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Välkommen till våra butiker!
VÄNTA GÄRNA LITE MED BETALNINGEN!
Vi ger dig alltid minst 60 dagars betaltid vid köp 

med Euronicskortet. Den enda kostnad som 

tillkommer är aviavgiften på 29 kr. Dessutom får 

du poäng för varje krona du handlar för (5% bonus).

LJUD, LJUD, STRÅLANDE LJUD
Fantastiskt bra ljud från Bose® – trådlöst i alla rum. Måste upplevas!

Betala med Euronics MasterCard och få5% BONUS!

Betala med Euronics 

MULLRANDE BAS. 
TRÅDLÖS ANSLUTNING.
ACOUSTIMASS 300 TRÅDLÖS BASMODUL Den här 

Acoustimass-modulen är särskilt utformad för 

soundbarhögtalaren SoundTouch 300 och den 

bästa någonsin till något av våra hemmabio-

system. Inte nog med det – den erbjuder bättre 

prestanda än någon annan subwoofer i det här 

formatet. Den kan anslutas trådlöst till en sound-

barhögtalare och bidrar till en otroligt uppslu-

kande upplevelse, oavsett vad du lyssnar på.

DU VILL HA DET BÄSTA LJUDET.
SÅ VI SKAPADE DEN BÄSTA SOUNDBARHÖGTALAREN.
SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARHÖGTALARE Soundbarhögtalaren SoundTouch 300 ger bättre prestanda, 

rymd och bas än någon annan kompakt soundbarhögtalare i samma format. Varje kubikcentimeter är 

utrustad med teknik som tar fram det bästa i allt du lyssnar på. Specialkonstruerade element, patenterad 

QuietPort- och PhaseGuide-teknik och den där känslan av att höra ljud från högtalare som inte syns. 

Sammantaget bidrar allt detta till en överlägsen ljudupplevelse för all din underhållning.

VI EFTERSTRÄVAR PERFEKTION. 
DÄRFÖR LÄMNAR VI INGET ÅT SLUMPEN.
LIFESTYLE® 600/650 HEMMABIOSYSTEM Skönheten ligger i betraktarens öga eller lyssnarens öra. 

Därför ville vi att underhållningssystemet Lifestyle skulle se lika bra ut som det låter. Akustik. Estetik. 

Hantverk. Enkelhet. Blås liv i ljud och bild med hjälp av en kraftfull, trådlös basmodul, fyra kompakta 

satellithögtalare – inklusive trådlösa bakre surroundhögtalare, bredare mittenkanalhögtalare och 

kontrollkonsol med överdel i kvalitetsglas. Se med egna ögon – och hör med egna öron – varför det 

här är vårt mest kompromisslösa hemmabiosystem med fem högtalare hittills. Pris från 37.990 kr.

LIFESTYLE® 600 
37.990 KR

LIFESTYLE® 650 47.990 KR
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LJUD SOM 
FYLLER HELA RUMMET
SOUNDTOUCH® 20 III Det finns en hel värld av musik där ute. 

Och det trådlösa musiksystemet SoundTouch® 20 är det 

bästa sättet att få musiken att höras överallt i hemmet – utan 

sladdar. Systemet ansluts direkt till ditt Wi-Fi®-nätverk utan 

att du behöver bry dig om någon komplicerad utrustning. 

Du kan till och med spela upp din favoritmusik direkt. DET FINNS 
ALLTID RUM FÖR 
BÄTTRE LJUD
SOUNDTOUCH® 10 Det trådlösa 

musik-systemet Bose® Sound-

Touch® 10 gör det lättare än 

någonsin att lyssna på musik 

överallt hemma. Och det är så 

kompakt att det kan placeras i 

princip var som helst. 
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UPPTÄCK EN NY VÄRLD MED SONY 4K HDR
SONY KD65XD7505 Upptäck den suveräna Sony 4K HDR-bildkvaliteten och en hel värld av film, tv-pro-

gram, appar och mycket mer med Android TV. Den här tv:n bjuder på det ultimata inom bildkvalitet och 

kombinerar 4K-skärpans briljans med ljusstyrkan, färgen och detaljerna hos HDR (High Dynamic Range). 

Tidigare dolda områden med mörka skuggor och solljus blir nu skarpa och detaljrika.

65¨ 16.990

4.290


