
Vybíráme příslušenství pro tablety a smartphony
Připojte kytaru, basu...
Kytarový adaptér na iPhone nebo iPad pro kytaru. Skvělá pomůcka při nahrávkách vlastních kompozicí a skladeb nebo pro 

živá vystoupení s vlastním hudebním podkladem. Ideální pro využití efektových aplikací. Pracuje i na jiných platformách  

(Windows, Adnroid).

25021671   Stagg GB2IP 10

30103030   PAD-19 6000628F   Držák IH-1

319 Kč

Stojánek na stůl
Praktický stolní držák pro iPad. Nastavení 

v rozmezí 20 - 25 cm. 

Aby jste na to viděli
Držák pro iPad 1, 2 a 3 generace s možností uchycení na 

mikrofoní stojan. Ohebný husí krk pro přesné nastavení. 

739 Kč829 Kč

Jak to funguje

http://www.hdt.cz/stagg-gb2ip-10-kytarovy-predzesilovac-pro-ipad/d-223815/
http://www.hdt.cz/stojanek-pro-tablety-pad-19/d-223512/
http://www.hdt.cz/drzak-ih-1-pro-ipad-123/d-221505/


Něco pro audiofily
Uzavřená dynamická stereofonní sluchátka. Polohování 

náušníků, nastavitelný hlavový most, kvalitní polstrování. 

Abyste se dobře slyšeli
Luxusní uzavřená stereo sluchátka pro mobilní zařízení. 

40 mm otočné náušníky s neodymovým magnetem,  

nastavitelný most (čelenka) 

sluchátek. Odnímatelný 2 m  

přívodní kabel,pozlacený  

stereo konektor  

Jack 3,5 mm

1989 Kč1299 Kč
14000311   OmnitronicSHP-5000

25021191   Stagg SHP-I50, bílá 
25021190   Stagg SHP-I50, černá

Zahrajte nahlas
2-pásmový aktivní plastový reprobox. Výkon 80W RMS. 

Vstupy 1x link (RCA) a 1x mic (jack) s regulací hlasitosti. 

Jde to i bez kabelu
Aktivní reprobox s MP3 přehrávačem (USB/SD) a Blue-

tooth technologií. Zabudovaný zesilovač, připojení Line 

(XLR/RCA), Mic (XLR) a výstup XLR. Regulace úrovně 

signálu všech kanálů, 2-pásmové korekce. Výkon 300W. 8“ 
80W12“ 

300W

2690 Kč4990 Kč
SK170318   Skytec JPA-12A SK170310   Skytec JPA 8
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m

m

440
m

m

280mm
430mm

Připraven na cesty
Na drobné příslušenství se vždy hodí nějaké kvalitní 

pouzdro. Právě k tomu účelu jsme přišli s obalem MUCA 22. 

319 Kč
25021672   Stagg MUCA22

HDT impex s.r.o.
Botanická 3, 362 63 Karlovy Vary
T: 353 222 267, M: 737 210 600
info@HDT.cz, www.HDT.cz

Uvedené ceny zboží jsou vč. DPH a obsahují recyklační poplatek. 
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny, obrázky jsou pouze ilustrativní. 
Ceny platí do vyprodání zásob.

http://www.hdt.cz/omnitronic-shp-5000-dj-sluchatka/d-222573/
http://www.hdt.cz/skytec-jpa-12a-mp3-bluetooth/d-223331/
http://www.hdt.cz/skytec-jpa-8-aktivni/d-208430/
http://www.hdt.cz/stagg-muca22-pouzdro-na-prislusenstvi/d-223847/
http://www.hdt.cz/exec/search.asp?EXPS=Stagg+SHP-I500+&SearchType=Fulltext
https://www.facebook.com/hdt.cz

