Cinema

HET GELUID van je
TV verbeteren?
Wat valt er nog meer te verbeteren
aan een meubel waar je apparatuur in
opbergt? Nou een heleboel, zo laat de
emondo CINEMA zien. Dit stijlvolle
HiFi en TV meubel kent een speciale
technische ruimte die ervoor zorgt dat
stekkerdozen en bekabeling netjes
worden opgeborgen. Speciaal voor
de filmliefhebbers is de CINEMA
voorzien van een opbergvak voor
integratie van een soundbar of
'centre' luidspreker. Hierdoor wordt
het filmgeluid krachtiger, rijker en
voller weergegeven. In de
apparaatvakken is voldoende ruimte
voor extra audio video apparatuur. Past je
emondo CINEMA L: op maat gemaakt voor
soundbar of ‘centre’ luidsprekers
afbeelding: Dynaudio Excite X24 C
https://www.dynaudio.com/

soundbar toch net niet? Door de emondo
maatwerk service kies je voor een eigen
indeling, afmeting en kleur en je maakt het
ideale audio video meubel helemaal af door een keuze uit
verrassende opties.

8 CINEMA L (zie boven)
SPECIFICATIES:
4 Basis afmeting: 1.70 x 50 x 55cm *
4 Kleur ombouw: Halifax eiken
4 Kleur binnenkant: wit
4 Kleur deuren: wit
4 Technische ruimte: ja
4 Klep met gasveren: ja
4 Soundbar integratie: ja
4 Kabeldoorvoeren: 2x
4 Gratis levering en montage: ja **

€ 1550,CINEMA XL met optimale bereikbaarheid door deuren aan de achterkant

8 CINEMA XL
De XL uitvoering is gelijk aan de CINEMA L aangevuld
met deuren aan de achterkant met de binnenkant in

AV meubels met POWER

helder grijs.

8 HET STROOMPUNT

€ 1650,-

Of het nu gaat om stekkerdoos van de bouwmarkt of eentje
met extra kwaliteit; je integreert het stroompunt van je
apparatuur moeiteloos in de technische ruimte van een
emondo HiFi en TV meubel.

Afgebeeld: ISOTEK POLARIS power conditioner: https://quad-raad.nl
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Cinema

Speciaal voor

Film liefhebbers
De Cinema SERIE is ontwikkeld voor filmliefhebbers die
hun TV geluid willen verbeteren met een soundbar of
'centre' luidspreker. Bovendien werk je ook met het
grootste gemak je andere apparatuur zoals
een kabelontvanger, mediaspeler,
versterker uit het zicht weg. Als onderdeel
van een verantwoord kabelmanagement is
dit mooie AV meubel natuurlijk voorzien
van een technische ruimte aan de
achterkant dat plaats biedt aan je
stekkerdoos, switch en overtollige
bekabeling.
Je wilt je apparatuur ook aan de achterkant
schoonhouden? Of je wisselt regelmatig
van kabels? De CINEMA XL en XXL
beschikken voor optimale bereikbaarheid

8 CINEMA XXL

over een deuren aan de achterkant.

De XXL uitvoering is gelijk aan de CINEMA XL, aangevuld
met een binnenkant in staalgrijs, een extra schap in
apparaatkast en decorplaat in Halifax eiken aan
onderkant.

€ 1850,-

CINEMA XXL MAATVOERING:
Tip: laat je CINEMA meubel aanpassen aan de afmeting van je
soundbar of centre luidspreker.

#

KLEUREN

www.emondo.nl/kleuren

* bxhxd
** Gratis montage en transport in Nederland, op beneden verdieping of bereikbaar met lift.
Prijs van ongemonteerde levering op aanvraag
(Waddeneilanden tegen meerprijs)

Halifax eiken

Aanvullende opties voor CINEMA SERIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remote IR Package
Hettich soft-close lade (2 stuks)
Extra kabeldoorvoer
Handgreep v.a.
Deuren en klep in hoogglans wit
Frame op klep met luidsprekerdoek:
Luxe pootjes (4 stuks)
Stelvoeten (5 stuks)
Montage en vervoer

Tabak eiken

€ 199,- (inclusief inbouw in bovenblad)
€ 249,€ 45,€ 29,€ 189,€ 125,- (kleur luidsprekerdoek naar keuze)
€ 130,€ 59,GRATIS **

TIP
Liever een andere indeling, maatvoering of kleur?
Kiezen uit verrassende opties? Zie www.emondo.nl/opties

Wit eiken
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