
typ popis foto pozn. MOC+DPH AKČNÍ SLEVA

HIFI PŘÍSLUŠENSTVÍ - KABELY, KONEKTORY, STOJANY

PROSON 
HDMI 
kabel

HIGH END HDMI kabel s pozlacenými kontakty potažený černým 
opletením. Dodávaný ve vypolstrované krabičce.

1m 990 Kč

PROSON 
HDMI 
kabel

HIGH END HDMI kabel s pozlacenými kontakty potažený černým 
opletením. Dodávaný ve vypolstrované krabičce. 2m 1 250 Kč

PROSON 
HDMI 
kabel

HIGH END HDMI kabel s pozlacenými kontakty potažený černým 
opletením. Dodávaný ve vypolstrované krabičce.

8m 2 490 Kč

PROSON 
HDMI 
kabel

HIGH END HDMI kabel s pozlacenými kontakty potažený černým 
opletením. Dodávaný ve vypolstrované krabičce. 10m 2 990 Kč

PROSON 
reprokabel 
2 x 1,5mm

Reproduktorový flexibilní kabel z čisté mědi. Izolace poloprůhlená 
"kouřová šedá ". Cívka 100 m, cena za 1m.

1bm 39 Kč

PROSON 
reprokabel 
2 x 2,5mm

Reproduktorový flexibilní kabel z čisté mědi. Izolace poloprůhlená 
"kouřová šedá ". Cívka 100 m, cena za 1m. 1bm 49 Kč

PROSON 
reprokabel 
2 x 4mm

Reproduktorový flexibilní kabel z čisté mědi. Izolace poloprůhlená 
"kouřová šedá ". Cívka 100 m, cena za 1m.

1bm 69 Kč

PROSON 
Super 

Speaker 
Cable

HIGH END reproduktorový směrový kabel z čisté mědi. Pozlacené 
trubičkové konektory, speciální konstrukce s nízkou induktancí. 
Dodávaný ve vypolstrované krabičce po jednom kusu. Cena za kus.

2m 1 495 Kč

PROSON 
woofer & 

digital 
kabel

HIGH END reproduktorový směrový kabel z čisté mědi. Pozlacené 
trubičkové konektory, speciální konstrukce s nízkou induktancí. 
Dodávaný ve vypolstrované krabičce po jednom kusu. Cena za kus.

3m 1 850 Kč

PROSON 
woofer & 

digital 
kabel

HIGH END reproduktorový směrový kabel z čisté mědi. Pozlacené 
trubičkové konektory, speciální konstrukce s nízkou induktancí. 
Dodávaný ve vypolstrované krabičce po jednom kusu. Cena za kus.

4m 2 250 Kč

PROSON 
RCA kabel

RCA koaxiální kabel z čisté mědi pro stereofonní propojení hifi 
komponentů. Provedení s pozlacenými šroubovacími aretačními 
konektory zajistí pevný a stálý spoj. Kabel -  kouřová šedá. 
Dodáváno v blistru.

1m 390 Kč

PROSON 
woofer & 

digital 
kabel

RCA kabel z čisté mědi vhodný pro propojení wooferu nebo pro 
přenos digitálních signálů ( Digital Coax ) . Provedení s pozlacenými 
šroubovacími aretačními konektory zajistí pevný a stálý spoj. Kabel - 
kouřová šedá. Vyráběné délky: 1m, 3m, 5m. Dodáváno v blistru.

1m 290 Kč

PROSON 
woofer & 

digital 
kabel

RCA kabel z čisté mědi. 3m 390 Kč

PROSON 
woofer & 

digital 
kabel

RCA kabel z čisté mědi. 5m 490 Kč

PROSON 
UHF kabel

Coaxiální kabel určený pro přenos UHF signálu mezi účastnickou 
zásuvkou, rádiem nebo TV a Video rekordérem . Provedení s 
pozlacenými  konektory zajistí kvalitní a stálý spoj. Kabel -  kouřová 
šedá. Dodáváno v blistru.

3m 350 Kč

PROSON 
SCART 
kabel 

plochý

Scart kabel plochý, určený pro jakostní propojení TV signálu mezi 
TV a VCR nebo DVD. Provedení s pozlacenými konektory zajistí 
kvalitní a stálý spoj. Kabel -  kouřová šedá. Dodáváno v blistru.

1,5m 490 Kč
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KONEKTORY & PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROSON 
TV redukce

Průchozí redukce video a audiosignálu oboustranná s přepínačem. 
Scart, Kompozitní, SVHS, Audio L/P. Kvalitní pozlacené konektory.

kus 150 Kč 130 Kč -13%

PROSON 
banánky

Pozlacené reproduktorové banánky do průměru kabelu 6 mm. Dva 
body uchycení. Dodáváno v blistru, baleno po 4 ks.

set 175 Kč

RCA 
rozbočka 
zlacená

Pozlacená celokovová rozbočka RCA kus 99 Kč

Repro 
banánek

Reproduktorový zlacený banánek roztahovací pomocí trnu. 
Celokovové tělo, pro průměr kabelu 7 - 9 mm kus 119 Kč

RCA 
banánek

RCA zlacený banánek s aretací vhodný i pro silnější kabely                
7 - 9mm. Snadné pájení. kus 129 Kč

PROSON 
hroty

Protirezonanční hroty pod reprosoustavy nalepovací s podložkou 
proti poškození podlahy. Dodáváno v blistru, baleno po 3 ks. set 199 Kč

PROSON 
hroty s 

konzolou

Protirezonanční konzoly pod reprosoustavy . Rozšíří základnu 
vašich reprosoustav a tím podstatně zlepší stabilitu. Sofistikované 
hroty zakončené malou kuličkou. Balení obsahuje i podložky proti 
poškození podlahy. Dodáváno v blistru i s montážními šrouby. V 
balení sada pro jednu reprosoustavu (2ks).

set 395 Kč 350 Kč -11%

PROSON 
stojany

Stojany pod reprosoustavy. Provedení MDF s imitací černého 
jasanu, třešně a buku. Balení obsahuje protirezonanční hroty 
zakončené malou kuličkou s podložkou. Dodáváno po kusech. 
Výška 70 nebo 90 cm. Cena za pár 70 cm.

pár 2 600 Kč

PROSON 
stojany Cena za pár 90 cm. pár 2 700 Kč

PROSON 
Bass 

damper

Molitanové ucpávky do basreflexů. Baleno po dvou kusech pro 
průměr otvoru cca 75mm.

set 180 Kč

Terminál 
Bi-Wire

BI-WIRING Kvalitní terminál hranatý s celokovovými vývody - 
zlacený. kus 120 Kč

Terminál 
kulatý Kvalitní terminál kulatý s celokovovými vývody - zlacený. kus 60 Kč
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