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Type VerkoopprijsVerkoopprijs

4260 3 -weg luidspreker3 -weg luidspreker per paar 17.999
in 2 kleuren: hoogglans wit met zwart ofin 2 kleuren: hoogglans wit met zwart ofin 2 kleuren: hoogglans wit met zwart ofin 2 kleuren: hoogglans wit met zwart of

      hooglans zwart met wit      hooglans zwart met wit      hooglans zwart met wit

Studio Pro 2 -weg monitor, hoogglans zwart2 -weg monitor, hoogglans zwart2 -weg monitor, hoogglans zwart per paar 799

Music Center All in one Music player, incl Well USB dongleAll in one Music player, incl Well USB dongleAll in one Music player, incl Well USB dongleAll in one Music player, incl Well USB dongle 1499
iDongle Well dongle tbv iPad, iPhone, iPodWell dongle tbv iPad, iPhone, iPodWell dongle tbv iPad, iPhone, iPodWell dongle tbv iPad, iPhone, iPod 99

Planet L Sphere luidspreker rood, wit en zwart hoogglansSphere luidspreker rood, wit en zwart hoogglansSphere luidspreker rood, wit en zwart hoogglansSphere luidspreker rood, wit en zwart hoogglans per paar 699
Mat zwart , 29 cm doorsneeMat zwart , 29 cm doorsneeMat zwart , 29 cm doorsneeMat zwart , 29 cm doorsnee

Stand Chromen stand tbv de Planet L en Music CenterChromen stand tbv de Planet L en Music CenterChromen stand tbv de Planet L en Music CenterChromen stand tbv de Planet L en Music Center per stuk 99
Ceiling Mount Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                per stuk 99
Wall Mount Wandbeugel aluminiumWandbeugel aluminiumWandbeugel aluminium per stuk 75

Planet M1.0 Sphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwart per stuk 239
Planet M2.0 Sphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwart per paar 449
Planet M5.0 Sphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwartSphere luidspreker rood, wit en zwart per 5 1099

hoogglans, 15 cm doorsneehoogglans, 15 cm doorsneehoogglans, 15 cm doorsnee
Stand Chromen stand tbv de Planet MChromen stand tbv de Planet MChromen stand tbv de Planet M per stuk 79
Ceiling Mount Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                Plafond beugel tot 5 meter lengte                per stuk 79
Wall Mount Wandbeugel aluminiumWandbeugel aluminiumWandbeugel aluminium per stuk 50

Planet Sub Planet Sub in rood, wit en zwartPlanet Sub in rood, wit en zwartPlanet Sub in rood, wit en zwart 449

Planet Cable 2,5 kwadraat vertind, rol 2,5 kwadraat vertind, rol 2,5 kwadraat vertind, rol 10 meter 59


