu „M“ zo
zliatiny hliníka a horčíka poskytuje široký frekvenčný rozsah, dynamiku a realizmus
najlepších high-end reproduktorov. Slúchadlá Clear sú schopné odhaliť najmenšie
detaily nahrávky a preniesť vás do srdca vašej hudby. Slúchadlá Focal Clear taktiež
získali ocenenie EISA za najlepšie high-endové slúchadlá 2018-2019.
Autorizovaný distribútor: Enigma High Fidelity Audio

Crowne Plaza Bratislava: LONDON III

Reproduktor regálový Focal Kanta N°1
Po troch rokoch výskumu ponúka spoločnosť Focal spojenie svojich
posledných inovácií: berýliový výškový menič s najnovšou 3. generáciou technológie Infinite Accoustic Loading a ľanové membrány pre basový a stredový menič. Výsledkom je tak naozaj presný, detailný a veľmi
muzikálny zvuk. Reproduktor Kanta N°1 predstavuje začiatok novej éry
aj pre tých najnáročnejších audiofilov. Prekvapenie čaká poslucháčov
hneď na začiatku a to v podobe frekvenčnej odozvy v basovom pásme,
ktorá je naozaj prekvapivá vzhľadom k malým rozmerom tohto regálového reproduktora.
Autorizovaný distribútor: Enigma High Fidelity Audio

Crowne Plaza Bratislava: LONDON III

www.audiovideokino.sk
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Nájdete v predajniach tlače len za 1,63 €!

www.mojdom.sk

Gramofón Thorens TD 907
Gramofóny THORENS® série 900 sú evolučným pokračovaním legendárnych modelov TD 150 a TD 160. Model TD
907 však disponuje použitím najnovších technológií, ktoré
vysoko účinným spôsobom eliminujú negatívne prejavy
mechanického snímania platne - hluk a vibrácie. Pri použití
kvalitnej prenosky vznikol nový štandard zvukovej vernosti a dynamiky. V spojení s nadčasovým dizajnom je tak k
dispozícii špičkový esteticko-technický celok pri zachovaní
tradičnej konštrukcie a obsluhy gramofónu.
Autorizovaný distribútor: Enigma High Fidelity Audio

Crowne Plaza Bratislava: LONDON III

Koncový monoblok T+A M 40 HV
V konštrukcii zosilňovača sa uplatnili 40 ročné skúsenosti konštruktérov spoločnosti T + A. Vlastnosti koncového monobloku T+A M 40 HV sú jedinečné, predovšetkým nekompromisné parametre a zvuk, ktorý spĺňa najnáročnejšie audiofilské
požiadavky. Tento ultimatívny výkonový zosilňovač so svetovo unikátnymi obvodovými riešeniami spája klasickú analógovú technológiu elektrónok, zapojenie
vysokonapäťového zosilňovača a inteligentné ovládanie pracovných parametrov.
T+A M 40 HV predstavuje definitívne riešenie a splnenie aj tých najodvážnejších
audiofilských snov.
Autorizovaný distribútor: Enigma High Fidelity Audio

Crowne Plaza Bratislava: LONDON III

www.audiovideokino.sk
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See nothing else*
* Neuvidíte nič iné

FLOYDCOM s.r.o.

Príkopova 6, Bratislava
floydcom@floydcom.sk
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CANOR AI 1.20
Canor AI 1.20 je tranzistorový integrovaný zosilňovač novej topológie
v modernom dizajnovom šate Canor. Po rade elektrónkových prístrojov
prichádzame s tranzistorovým zosilňovačom pracujúcim v čistej triede A
s výkonom 50W na kanál. Vybavený je reléovým atenuátorom s dvoma nezávislými blokmi pre každý kanál a na plošných spojoch bola použitá CMT
technológia. AI 1.20 vytvára vynikajúci priestor reprodukovanej hudby
a sprostredkúva priestorovú scénu tak ako bola zaznamenaná v nahrávke.
Špeciálna C-Link zbernica na synchrónne riadenie umožňuje použitie dvoch
koncových zosilňovačov v režime monoblokov bez nutnosti použitia ďalšieho predzosilňovača a to režimom Master/Slave s výkonom 100W na kanál.
Najlepšie možné parametre zabezpečujú okrem precíznej výroby a vývoja aj
použité prémiové komponenty. Vyrábaný na Slovensku v striebornom alebo
čiernom vyhotovení. Viac sa dozviete v priestoroch KIEV v Crowne Plaza.
Výrobca: Canor

Crowne Plaza Bratislava: sála KIEV

GENELEC „THE ONES“
Fínska značka Genelec tento rok predstavila na výstave High End v Mníchove nové trojpásmové monitory prevratnej koaxiálnej konštrukcie. Ide o tri modely
radu „Ones“ 8331, 8341 a 8351. Rozdiely sú dané fyzickou veľkosťou a tým aj maximálnym dosiahnuteľným akustickým tlakom a samozrejme najnižšou dolnou
frekvenciou. Avšak pri spojení s vhodným subwoofrom tvoria zvukovo porovnateľné systémy, kde jediným rozdielom ostáva akustický tlak a doporučený
objem miestnosti. Reproduktor, ktorý sa správa ako bodový zdroj, netrpí zafarbením zvuku mimo osi vyžarovania, ktoré je súčasťou tradičného dizajnu reproduktorových sústav. Poslucháčovi dáva viac slobody pri posune z úzkej oblasti kde je zvuk koncentrovaný – tzv. sweet spot. Pri doterajších návrhoch „bodových
zdrojov“ pomocou koaxiálneho systému sa konštruktéri stretávali s limitáciami ako je frekvenčný rozsah, nízky akustický tlak a nerovnomerná disperzia zvuku.
Použitím konceptu Minimum Diffraction Coaxial (MDC TM) driver, nové reproduktory Genelec „Ones“ eliminujú tieto nevýhody a definitívne vytvárajú bodový
zdroj. „Ones“ dodávajú lokalizáciu s absolútne neutrálnou reprodukciou. Naviac, dnes všeobecne známa technológia patentovaná firmou Genelec, Directivity
Control Waveguide (DCWTM), je kombinovaná neporovnateľnou presnosťou s dizajnom nízkofrekvenčného pásma nazvaného „concealed dual woofer“ ktorý
vyúsťuje do menej zafarbených odrazov.
Autorizovaný distribútor: Centron Slovakia

Austria Trend Hotel Bratislava: izba 223

LUMIN X1
Novinka LUMIN X1, je sieťový hudobný prehrávač špičkovej kvality skonštruovaný bez kompromisov, pre sprostredkovanie dokonalého digitálneho
hudobného zážitku pri ktorom budete počuť každý hudobný detail. Len časť
zo špecifikácie, podpory streamovacích služieb a podporovaných zvukových formátov: Natívne prehrávanie súborov v rozlíšení DSD 512, 22,6 MHZ,
PCM 768 KHZ 16-32-bit, dual mono konštrukcia, dva DAC Sabre ES9038PRO
s dynamickým rozsahom 140 dB, Femto Clock systém, optická sieť pre elimináciu digitálneho šumu, USB digitálny audio výstup s natívnou podporou
DSD 512..., s podporou Spotify, MQA, RoonReady,Tidal,Qobuz,Tunein...
Viac informácií na: www.interaudio.sk
Autorizovaný distribútor: Inter Audio s.r.o.

Austria Trend Hotel Bratislava: izba 222

www.audiovideokino.sk
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Produkty značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info: http://bose.basys.sk
Produkty
značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info: http://bose.basys.sk
Produkty
10 značky Bose si môžete zakúpiť v predajnej sieti Autorizovaných BOSE Partnerov. Info: http://bose.basys.sk

BOSE LIFESTYLE 650
Unikátny systém domácej zábavy 5.1, minimalistický dizajn, celohliníkové satelitné reproduktory
OmniJewel Cube a centrálny reproduktor s vyžarovaním zvuku 360°, bezdrôtový basový modul s
povrchovom z lesklého tvrdeného skla, mediálna konzola, 5 HDMI vstupov, kalibrácia systému
ADAPTiQ pre optimálne nastavenie. SoundTouch
technológia Bose pre streamovanie internetových
rádií a serverov, 6 presetov pre jednoduchú voľbu
vašich obľúbených internetových rádií či hudobnej kolekcie z HDD, WiFi a Bluetooth pripojenie,
Aux. Svojím prejavom aj spracovaním oprávnene
patrí k tomu najlepšiemu v prémiovej triede. Veľký
zvukový zážitok.
Viac informácií na: www.basys.sk
Autorizovaný distribútor: BaSys SK

Crowne Plaza Bratislava: BRATISLAVA

BOSE SOUNDBAR 700
Najvýkonnejší Soundbar v histórií BOSE, dokonalý priestorový efekt vďaka
technológii Phase guides, elegantný dizajn s vrchnou doskou z tvrdeného skla
a s metalickou ochrannou mriežkou, hlasový asistent Amazon ALEXA ( Google
Assistant a Air Play 2 začiatkom roka 2019), kalibrácia ADAPTiQ, 6 tlačidiel
hudobných presetov, Wi-Fi a Bluetooth pripojenie, Aux. Ovládanie hlasom,
dotykom alebo cez personalizovanú aplikácia Bose Music APP. Možnosť rozšírenia systému na set 5.1. (bezdrôtový basový modul a efektové bezdrôtové
reproduktory). So zabudovaným hlasovým asistentom Amazon ALEXA je vaša
hudba dostupná, stačí len vysloviť prianie.
Viac informácií na: www.basys.sk
Autorizovaný distribútor: BaSys SK

Crowne Plaza Bratislava:
BRATISLAVA

PIONEER SE-MASTER 1
Špičkové otvorené dynamické slúchadlá v exkluzívnej limitovanej
sérii. Sú osadné 50 mm meničmi s hliníkovými membránami hrúbky
25 μm potiahnutými keramickou vrstvou (Parker Ceramic Coating).
Takáto konštrukcia zaistí maximálnu možnú tuhosť a rýchlosť reakcie. Mušle tvorí korpus špirálovitej konštrukcie zo špeciálnej hmoty
PEEK (Poly-Ether-Ether-Keton) pre zabezpečenie maximálnej linearity frekvenčného priebehu. Akustické vlastnosti sa ladili vo svetoznámych AIR STUDIOS LONDON. Frekvenčný rozsah od podmorských 5
Hz po netopierích 85 kHz, impedancia 45 Ohm. Pioneer vyrobil po
päťročnom vývoji referenčné HighEnd slúchadlá, ktoré majú svoju
premiéru na výstave.
Viac informácií na: www.basys.sk
Autorizovaný distribútor: BaSys SK

Crowne Plaza Bratislava:
BRATISLAVA

PIONEER NC-50DAB
Sieťový CD multimediálny Hi-Fi systém „All-in-one“ s výkonovým zosilňovačom
High Fidelity Class D s výkonom 2 x 50 W (4 Ω, 1 kHz, THD 10%), audiofilný D/A
prevodník ESS SABRE32 Ultra (ES 9016), Frekvenčný rozsah 20 Hz – 89 KHz, Odstup signál/šum 110 dB, Sieťový stream: MP3, WMA, AAC, FLAC HD (192/24),
ALAC (96/24), WAV, Bluetooth, AirPlay, internetové rádiá, Deezer, TIDAL, Spotify,
USB, AUX, Optický vstup, jednoduchý ekvalizér, Kontúrny a dobre ohraničený bas
udáva aj náročným skladbám dostatočný „drajv“. Kopák je kopák, činel znie ako
činel. Optimálne vyladený univerzálny a maximálne podarený systém pre menšie
miestnosti.
Viac informácií na: www.basys.sk
Autorizovaný distribútor: BaSys SK

Crowne Plaza Bratislava: BRATISLAVA

www.audiovideokino.sk
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SHOWROOM
Dolná 18
974 01 Banská Bystrica
TELEFÓN
+421 903 380 700
EMAIL
obchod@enigma-audio.sk
WEB
www.enigma-audio.sk
Počas výstavy nás nájdete
v Hoteli Crowne Plaza,
kongresová sála London III

REPRODUKTORY
SLÚCHADLÁ
12

ZOSILŇOVAČE
PREHRÁVAČE

GRAMOFÓNY
PRENOSKY

PROJEKTORY
KÁBLE

KUZMA STABI REF 2
Je vyrobený z dvoch dosiek, každá doska je vyrobená zo
sendvičovej konštrukcie dvoch 10 mm hliníkových dosiek,
oddelených akrylovou doskou upnutou spolu s predpätými,
nemagnetickými skrutkami z nehrdzavejúcej ocele. Podvozok
otočného taniera (horná doska) je zavesený veľkými pružinami ponorenými do silikónového oleja s nízkou rezonanciou 2,2
Hz, čo tlmí pohyby samotných pružín. Hlavná základňa (spodná doska) je podopretá tromi hrotmi z hliníka a nehrdzavejúcej ocele. Horná doska je ľahko vyrovnaná štyrmi gombíkmi.
Keď sa táto platňa zdvihne (na prepravu), silikónové závesné
nádrže sa automaticky utesnia. Dva motory v diamantovom
pohone, napájanie subplatter, ktorý má invertované ložisko s
rubínovou guľou.
Autorizovaný distribútor: Hanzel Audio

Austria Trend Hotel Bratislava: HRON

KOSTAS METAXAS MARQUIS
Pamätaj na svoju smrtelnost!“, alebo po latinsky „Memento mori!“. To sú slová, ktoré
Austrálčan s gréckymi koreňmi, žijúcí aktuálne v Holandsku Kostas Metaxas dal ako
motto svojmu najdostupnějšiemu produktu - sluchátkovému zosilňovaču Marquis,
který je bez preháňania unikátom. V podstate tak ako všetky výrobky značky Metaxas
& Sins.
Autorizovaný distribútor: Hanzel Audio

Austria Trend Hotel Bratislava:
HRON

GRANDINOTE SHINAI
Shinai je síce základný integrovaný zosilňovač firmy, ale aj tak je to
pekný kúsok - mohutných 40 kg hmoty je uzavretých v industriálne
pôsobiacim tele, horná lesklá stena s mohutnými prieduchmi napovedá o tepelných stratách „áčkového“ stroja, oblé boky potom pôsobia pevne. Celý stroj rozkladá svoju šírku 31,8 cm, výšku 19,6 cm a
hĺbku 47,3 cm na kovových kopulkách zvláštnych nožičiek.
Autorizovaný distribútor: Hanzel Audio

Austria Trend Hotel Bratislava: HRON

PS AUDIO P20
PS Audio PureStream Power Plant P20 je najmodernejší sieťový regenerátor, ktorý reguluje a regeneruje striedavé napätie, produkuje čisté
elektrické napájanie s nízkym skreslením. Power Plant P20 poskytuje až
2000 VA čistého, regulovaného napájania bez ohľadu na stav vašej domácej elektrickej siete. Čistý, regulovaný striedavý prúd je nevyhnutný
na optimalizovanie výkonu vášho pripojeného zariadenia.
Autorizovaný distribútor: Hanzel Audio

Austria Trend Hotel Bratislava: HRON

www.audiovideokino.sk
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Ochráňte až 4 zariadenia

Užívajte si internet

s cenovo výhodným balíkom ESET Family Security Pack
pre 4 ľubovolné zariadenia podľa vašich potrieb.

14

www.eset.sk
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AMINA EDGE7

TRIAD ONE

Najlepšia odpoveď pre uspokojenie architektov a náročných zákazníkov na
dizajn sú reproduktory od anglického výrobcu Amina Speakers. Tieto reproduktory nie je vôbec vidno. Séria Edge je pripravená na montáž do sádrokartónových
stien a stropov, ktorú zvládne bežný murár. Výsledok je naozaj impozantný. Tieto
reproduktory, aj keď sú neviditeľné, hrajú skvele. Vypočuť si ich môžete aj v našom showroome v Bratislave na Jaskovom rade 79.

Vysoký výkon a funkcionalita, ktorú iný multiroom neponúka je
tu. Tento streamovací zosilňovač disponuje ICEpower technológiou pre výkonný a dynamický zvuk 2x100W, 24bit/192kHz.
Okrem toho je plnohodnotnou súčasťou celodomového smart
home riešenia Control4, vďaka čomu dostanete hudbu a smart
funkcie naozaj do celého domu. Využiť tak môžete zvukové notifikácie (Váš dom sa s Vami rozpráva), ovládanie hudby aj bez
smartfónu, budenie či zaspávanie s hudbou a oveľa viac. Podporované sú na našom trhu bežné služby ako Deezer, Spotify,
TIDAL, TuneIN a pomocou technológie ShairBridge môžete streamovať z ktorejkoľvek apky v iPhone.

Viac informácií na: www.yatun.cz
Autorizovaný distribútor: YATUN, s.r.o.

Austria Trend Hotel Bratislava: Izba č. 221

Viac informácií na: www.yatun.cz
Autorizovaný distribútor: YATUN, s.r.o.

Austria Trend Hotel Bratislava: Izba č. 221

CONTROL4 EA-5
Naozaj nadupaná jednotka, ktorá zvládne celú smart domácnosť a ešte aj HiFi multiroom. Zdokonalený audio subsystém ponúka až 5 nezávislých streamov vo vysokom
rozlíšení 24bit/192kHz a s vysokým dynamickým rozsahom. Jediná aplikácia je postačujúca pre ovládanie osvetlenia, vykurovania, žalúzií a hudby v každej izbe. Jediným povelom si spustíte Netflix a svetelná atmosféra sa vo vašom kine premení bez
ďalšieho zásahu. Vyskúšať bývanie budúcnosti si môžete aj v showroome niektorého
z našich dealerov.
Viac informácií na: www.yatun.cz
Autorizovaný distribútor: YATUN, s.r.o.

Austria Trend Hotel Bratislava: Izba č. 221

CONTROL4 INTERKOM
Niekto u vás zazvoní, preruší sa hudba a chytrí multiroom vám povie, že práve prišla návšteva. Ak nie
ste doma, zazvoní vám mobil a s návštevou môžete viesť videohovor. Prípadne môžete kuriérovi na
diaľku povoliť vstup na pozemok alebo rozsvietiť svetlo. Biometrická čítačka alebo RFID sú podporované. Toto všetko je už súčasťou systému Control4, svetového lídra v oblasti smart home.
Viac informácií na: www.yatun.cz
Autorizovaný distribútor: YATUN, s.r.o.

Austria Trend Hotel Bratislava: Izba č. 221

www.audiovideokino.sk
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>> www.highendstyle.sk

16

POWERCELL 8 UEF SE
PowerCell 8 UEF SE je najvyšším z osmičiek a právom je zaradený medzi najúčinnejšie dnes dostupné
sieťové filtre. Počet aplikovaných technológii: Mnohonásobné použitie Grafénu, UEF bunky, kvantové
kondenzátory , všetky súčiastky ošetrené kvantovou technológiou, strieborné káblovanie s prierezom 3,3
mm2, strieborná zemniaca lišta a zásuvky Schuko s dvojitou kvantovou úpravou. Do tohto malého (27x
7,5x15cm) a necelé 3kg ľahkého boxu na 8 zásuviek musíte zapojiť všetky komponenty: zosilňovače, aj
koncové, subwoofery, predzosilňovač a všetky analogové a digitálne zdroje a DACy. Výsledkom PowerCell 8UEF SE je neobmedzená dynamika a basový fundament, plný frekvenčný rozsah, excelentná čistota
zvuku, výborné časovanie a pocit rytmu s holografickým 3D zobrazením, ... Osmičkové PowerCelly sú v
dvoch variantách aj s pribalenými power káblami. Vyšší model Powercell 8 UEF SE je extra ekonomicky
zvýhodnený s káblom Atmosphere Level 2 v cene 2000, Eur. Nižší model PowerCell 8 UEF má mierne zmenšenú výbavu a súčasne pribalený UEF Black Power kábel v cene 500 Eur! Pomer „Cena /Výkon“ je doslova
neprekonateľný.
Autorizovaný distribútor: Platan

Austria Trend Hotel Bratislava: VÁH

ATACAMA AUDIO - AUDIO RACK EVOQUE ECO SPECIAL EDITION
5-hviezdičkami ocenený Evoque Eco Special Edition je vybavený tlmiacimi prvkami ASIST, mechanickým odvádzaním rezonancí do podlahy a patrí na vrchol modulárnych izolačných komponentov. Štandardne su ním vybavené všetky stojany série Evoque a spolu s najnovšími inováciami podporujúcimi Hifi technológie, navrhovanými
spoločnosťou Atacama Audio ako aj s technológiami: Vektore Resonance Deflection Channels, Ladenie nosných
pvkov protizávažiami, Mechanicky ladené dĺžky nôh s bronzovými hrotmi. Sendvičové konštrukcie sú lepené z
bambusových lamielv dvoch vrstvách a navrhnuté tak, aby poskytovali, čo najlepší možný akustický výkon. Frézované drážky na rube nosných dosiek potláčajú úroveň parazitných rezonancií. Ich univerzálny a funkčný design
stavia na naturálnej a jednoduchej vizáži. Na audiofilské racky sú ceny doslova neuveriteľne nízke, s vynikajúcim
pomerom cena/výkon. Stojan Atacama Evoque Eco Special Edition bol ocenený magazínom What Hifi Awards
„Best Equipment Support „. Najlepší audio stojan, v rokoch 2015, 2016 aj 2017.
Autorizovaný distribútor: Platan

Austria Trend Hotel Bratislava: VÁH

COCTAIL AUDIO - X45

MOON 390 – OTVORENÁ BRÁNA NA SKVELÝ ZVUK

Platan Audio sa stal Oficiálnym distribútorom značky Coctail Audio pre Slovensko a Českú republiku. A horúcou novinkou od tejto kórejskej firmy - Coctail
Audio, je kompletne nová kolekcia hudobných serverov. Okrem minisystému
X14 sú všetky modely osadené najnovšími prevodníkmi Sabre a výrazne výkonnejšími, dvoj až štvorjadrovými procesormi na spravovanie dát a ovládanie,
2x výkonnejším zosilňovačom u X35. Cenové rozpätie sa pohybuje od 670 Eur
do 5000 Eur. S výrazne vylepšenou a komplexnou technickou výbavou, (oproti
minulej generácii), vypracovaním, výsledným zvukom a pomerom „cena /výkon“, zbierajú servery Coctail Audio v roku 2018 päťhviezdičkové hodnotenia v
testoch po celom svete. A preto sme si túto značku už dovolili zaradiť do nášho
portfólia. Multi Hi-Res audio player X45 so 7 palcovým (18cm) displejom kumuluje vo svojom hliníkovom šasi 9 komponentov: World Hi-Res Music Server a
Network Streamer, Referenčný DAC Dual ESS9018K2M Sabre 32bit/384kHz pre
PCM a DSD256 s MQA. Predzosilňovač s riadením výstupnej hlasitosti, mechaniku pre CD Ripper, Slúchadlový zosilňovač, Gramo phono zosilňovač MM pre
ripovanie LP, Tuner FM a DAB, Dátové úložisko až do 8 TB so šachtou pre 3,5/2,5
HDD, alebo SSD. Pripojiteľnosť X45tky zahŕňa všetky typy Digitálnych a Analógových vstupov a výstupov XLR, RCA USB HDMI, TOSlink, WLAN a rozšírenie
na príjem WiFi dát. Označenie Multi zaručuje spracovanie dnes všetkých dostupných Digitálnych formátov. Streamovacie možnosti ponúkajú spoluprácu
s hudobnými servermi TIDAL, TIDAL MQA, Roon Ready, Qobuz, Deezer, Spotify,
Napster, internetové rádiá Airable Tune, ... To všetko je možné ovládať s luxusným DO, alebo aplikáciou cez Android a Apple zariadenia.

MOON 390 je Network prehrávač MiND 2, Predzosilňovač a DAC ponúka
kompletné high-end riešenie domáceho posluchu. Obsahuje DAC – digitálny prevodník, symetrický predzosilňovač, slúchadlový zosilňovač ,
phono zosilňovač a MiND 2 - sieťový streamingový prehrávač. 390-tka
je skutočne flexibilný hudobný systém, ktorý jednoducho pripojíte k
integrovanému, alebo koncovému zosilňovaču, alebo aktívnym reproduktorom cez XLR, alebo RCA spojenie a dosiahnete výnimočnú zvukovú kvalitu a výkon. Cenu troch High End produktov sa obvodovou architektúrou podarilo skumulovať proti cene jednotlivých komponentov
( 350P, 380DSD a Mind 2) zo sumy 10370Eur, na neuveriteľných 5790, Eur
v jednom šasi 390-tky. MiND 2 (inteligentné sieťové zariadenie MOON)
umožňuje prehrávanie všetkých najbežnejších formátov súborov PCM,
DSD a MQA (prostredníctvom TIDAL) má hostiteľský USB a WLAN port,
čo umožňuje prístup k hudbe na flash diskoch a NAS. Napokon, MiND
2 bude tiež prijímať akýkoľvek digitálny, alebo analógový vstup 390 z
iných zón MiND 2 v tej istej sieti. Na prehrávanie CD diskov stačí pripojenie Mechaniky Moon 260DT, alebo akéhokoľvek CD prehrávača s
Digitálnym výstupom RCA, BNC, TOS Link, AES/EBU. 390-tka s MIND 2
je určená pre poskytovanie streamovania s vysokým rozlíšením (Hi-Res)
prostredníctvom hudobných serverov ako sú TIDAL / Masters, Qobuz
Sublime + a Deezer Hi-Fi a MP3 so Spotify a ďalšími. DAC architektúra
podporuje PCM až do 32-bit / 384kHz, DSD až do DSD256 a MQA certifikované. Taktiež spolupracuje s Roon Ready a pripojenie cez Bluetooth
aptX a samozrejme WLAN a WiFi.

Autorizovaný distribútor: Platan

Austria Trend Hotel Bratislava: VÁH

Autorizovaný distribútor: Platan

Austria Trend Hotel Bratislava: VÁH
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SONUS FABER SONETTO
Tak ako pri skôr uvedených kolekciách (Principia, Chameleon, Venere, Olympica, či Homage Tradition), aj Sonetto obsahuje podlahové a centrálne reproduktory, aj
regálovky. Prináša až osem modelov, vrátane nástenného reproduktoru Sonetto Wall. Trojpásmové stĺpy Sonetto VIII, Sonetto V a Sonetto III dopĺňajú dvojpásmové
regálovky Sonetto II a Sonetto I, centrálne reproduktory
Sonetto Center II a Sonetto Center I (vyššie číslo predstavuje väčšiu reprosústavu) a dvojpásmový nástenný
reproduktor Sonetto Wall. Ten je použiteľný v stereo
zostave, aj ako priestorový reproduktor v rámci domáceho kina, podobne ako regálovky. Pre ne je určený originálny stojan Sonetto s antivibračnými podlahovými
hrotmi. Kolekcia Sonetto osloví nielen tradične kvalitným prevedením a výborným zvukom, ale aj príjemnou
cenou.
Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava: PRAGUE

MCINTOSH XRT2.1K
1KIkonická značka audiofilských produktov McIntosh nemá v ponuke veľa reproduktorov, ale XRT2.1K reprezentuje prácu elity akustického inžinierstva. Je to reprosústava a to v tom najhlbšom zmysle tohto označenia.Systém, poskytujúci priestorovú
reprodukciu zvuku s neobvykle hlbokou zvukovou scénou (frekvenčné odozva dosahuje neuveriteľných 12 Hz až 45 kHz) je vysoký 2 metre a má hmotnosť 220 kg.
To samo osebe naznačí, že kabinet je nadupaný poriadnou nádielkou technológie.
Ľavý a pravý reproduktor používajú spolu 81 meničov! Zahŕňa to 6ks 8“ basových
meničov, 2ks 6,5“ nízkofrekvenčných stredotónových, 28ks 2“ meničov pre horné
pásmo stredov a 45ks ¾“ tweeterov pre prakticky bezkonkurenčnú reprodukciu zvuku. Štvorpásmové reprosystémy XRT2.1K produkujú ten najdokonalejší zvuk naprieč
celým akustickým spektrom počuteľným pre ľudské uši a aj ďaleko za jeho hranicami
na oboch stranách. Okrem toho si Američania vypomohli s dizajnovým štúdiom od
Sonus Faber v rámci skupiny McIntosh Group a vytvorili tak produkt ktorý sa hodí do
našich interiérov aj dizajnovo.
Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava: VIENNA

KLIPSCH HP-3
Do novej „Headphone“ zóny sme doniesli zopár noviniek. Tieto slúchadla od Klipschu sú zaujímave v tom, že sa jedná o model z rady
Heritage. Čo sa týka dizajnu aj zvuku. Ako aj v oblasti materiálov sa
dodržiava tradícia- kovová liatina, drevo a prémiova koža. Pre neprekonateľnú akustiku sa využíva 52mm veľký menič.
Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava: MORAVA
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MCINTOSH MT2

BOWERS & WILKINS 600 SERIES

Gramofón McIntosh MT2 kombinuje najnovšie technológie a vyspelý elektronický a
mechanický dizajn, ktorý prináša vynikajúci výkon a presné prehrávanie. MT2 prehráva
obidva druhy záznamov 33 1/3 a 45 ot/min. Jednosmerný motor napájaný externým stabilizovaným zdrojom je úplne oddelený od šasi a izoluje vaše záznamy od akéhokoľvek
mechanického rušenia. Nežiadúce vibrácie pomáha absorbovať robustný podstavec s rezonančne optimalizovanou základňou z vysoko lisovaného dreva s čiernym lakovaným
povrchom s akrylovými platňami umiestnenými hore a v strede. Spod taniera a vonkajších okrajov sokla vychádza jemná zelená žiara typická pre McIntosh komponenty, ktorá
dokresľuje rafinovanú atmosféry značky.

Šiesta generácia 600 Series znamená výborný pomer
ceny a výkonu, preto si získala veľkú popularitu. Ponuku trojpásmových stlpových reproduktorov reprezentuje len jeden model - 603, ktorý nahrádza predchádzajúce stĺpy 683 a 684. Vybrať si však môžete aj z
dvojice dvojpásmových regáloviek 606 a 607, určených
aj k inštalácii na stojan a domáce kino doplní center
HTM6 a tri aktívne subwoofery. Skvelé parametre dosahujú reproduktory vďaka použitiu najmodernejších
technológií B&W a precíznemu spracovaniu.

Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava: VIENNA

Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava:
Foyer pri recepcii

MOFI
Uvedenie značky MoFi na trh ma dva aspekty - gramofóny UltraDeck a StudioDeck, ktoré sú úplnou novinkou a LP platne, ktoré táto spoločnosť produkuje už dlhé roky. Teraz
teda môžete mať od toho istého výrobcu obe. Toto riešenie vám ponúkne máloktorý výrobca, ale MoFi je gramofónový špecialista. Jeho portfólio pozostáva okrem gramofónov
z kvalitných prenosiek a gramofónnych predzosilňovačov. Slovo „Ultra“ je synonymom
filozofie zvukových laboratórií Mobile Fidelity. Predstavuje extrémnu snahu po dosiahnutí najvyššej úrovne reprodukcie nahraného zvuku a poskytnúť milovníkom hudby
skúsenosti počúvania pôvodného záznamu u nich doma. UltraDeck vám poskytne verný
zvukový obraz toho, čo je v drážkach platní. Označenie „Studio“ v názve ďalšieho modelu
gramofónu MoFi naznačuje spojenie softvéru a hardvéru spoločnosti MoFi. Hoci ide o
produkt vstupnej úrovne, StudioDeck dodáva za priaznivú cenu vysoko kalibrovaný zvuk.
StudioDeck navrhnutý v spolupráci s jednými z najlepších svetových dizajnérov zvuku,
ponúka neuveriteľnú vynaliezavosť a technologickú úroveň, aké sú zvyčajne vyhradené
pre oveľa drahšie produkty.
Autorizovaný distribútor: BIS Audio

Crowne Plaza Bratislava: VIENNA

www.audiovideokino.sk
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OTTA
Otta umožňuje sledovať obľúbený obsah kedykoľvek a
kdekoľvek. Viac ako 800 pestrých titulov vo videotéke,
živé vysielanie a 7 dňový archív vybraných programov
s možnosťou pretáčania 24 h dozadu pomocou funkcie
„time-shift“. Otta ponúka filmy z domácej, zahraničnej
produkcie, obľúbenú slovenskú a českú klasiku, jedinečné európske kino, koncerty či dokumenty. Používať
ottu je jednoduché. Je dostupná na rôznych zariadeniach, či prostredníctvom mobilných a TV aplikácií.
Každý registrovaný požívateľ môže ottu vyskúšať 7 dní
bezplatne.
Viac informácií na: www.otta.sk
Technický poskytovateľ služby: Towercom, a. s.

Crowne Plaza Bratislava: ROME (TECHBOX ZÓNA)

XPERIA XZ3
Najnovší model Xperia XZ3 od Sony vás dostane svojím štíhlym telom a dizajnom, ktorý jednoducho neprehliadnete. Nádherný zakrivený HDR OLED Sony BRAVIA© displej smartfónu má až
6-palcovú uhlopriečku, pomer strán 18:9 a rozlíšenie 1 440 x 2 880 px. S novinkou Sony Xperia
XZ3 od Sony vďaka 19 Mpx fotoaparátu dokážete vytvárať aj unikátne 4K HDR či Full HD superspomalené 960 fps videá. Navyše si budete užívať najnovší operačný systém Android 9.0
vrátane novinky Side sense, umelej inteligencie, ktorá sa bude učiť vašim zvykom.
Viac informácií na: www.sonymobile.com
Autorizovaný distribútor: IRDistribution, a.s.

Crowne Plaza Bratislava: ROME (TECHBOX ZÓNA)

DOMOTRON
Domotron ponúka zákazníkom komplexný systém domácej
automatizácie, pozostávajúci z hardvéru, softvéru a celého
balíka ďalších služieb. Domotron zvládne autonómne riadiť
všetky technológie v domácnosti od osvetlenia, tienenia a
multiroom audio systému, cez kúrenie, chladenie, rekuperáciu, zabezpečovací a kamerový systém, filtráciu bazéna alebo
zavlažovanie záhrady. Domotron užívateľom ponúka možnosť konfigurácie a ovládania celej domácnosti bez akejkoľvek znalosti programovania.
Viac informácií na: www.domotron.com
Autorizovaný distribútor: Domotron, s. r. o.

Crowne Plaza Bratislava: ROME (TECHBOX ZÓNA)

MI ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

Mi Robotický
smart vysávač
Robotický vysávač,
ktorý sa vám prispôsobí

Mi Robotický vysávač je inteligentný vysávač, ktorý dokáže
myslieť ako človek. „Mozgom“ vysávača sú tri samostatné procesory, ktoré pracujú podobným spôsobom ako ľudská myseľ.
Navzájom spolupracujú, synchronizovane zbierajú a spracovávajú dáta z 12 senzorov, dokážu vytvoriť mapu miestnosti
a naplánovať trasu vysávania. Nechýba precízny laserový senzor vzdialenosti, ktorý dokáže skenovať miestnosť rýchlosťou
5 x 360° za 1 sekundu. Rotujúca bočná kefa zase dôkladne
vymetá priestor pozdĺž steny a zaisťuje tak vysatie všetkých
miest. Samozrejmosťou je inteligentné diaľkové ovládanie aj
ovládanie cez aplikáciu s možnosťou plánovania času vysávania.
Viac informácií na: www.mi-store.sk
Autorizovaný distribútor: Mystical a.s.

Crowne Plaza Bratislava: ROME (TECHBOX ZÓNA)
www.mi-store.sk
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CAT S61
Nový CAT S61 prináša neobyčajnú výbavu, ktorú v smartfónoch tak ľahko nenájdete. Integrovaná termokamera FLIR, zabudovaný laserový merač vzdialenosti či interiérový snímač
kvality ovzdušia sú funkcie, ktoré bežne vo svojom telefóne
nenájdete. CAT však ide ešte ďalej a trojicu unikátnych funkcií dopĺňa o extrémne odolné telo s výbavou porovnateľnou
so súčasnými vlajkovými loďami. Vďaka tejto kombinácii vám
CAT S61 pomáha vykonať prácu ešte ľahšie. Novinka sa predáva u slovenských operátorov a vo viacerých slovenských
obchodoch za cenu 899 eur.
Viac informácií na: www.catphones.com
Autorizovaný distribútor: TCCM, s.r.o.

Crowne Plaza Bratislava:
ROME (TECHBOX ZÓNA)

ŠKODA KODIAQ
Model KODIAQ je najväčší zástupca značky
ŠKODA, ktorý v sebe ukrýva mimoriadne
priestranný interiér. Široká ponuka rôznych prevedení umožňuje prispôsobiť si KODIAQ vlastnému štýlu používania. Na jednej strane je k dispozícii výkonné a pritom úsporné prevedenie
vybavené pohonom všetkých kolies a sedemstupňovou automaticky radiacou prevodovkou
DSG a na druhej strane je pripravené dostupné
a praktické SUV ideálne do mesta s pohonom
predných kolies a úsporným zážihovým motorom s vypínateľnou polovicou valcov. Plné
skvelých asistenčných systémov a praktických
technológií je správnou voľbou pre milovníkov
komfortu a jedinečných zážitkov.
Viac informácií na: www.skoda.sk
Importér: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Crowne Plaza Bratislava

TECHBOX MAGAZÍN
Časopis TECHBOX je exkluzívny technologický magazín. Vychádza už 13 rokov, má stabilnú pozíciu na trhu a silnú čitateľskú
základňu. Zaujme najmä kvalitným odborným obsahom, atraktívnym grafickým spracovaním a unikátnou technológiou tlače
UV OfsetPrint. V magazíne TECHBOX nájdete vždy zaujímavé
rozhovory, veľké témy, reportáže, lifestyle, novinky a testy produktov, ktoré patria k modernému životnému štýlu ľudí milujúcich technológie. Je zároveň praktickým nákupným poradcom.
Vychádza štvrťročne s počtom až 180 strán!
Viac informácií na: casopis.techbox.sk
Vydavateľ: TECHBOX, s.r.o.

Crowne Plaza Bratislava:
ROME (TECHBOX ZÓNA)

www.audiovideokino.sk
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Zoznam vystavovateľov
AUSTRIA TREND
HOTELS & RESORTS

hotel Crowne Plaza Bratislava

Austria Trend Hotel

Prednášky, diskusie,
prezentácie, živá hudba

Headphone zóna
London 1

HIFISLUCHADLA.SK / TECHHOUSE.SK
Ovsištské námestie 1, Bratislava - Petržalka

Tesla múzeum

London 2

About Music

Dunaj

Platan Audio

Váh

Hanzel Audio

Hron

Výstava prebieha vo všetkých kongresových miestnostiach:

Výstava prebieha na 1. a 2. poschodí:

Retro výstava Tesla telefónov		

Enigma High Fidelity

London 3

Pod Hôrkou 3296/7, 974 11 Banská Bystrica
www.enigma-audio.sk
Focal, T+A, Thorens, Wireworld, Goldring, Audio Desk Systeme Gläss,
Artnovion, NEO

Techbox zóna

Rome

Gadgety rôzneho druhu, technické vychytávky a IT „hračky“
https://techbox.dennikn.sk
CAT, LAND ROVER, OTTA, ŠKODA, DOMOTRON, XIAOMI, SONY

Floydcom

Berlin, Paris

Bis Audio

Budapest, Prague, Vienna, Foyer recepcia

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
www.floydcom.sk
SAMSUNG, EPSON, YAMAHA, QUADRAL, TAGA Harmony, ADVANCE
ACOUSTIC, ERARD, SKYLINK, BONTON, MOAR

Bratislava

Kiev

Družstevná 39 , 080 06 Prešov
www.canor-audio.com
Canor

Perfect Sound Group

Warsaw

Pod Vinicí 1432/11, 143 00 Praha 4
www.perfectsoundgroup.cz
AVID HiFi, Burmester, Creek, IsoTek, KEF, Koetsu, NORDOST, Sonitus Acoustics,
TANNOY

DIVYD

Foyer Plaza Bar

Trstínska 11, 84106 Bratislava
www.hummelmusic.sk

EasyCo

Gončarenkova 1303/48, Braník, 147 00 Praha 4
www.vogels.cz
Vogel‘s
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M.R.Stefanika 12, Hlohovec
www.platanaudio.sk
Audio Physic, Atacama Audio, Acoustic Manufacture, Audéze, Avalon, Ayre,
AHP, Cardas, Cary Audio, Clearaudio, Coctail Audio, Exogal, Finite Elemente,
HighEnd Novum, HRS - High resolution Systems, Jeff Rowland, Legacy Audio,
Moon audio, Primare, Room´s, Shunyata Research, Synergistic Research,
Stealth Audio cables, Stillpoints, Violectric, Velodyne

High-End Audio Studio

Izba č.220

YATUN

Izba č.221

Inter Audio

Izba č.222

Centron Slovakia

Izba č.223

Belgická 4, 120 00 Praha 2
www.highend.sk
SVS, Perreaux, dCS, Kubala & Sosna

Stará Vajnorská 37/C, Bratislava
www.basys.sk
Bose, Pioneer, Meze Audio, Beyerdynamic, Definitive Technology

Canor

Ateliér Industrial dizajn VŠVU Bratislava a Ateliér Průmyslový design
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne predstavuje produkty študentov, ktoré
spája jedna nosná téma – téma hudby.

Dunajské nábrežie 39, 945 01 Komárno
www.hanzelaudio.com
PS AUDIO, GRANDINOTE, KUZMA, VPI, PATHOS, ELIPSON, FURUTECH,
NANOTECH SYSTEMS, KOSTAS METAXAS, NIME AUDIO, LYNGDORF, OPERA
LOUDSPEAKERS, UNISON RESEARCH, NORSTONE

Na Štepnici 9657/1, 96001 Zvolen
www.bisaudio.sk
Audioquest, Bowers&Wilkins, McIntosh, Sonus Faber, Audio Research,
Marantz, Denon, Loewe, Devialet, Klipsch, Aurender, Koss, Sim2, Spectral,
Bassocontinuo, Transrotor, MoFi

BaSys SK

Morava

Foyer na 1. poschodí

V Olšinách 75, 100 00 Praha
www.control4.cz
Control4, Triad Speakers, Amina, INTEGRA, Xantech

Nádvorie Európy 3672/38, Komárno
www.interaudio.sk
AUDIOMAT, LUMIN, M2TECH, MUSIC TOOLS, MrSPEAKERS, ZU AUDIO

Podháj 107, 841 03 Bratislava
www.centron.sk
Genelec

Orientačný plán vystavovateľov
AUSTRIA TREND
HOTELS & RESORTS

Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2

Enigma

Austria Trend Hotel Bratislava
Vysoká 2A, Staré Mesto

Prednášky,
diskusie,
prezentácie,
živá hudba

Tesla
múzeum

Atrium
Restaurant

Floydcom
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Vinylová burza

Gallery

Headphone
zóna
Morava
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Techbox
zóna

About
music

Hanzel
Audio

Platan
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Divyd

Hron
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chodba

Bis Audio

Bis Audio
HI-END
Audio
studio
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Yatun

výťah
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Bis Audio

Interaudio
222

prízemie

Basys

Canor

Perfect Sound
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Centron
Slovakia

224

2. poschodie

EasyCo

1. poschodie

www.audiovideokino.sk

23

www.eurosofa.sk

collezione D-MOVE

-50%

Sedacia súprava GAIA s vysokým operadlom
pre pohodlné opretie hlavy.
V akcii 68 elementov
pre vyskladanie vašej sedačky.

Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
24 hodiny: Po - Ne 900 - 1900
otváracie

