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Foto Model Opis 
Radiobudziki 

Thomson       
 CR50

Radio budzik THOMSON CR50 - Analogowy tuner FM - Pobudka 
brzęczykiem/radio - Funkcje radia / uśpienia / drzemki - Zasilanie awaryjne 
budzika: baterie 2 X LR03 AAA (nie znajdują się w zestawie) - Zasilanie: 230 

V/ 50 Hz

THOMSON 
CP284

Radio budzik THOMSON CP284 -Cyfrowy tuner FM -Cyfrowy odczyt 
częstotliwości radiowej - Biały wyświetlacz LCD -Zegar projekcyjny z 

regulacją o 180° -Odwrotna projekcja -Podwójny alarm -Pobudka 
brzęczykiem/poprzez włączenie radia/4 dźwięki natury -Funkcja uśpienia / 
drzemki -Kopia zapasowa alarmu w pamięci -Zasilacz prądu przemiennego 

230 V (w zestawie)

Thomson       
 CL300P      

CL301P

Cyfrowy radiobudzik THOMSON CL300P, z projektorem i efektem 
świetlnym - tuner FM – Cyfrowy odczyt częstotliwości radiowej -

regulowany zegar projektora, podwójny alarm, wzbudzenie sygnału / radia 
lub USB (MP3) -funkcja drzemki i opóźnienia -wyjście ładowania USB -

wejście USB do odtwarzania MP3 -wejście słuchawkowe -AUX-IN 3,5 mm -
oświetlenie 7 kolorów -zasilanie 230 V, wymiary: 175 x 100 x 80 mm, waga: 

0,45 kg

BIGBEN  
RR90EPOKN

Radiobudzik „Retro” BIGBEN RR90EPOKN, okrągły i metalowy korpus z 
wyświetlaczem LED -dyskretne przyciski z tyłu -radio FM z wyświetlaczem 
LED -budzenie sygnał radiowy lub dzwonek -funkcja uśpienia i drzemka -

ściemniacz: regulacja natężenia światła -wbudowany głośnik -zasilanie 230 
V -zabezpieczenia przed awarią zasilania baterie LR03 AAA (brak w 

zestawie) -kolor: srebrny i czarny

Thomson 
CR225I           
      CR221I     
          NEW

Radiobudzik z indukcyjną ładowarką do telefonów komórkowych, radio FM 
z pamięcią 30 stacji -Wyjście USB do ładowania innych urządzeń -

bezprzewodowe ładowanie za pomocą technologii indukcyjnej -podwójny 
alarm -wejście AUX 3,5 mm -ściemniacz: ustawienie intensywności 

podświetlenie wyświetlacza (100% -50% -0%) -format godziny  12/24 -
zasilanie 230V

Thomson 
CT350

- Radiobudzik Thomson CT350 z funkcją pomiaru temperatury - Cyfrowy 
odczyt częstotliwości radiowej - Podświetlany wyświetlacz LCD - Pobudka 

brzęczykiem/poprzez włączenie radia - Podwójny alarm / Tryb 
weekendowy - Kalendarz / Pomiar temperatury w pomieszczeniu - 

Ładowarka USB - Zasilanie awaryjne budzika (bateria 9V nie jest dołączona 
do zestawu) - Baterie 1,5 V (niedołączone) - Zasilanie prądem 

przemiennym 230 V

Thomson 
CR400IBT   

Radiobudzik z Bluetooth® Thomson CR400IBT  -z indukcyjną ładowarką do 
telefonów komórkowych, radio FM: automatyczne skanowanie i pamięc  

40 stacji radiowych -profesjonalny zestaw głośnomówiący, 3,5 mm AUX-IN 
(w zestawie kabel) -2 porty USB do ładowania urządzenia (2x1A) -

ściemniacz: można ustawić natężenie światła wyświetlacza (100% -50% -
0%), funkcja pomiaru temperatury w pomieszczeniu, format godzinny 

12/24 -zasilanie  230 V
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Foto Model Opis 
Radia

Przenośne odtwarzacze CD

Thomson      
RT205

Radio kieszonkowe Thomson RT205, -zakres MW/FM -posiada antenę 
teleskopową  -wejście słuchawkowe -przymocowana smycz umożliwia 

łatwe noszenie -zasilane z baterii 2 x LR03

Thomson     
RT222

Klasyczne radio Thomson RT222, -z analogowym tunerem 
AM/FM. -kompaktowy rozmiar i opcja zasilania bateryjnego 

lub zasilanie 230V -zaletą jest bardzo niski pobór energii.

Thomson    
RT223         

Klasyczne radio Thomson RT223, -z analogowym tunerem 
AM/FM. -kompaktowy rozmiar i opcja zasilania bateryjnego 

lub zasilanie 230V -zaletą jest bardzo niski pobór energii.

Thomson    
RT250         

RT253 

-4 pasma: FM/MW/SW1/SW2 -antena teleskopowa -Aux-In 
3,5 mm - gniazdo słuchawkowe (brak słuchawek w zestawie) 

-zasilanie AC 230V lub DC 4x LR14 (baterie nie wchodzą w 
skład zestawu)

Bigben           
     CD61

Radio odtwarzacz  -odtwarzanie płyt CD-R/RW -wyświetlacz LCD -
funkcja powtarzania i losowego odtwarzania  radio stereofoniczne 

FM ze wskaźnikiem -teleskopowa antena FM -zasilanie sieciowe lub 
bateriami

Thomson    
RK200CD

Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD -analogowy tuner FM -
głośniki o mocy 5W - wejście AUX 3.5mm -podświetlany 

wyświetlacz LCD – zasilanie  sieciowe 230V lub bateryjne 

Thomson 
RCD210UBT  

      

Bluetooth® -radio FM -tuner cyfrowy -20 zaprogramowanych 
stacji radiowych -odtwarzacz CD / MP3 -gniazdo USB -3,5 

mm wejście AUX -gniazdo słuchawkowe (zestaw 
słuchawkowy nie wchodzi w skład zestawu) -wyświetlacz LCD 

-zasilanie sieciowe  230 V lub bateryjne  8 x LR14 1,5 V
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Foto Model Opis 
Kompaktowe micro-systemy 

Aktywne systemy audio 

Thomson    
MIC122BT    

Kompaktowy mikro-system Thomson -Odtwarzane formaty 
audio MP3 -formaty nośników CD -USB -Bluetooth -Port USB 
-Subskrybowanie FM -pamięć 20 stacji radiowych -Moc 2 x 

10 W RMS -Liczba głośników 2.0 -Wyjście linowe audio -
Technologia Bass Boost -pilot -Kolor czarny + srebrny -

Zasilanie sieciowe 230V

Thomson    
MIC120BT    

Kompaktowy mikro-system Thomson -Odtwarzane formaty 
audio MP3 -formaty nośników CD -USB -Bluetooth -Port USB 
-Subskrybowanie FM -pamięć 20 stacji radiowych -Moc 2 x 

10 W RMS -Liczba głośników 2.0 -Wyjście linowe audio -
Technologia Bass Boost -pilot -Kolor czarny -Zasilanie 

sieciowe 230V

Thomson 
MIC201BT     
           NEW

Kompaktowy mikro system z Bluetooth -radio FM z RDS -
odtwarza CD / MP3 -wejście USB do odtwarzania i USB do 
ładowania -korektor -całkowita moc 50W -pamięć 20 stacji 
radiowych -wyjście słuchawkowe -wejście AUX IN 3,5 mm -

pilot -zasilanie sieciowe  230V

Thomson 
DS120CD

Aktywny Głośnik THOMSON DS123CD -System 2.0-kanałowy 
-całkowita moc muzyczna: 60 W -Bluetooth® -Odtwarzacz CD 
-Gniazdo USB i czytnik kart SD (MP3) -Ładowanie USB -Radio 
FM -Pamięć stacji -Wyświetlacz LED- AUX IN 3,5 mm -Pilot -

Przełącznik włączone / wyłączone -Zasilanie sieciowe AC 230 
V
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Foto Model Opis 
Soundbary

ThomsonSB
50BT

Soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -wejście audio -
całkowita moc 100 W -zasilanie sieciowe  230 V -wejście RCA 

AUX -kabel subwoofera -wymiary: soundbar 750x 60 x 60 
mm -wymiary subwoofera: 180 x 230 x 120 mm -waga -

soundbar: 1,2 kg -waga subwoofera: 0,95 kg

ThomsonSB
100BT

Głośnik soundbar 2.0 z Bluetooth -pilot -wejście optyczne -
wejście liniowe 3,5 mm -wejście AUX RCA -czytnik MP3 USB -

całkowita wydajność muzyczna: 90 W (30 W RMS) -uchwyt 
ścienny -zasilanie sieciowe 230 V -wymiary: 94 x 9,5 x 8 cm

Thomson 
SB160IBT

Soundbar z wbudowaną indukcyjną ładowarką do telefonów 
komórkowych - -całkowita wydajność muzyczna: 120 W -

systen 2,0 -Bluetooth®. -USB -czytnik SD do MP3 -port USB 
do ładowania urządzeń -LINE-IN 3,5 mm -AUX-IN RCA -

Wejście optyczne -Pilot -Zasilanie sieciowe 230V

Thomson
SB200BT

System soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -pilot -
subwoofer przewodowy -wejście optyczne -wejście liniowe 
3,5 mm -wejście RCA AUX -czytnik MP3 USB -całkowita moc 

muzyczna: 200 W (2 x 15 W RMS + SUB 30 W RMS) -
możliwość zawieszenie soundbara na ścianie -zasilanie 

sieciowe  230V

Thomson
SB250BT

System Soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -2.1 System 
-wejście optyczne -wejście liniowe 3,5 mm -wejście RCA Aux 
-Bluetooth® -pilot -czytnik USB / SD do MP3 -moc całkowita 

200 W -subwoofer kablowy -uchwyt ścienny -zasilanie 
sieciowe 230 V
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Foto Model Opis 
Bezprzewodowe głośniki Bluetooth 

Odtwarzacze MP3

Odtwarzacze MP4

Bigben           
  BT14  

Przenośny głośnik Bluetooth dostępny w trzech kolorach: 
niebieski, czarny, czerwony -moc wyjściowa: 3 W -zestaw 
głośnomówiący do połączeń telefonicznych -zasięg do 10 

metrów -kolorowe efekty świetlne -akumulator litowy 400 
mAh (pojemność do 8 godzin pracy) -wymiary: 5 x 5 x 5 cm

BigBen               
 BTLSUNICORN 

  BTLSSKULL  
BTLSDOG          

Głośnik Bluetooth® -wejście USB -AUX IN 3,5 mm (w 
zestawie) -ładowanie USB (w zestawie) -czas odtwarzania do 

8 godzin -bateria litowa (2200 mAh) -pilot -kolor 9 
oświetlenie LED  -moc muzyczna 15 W

BigBen           
BTLSDUCK        

 

 Głośnik Bluetooth® -wejście USB -AUX IN 3,5 mm (w 
zestawie) -ładowanie USB (w zestawie) -czas odtwarzania do 

8 godzin -bateria litowa (2200 mAh) -pilot -kolor 9 
oświetlenie LED  -moc muzyczna 15 W – pływający i 

wodoodporny

AQ         
MP01BK

Odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem i klipsem do mocowania 
do odzieży, -wbudowana pamięć 4 GB -aluminiowa obudowa 

-odtwarza format: MP3, WMA, WAV -funkcją nagrywania -
zintegrowanym z radiem FM- zasilanie  baterią litową 110 

mAh -czasem odtwarzania około 8 godzin -kabel USB i 
słuchawki  -rozmiar: 32,6x48x16 mm (z klipsem) -waga: 19 g -

kolor czarny

AQ MP02BK  
  AQ 

MP02WH

Odtwarzacz MP4 z wbudowaną pamięcią 4 GB -gniazdo karta micro 
SD do 64 GB -wbudowane radio FM -wyświetlacz: TFT 1,8 cala -
rozdzielczość: 128 x 160, odtwarzanie wideo: AVI, AMV -format 

audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG;  -nagrywanie -
wbudowana bateria litowa: 250 mAh -czas odtwarzania: około 25 

godzin (wideo 4-5 godzin) -obsługuje nagrywanie radia FM -
MicroUSB -rozmiar: 40x88,2x9,5 mm -waga: 32 g -kolor czarny i 

biały

AQ MP03       
    

Sportowy odtwarzacz MP4 ze słuchawkami -wyświetlacz TFT 
1,8 '(rozdzielczość 128 x 160 pikseli) -wbudowana pamięć: 4 

GB (+ gniazdo kart MicroSD do 32 GB) -Bluetooth / 
krokomierz / radio FM, format audio: obsługa plików MP3 / 
WMA / WAV / Flac, AVI / AMV / JPG / BMP / GIF / TXT -czas 
odtwarzania muzyki: do 25 godzin -czas odtwarzania wideo: 
do 5 godzi -wymiary: 68 × 40 × 21 mm -waga: 32 g -kolory: 

czarny, niebieski
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Foto Model Opis 
Słuchawki 

Gramofony

AQ           
HP03BK

Słuchawki -3 rozmiary końcówek do uszu -częstotliwość: 
20Hz – 20kHz -impedancja: 32 Ohm -czułość: 102 +/- dB -

połączenie: jack 3,5 mm -długość: 1,2 m

AQ           
HP02GY

Słuchawki -3 rozmiary końcówek do uszu -częstotliwość: 
20Hz – 20kHz -impedancja: 32 Ohm -czułość: 102 +/- dB -

połączenie: jack 3,5 mm -długość: 1,2 m, obudowa metalowa

Bigben    
TD012SPS

Gramofon ze zintegrowanym wzmacniaczem i zewnętrznymi 
głośnikami -2 prędkości: 33/45 -moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS 

-wzmacniacz stereo -2 zewnętrzne głośniki -automatyczny 
system stop -gniazdo słuchawkowe (słuchawki nie są 

dołączone)

Bigben        
TD101

Gramofon z trzema prędkościami obrotów 33/45/78 -radio 
stereo AM / FM -wbudowane dwa głośniki -wyjście audio 

linowe RCA do podłączenia audio wzmacniacza -wejście AUX 
typu Jack -zasilanie sieciowe AC 230 V

Bigben           
           

TD115NSPS   
                

Gramofon + głośnik Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania i 
wzmacniania muzyki w nowoczesnym stylu -Bluetooth do 

bezprzewodowego przesyłania muzyki -wyjście LINE OUT (w 
zestawie kabel RCA) -2x wyjście RCA do podłączenia głośnika 

(4ohm) -2 prędkości obrotowe 33/45 -wyjście USB do podłączenia 
do komputera (w zestawie kabel) -automatyczny stop, -

powierzchnia: akryl -2 głośniki bezprzewodowe kompatybilne ze 
smar�onem lub tabletem -zasilanie sieciowe  230V AC -wymiary: 

425 x 70 x 380 mm -waga: 2,05 kg

Bigben           
      TD104      

           

Gramofon USB z automatycznym z automatycznym stopem  -2 
prędkości odtwarzania płyty 33 / 45 obr / min -stereofoniczne radio 

FM -umożliwia digitalizację płyt na dysku flash USB -gniazdo 
słuchawkowe (słuchawki nie są dołączone) -Odtwarzanie MP3 z 

pamięci flash USB -AUX-IN 3,5 mm -Ręczne wyzwalanie igły -
wbudowane głośniki -półka na przechowywanie płyt winylowych -

imponująca stylistyka retro -zasilanie sieciowe  230V

Thomson  
TT200BT      

Gramofon z Bluetooth, przenośny z przedwzmacniaczem 
MM i -automatyczny powrót ramienia -pionowa regulacja 
siły -dwie prędkości obrotowe gramofonu 33/ 45 -ramię z 
metalu -Bluetooth ® do bezprzewodowego podłączenia 

głośników -wymiary: 42,8 x 37,6 x 12 cm -fortepian lakier 
czarno biały
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Foto Model Opis 
Gramofony

Akcesoria do gramofonów 

AQ MM3

Thomson       
      TT450BT  

 

Gramofon z Bluetooth® dla nadajnika do bezprzewodowej 
transmisji sygnału do kompatybilnych urządzeń lub połączenie 
kablowe przez wyjście RCA (przełączanie sygnału wyjściowego 

między poziom sygnału PHONO lub poziom LINE) -zintegrowany 
przedwzmacniacz -2 prędkości obrotowe gramofonu (33/45 obr / 

min)-płyta stroboskopowa ze wskaźnikiem prędkości -oświetlenie -
wejście RCA (w zestawie kabel RCA) -precyzyjna regulacja prędkości 

+ 8 / -8, -zasilanie sieciowe 230V AC

Thomson       
       TT401CD

System audio z gramofonem i zintegrowanymi głośnikami -
gramofon posiada 3 prędkości  33/45/78 -stereofoniczne 

radio FM -odtwarzacz CD / MP3 -gniazdo USB 2.0 -
kompatybilne z CD / CD-R / MP3 i WMA -USB -połączenie 
liniowe audio RCA -słuchawkowe wyjście -pilot zdalnego 

sterowania -kolor czarno-biały

Thomson 
TT600BT        

 

Profesjonalny gramofon z nadajnikiem Bluetooth® do 
bezprzewodowego przesyłania muzyki lub połączenia za pomocą 
kabla RCA -2 prędkości obrotowe gramofonu (33/45 obr./min) -
kontrola poziomu ramienia -aluminiowe wykończenie -Wkładka 
Audio Technica AT # 3600 -połączenie USB z komputerem -płyta 

stroboskopowa ze wskaźnikiem prędkości -oświetlenie -
zdejmowana głowica -regulacja nachylenia + 8 / -8 -zasilanie 

sieciowe 230 V AC

Bigben    
SAPHIRTDBL

I      

Akcesoria Audio BigBen Zestaw igieł Sound Gamme Saphirs 
(SAPHIRTDBLI) 2szt w opakowaniu typu blister, kompatybilne 

z gramofonem Bigben: TD012, TD016, TD79, TD80, TD81, 
TD82, TD84, TD85, TD99, TD101, TD102, TD103 , TD110, 

TD112, TD113, TD120, kompatybilne z gramofonem 
Thomson: TT200 / 201, TT400CD / TT401CD, TT500CD

Przedwzmacniacz gramofonowy do zasilania przenośnego 
MM zasilany z zewnętrznego zasilacza impulsowego. 

Nominalna impedancja wejściowa:> 47 Kohm. Znamionowa 
impedancja obciążenia: ≥ 22 kOhm, max. Zasilanie: 12-15 V, 
DC (zasilacz impulsowy). Wymiary (szer. X gł. X wys.): 95 x 78 

x 30 mm.

VINYL CASE 
02

Walizka na płyty winylowe, materiał – skóra, uchwyt do 
łatwego transportu, nośność - 40 płyt LP, wymiary: 350 x 175 

x 360 mm; waga 2,75 kg
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Foto Model Opis 
Odtwarzacze DVD

Akcesoria telewizyjne

AQ AC01DA

Thomson     
DVD80K

Odtwarzacz DVD na karaoke -w zestawie mikrofon -odtwarza DVD / 
DVD + -RW / VCD / CD + -RW / MP3 / MPEG4 / JPEG -1080p Full 

HD / Stereo, bezpośrednie kodowanie USB (zgrywanie CD) -sysyem 
2.0 kanały wyjściowe -Dolby Digital  -Wyjście HDMI / SCART -pilot 

zdalnego sterowania -wymiary: 360 x 238 x 38 mm -akcesoria: 
kabel audio / wideo, mikrofon, kabel mikrofonowy

Konwerter cyfrowo-analogowy, 2 × wejście cyfrowe: 1 × optyczne / 
1 × koncentryczne (RCA), 2 × wyjście analogowe: 2 × RCA L / R (1 x 
3,5 mm Jack) do 230 V (w opakowaniu), 1,5 m kabel optyczny (w 

zestawie), wymiary: 70 × 60 × 20 mm


