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met trots presenteren wij u ons nieuwe 
december-magazine met de nieuwste 
modellen van ons fraaie assortiment 
top-merken!

met onze ruime ervaring van 86 jaar als audio/Video specialist 

hebben wij inmiddels op veel vragen een antwoord. wij bieden 

u oplossingen! daarbij onderscheiden wij ons door aandacht 

en advies op maat met een uitstekend en ervaren team van 

vakspecialisten. dit geldt niet alleen voor onze winkels, maar ook ons 

team van installatiemedewerkers zorgt bij u thuis voor het perfect en 

speelklaar installeren van uw aankoop. wij gaan voor uw optimale 

kijk- en luisterplezier! Of het nu gaat om een hoogwaardige tV, 

Hifi  systeem of een eenvoudige sOnOs speaker tot een volledig 

domotica systeem, waarbij u uw apparatuur inschakelt met slechts 

één vingertip op uw smartphone! Van een eenvoudige Bluetooth 

speaker of samsung tV tot een High end Hifi  systeem of compleet 

Bang & Olufsen multiroom systeem; wij nemen iedere klant en 

verkoop graag even serieus.

in de afgelopen 86 jaar hebben wij feilloos ervaren welke producten 

perfect presteren en een uitstekende prijs/prestatie verhouding 

bieden met kwaliteit en duurzaamheid. Ons assortiment heeft 

daardoor een uiterst uitgebalanceerde samenstelling gekregen. 

wij nemen u graag mee in de wereld van streaming muziekervaring 

en ultra-Hd beeldbeleving! een goede beeld- en geluid oplossing 

maakt ons dagelijkse, drukke leven iedere dag immers tot een feestje.

u bent van harte welkom!

Onno en stephan praalder & praalder team

PRAALDER 
AUDIO/VIDEO CENTER
theresiastraat 153-157
2593 ag den Haag
070 – 322 22 73 (optie 1-1)
info@praalder.nl

WWW.PRAALDER.NL

BANG & OLUFSEN 
PRAALDER
theresiastraat 151
2593 ag den Haag
070 – 322 22 73 (optie 1-2) 
bang-olufsen@praalder.nl

WWW.PRAALDERBEO.NL
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PlayBase Soundbase en Wireless luidspreker
leverbaar in zwart of wit

Play:1 Wireless luidspreker
Leverbaar in zwart of wit 

PlayBase Soundbase en Wireless luidspreker
leverbaar in zwart of wit

Van 229,= 

nu 179,=

Van 799,= 

nu 699,=
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a12 geïntegreerde Versterker 979,=
de a12 geïntegreerde versterker biedt dezelfde strakke lijnen en 
intuïtieve bediening als het a14 vlaggenschip, maar dan met een 
output van 60 watt per kanaal rms in 8 Ohm.

a14 geïntegreerde Versterker 1279,=
Het vlaggenschip uit de nieuwe 14 serie is de a14 geïntegreerde 
versterker, met meer kracht en eveneens voorzien van 
o.a. Bluetooth, usB, digitale ingangen en hoogwaardige dac.

al meer dan een halve eeuw produceert rotel 
prijswinnende Hifi -componenten die nieuwe 
standaarden zetten op het gebied van audioprestaties 
in hun klasse. rotel introduceert nu de gloednieuwe 
14 serie: prachtige componenten die de essentie van 
rotels wereldvermaarde Balanced design concept 
belichamen.

de 5 componenten in de 14-series vormen samen een 
geweldig aanbod en de serie vertegenwoordigt zonder 
twijfel het beste dat rotel op audio-gebied te bieden 
heeft. Op welke manier u ook graag naar muziek luistert, 
de 14 serie levert uitmuntende audioprestaties, een 
exceptioneel strak en robuust design en indrukwekkende 
fl exibiliteit voor een geweldige prijs.

De nieuwe 
700 series
Studiogeluid in huis
de nieuwe Bowers & wilkins 700-series, die geavanceerde, 
akoustische techniek combineert met een klassiek kastontwerp, is 
geïnspireerd op opnamestudio’s, maar gemaakt voor huiskamers. 
extra bijzonder is de massieve tweeter behuizing van de 705 en 
702 luidsprekers. de akoustisch geopptimaliseerde behuizing 
wordt uit een massief blok aluminium gefreesd en is buitengewoon 
ongevoelig voor resonanties.
 
De 700-serie bestaat uit:
702 s2   vloerstaand-top tweeter 1999,=
703 s2   vloerstaand 1499,=
704 s2   vloerstaand  1199,=
705 s2   bookshelf-top tweeter    1099,=
706 s2   bookshelf 699,=
707 s2   bookshelf 499,=
 
pV1d   1000 watt subwoofer  1600,=
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Unieke luidsprekers 
• Hoogwaardige luidsprekers voor een optimale geluidsbeleving
• Actieve luidsprekers (versterker in luidspreker)
• Unieke akoestische lens*
• Ieder met een onderscheidend design
• Draadloze communicatie met BeoVision TV’s en BeoSound geluidssystemen*
• Modulaire systemen voor optimale kleursamenstellingen
• Draadloze connecitviteit: WiFi, WiSa

Afgebeeld: BeoLab 18 silver 
met oak front en floor-
stand. Per set € 6.080,-

Afgebeeld: BeoLab 19 
silver. Per stuk € 2.945,-

Afgebeeld BeoLab 20 
black. Per set € 9.390,-

Afgebeeld: BeLab 17 alu  
op floorstand. Per set € 3.675,-

16108 Brochure 8 pag B&O SEPT2017_V3.indd   4 18-08-17   21:25

OFF THE WALL - MUZIEK
de Beosound shape is een nieuw aan de wand gemonteerd draadloos luidsprekersysteem voor 
muziekliefhebbers die van design houden. Het systeem biedt een overweldigende geluidsweergave,  
een aanpasbaar en schaalbaar design en geïntegreerde lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek  
in de ruimte. Beosound shape vanaf 3.400,- div. kleuren

BeoVision eclipse 55” 4k Oled: 
vanaf 8.295,=

BeoVision eclipse 65” 4k Oled:  
vanaf 11.995,=

*excusief wallbracket of floorstand

Beosound 2 
1795,-

Beosound 1
1295,-

afgebeeld Beolab 50
met oak front
en black cover.
per set 26.590,-
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40 jaar lang vet geluid
Vanaf het moment dat hun kleine, grijze 3020-versterker de bodem 
onder de voeten van de gevestigde hifi -fabrikanten wegsloeg, 
geeft nad het meeste geluid voor je geld, in iedere prijsklasse. 
Bij nad gaat het niet om blingbling en makkelijke oplossingen. 
Ze doen wat ze moeten doen – en meer niet! maar dat doen ze 
dan ook wel heel erg goed. dankzij de unieke mdc-modules van 
nad kun je sommige modellen upgraden, zodat je niet steeds een 
nieuw apparaat hoeft te kopen om de nieuwste functies te kunnen 
gebruiken.

Ontworpen voor het 
echte leven
de werkelijkheid is niet te vangen in specifi caties op papier. een 
nad-product is gemaakt om echte muziek te spelen over echte 
luidsprekers, geen rare pieptonen in een testlaboratorium. dit heeft 
gezorgd voor kwaliteitscomponenten, ijzersterke voedingsdelen 
en een constructie waarbij iedere technische oplossing bijdraagt 
aan de geluidskwaliteit. neem bijvoorbeeld de unieke powerdrive-
technologie, waarmee een nad-versterker harder en zuiverder 
speelt dan zijn concurrenten uit dezelfde prijsklasse. Zo was het 
al toen de legendarische hoofdingenieur Bjørn erik edvardsen de 
3020’s ontwikkelde – en zo is het nu nog steeds!

Digitale versterker-serie
de nieuwe hybride digitale versterker serie van nad is zeer 
bijzonder en kent een sublieme prijs-prestatie verhouding. de 
c-368 en c-388 kennen de mogelijkheid om de Bluesound mdc-
Bluos module in te bouwen waardoor de versterker meteen 
een streaming muziekspeler is van topniveau. en je kunt er niet 
alleen in de woonkamer van genieten. de Bluesound-module 
werkt namelijk perfect samen met de andere elementen van je 
Bluesound-systeem, zodat je in een handomdraai kunt genieten 
van multiroom-streaming in je hele huis. en dankzij Bluetooth-
streaming in twee richtingen en meer dan genoeg aansluitingen 
voor analoge en digitale bronnen, inclusief draaitafel, weet je zeker 
dat de c368 en de andere modellen uit de new classic-serie nu al 
de full-size stereosystemen van morgen zijn!

DE SERIE BESTAAT UIT:
c-338 2x 50 watt versterker 
met chromecast en Bluetooth 699,=

c-368 2x 80 watt versterker 
met Bluos streaming optie* 999,=

c-388 2x150 watt versterker 
met Bluos streaming optie* 1749,=

* BluOS streamingmodule €499
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dali is een echt scandinavisch merk, het staat voor kwaliteit en mooi 
design. de deense luidspreker fabrikant is opgericht in 1983, dali 
staat voor danish audiophile loudspeaker industries. dali heeft bij het 
ontwerpen van zijn speakers één ding centraal staan de speaker moet 
klinken en eruitzien zodat het past binnen dali’s fi losofi e. streven naar 
het ultieme in muziek reproductie.

dali heeft een breed aanbod aan luidsprekers, home cinema sets en 
subwoofers. iedere serie: Zensor, Opticon, rubicon en epicon bestaat 
uit boekenplank speaker, vloerstaande luidspreker, center speaker en 
bijbassende subwoofer. door het brede aanbod luidsprekers heeft dali 
voor ieder budget een oplossing. Bij iedere serie slaagt dali erin om 
mee te doen met de top binnen die prijsklasse. en iedere serie is met de 
grootste zorg ontwikkeld en de luidsprekers klinken niet alleen goed, ze 
ogen ook schitterend. Het is dan ook niet vreemd dat dali regelmatig in 
de prijzen valt met haar luidsprekers.

Bijvoorbeeld:
OPTICON 1  Walnoten / Zwart / Wit 349,=
OPTICON 2  Walnoten / Zwart / Wit 449,=
OPTICON 5  Walnoten / Zwart / Wit 699,=
OPTICON 6  Walnoten / Zwart / Wit 849,=
OPTICON 8  Walnoten / Zwart / Wit 1.299,=
OPTICON VOKAL  Walnoten / Zwart / Wit 549,=

*prijzen per stuk
 

Je favoriete muziek, overal in huis. in Hi res. Bluesound is de ultieme keuze in hi- res multi-room streaming 
-spelers. luister naar je favoriete muziek , overal in huis, door het hele huis, zo levensecht weergegeven. 
ieder zijn eigen muzieksmaak, zijn eigen stijl.

node 2 + pulse2: 
normaal 1348,= nu 1148,=

perfecte draadloze digitale hifi 

Afgebeeld: DALI EPICON serie

Combineer een Node2 
muziekspeler met een Pulse 
multiroom luidspreker en 
bespaar tot 200,=.

normaal 1348,= nu 1148,=
node 2 + pulse flex: 
normaal 898,= nu 798,=

node 2 + pulse mini: 
normaal 1148,= nu 998,= 
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QUESTYLE QP-1R HIGH END 
PORTABLE AUDIO-SPELER EN DAC

deze audio speler is subliem gebouwd uit één 
zwaar aluminium die-cast chassis. Het ingebouwde 
geheugen heeft een capaciteit van 32 gb en kan 
worden uitgebreid met een sd-kaart. de speler 
ondersteunt vrijwel alle losless bestandformaten.

leverbaar in space grey of gold.
Optionele leren hoes
leverbaar in elephant-grey
of light-brown.

prijs speler: 999,=
prijs leren hoes: 69,=

 

QUESTYLE CMA 400i 
HOOFDTELEFOONVERSTERKER EN DAC

Hetgeen voor de portable speler geldt , geldt nog sterker voor de stationaire speler. 
door toepassing van de gepattenteerde current mode amplifi cation heeft deze 
hoofdtelefoonversterker nóg meer ruimte, openheid en dynamiek in het klankbeeld 
dan de portable versie.

luistert u graag naar muziek via een hoofdtelefoon en heeft u geïnvesteerd in een 
hoogwaardige hoofdtelefoon; haal dan alles uit uw aankoop en laat u zich verbluffen 
door dit product!
prijs: 899,=

geheugen heeft een capaciteit van 32 gb en kan 
worden uitgebreid met een sd-kaart. de speler 
ondersteunt vrijwel alle losless bestandformaten.

leverbaar in space grey of gold.

leverbaar in elephant-grey

QUESTYLE
Terrason Audio presenteert de gloednieuwe producten van Questyle

RUARK AUDIO R1 
DAB+ RADIO BLUETOOTH

Het ontwerpteam van ruark audio gelooft dat goede 
muziekweergave niet alleen voorbehouden moet zijn 
aan grote, woonkamer vullende Hifi -systemen. muziek 
is voor iedereen en het liefst overal, maar dan wel in 
een kwaliteit die de meest veeleisende oren doet spit-
sen. dat ruark audio die kunst volledig onder de knie 
heeft is met de fraai gelijnde r1 meer dan bewezen. 
de ruark r1 is leverbaar in wit, zwart en walnoten voor 
279,=

RUARK AUDIO R4I MK3 
INTEGRATED MUSIC SYSTEM
ruark audio combineert design en ele-
gantie met een rijke geluidskwaliteit en 
gebruiksgemak. dit Britse merk produceert 
geluidssystemen die niet alleen goed en rijk 
klinken, maar ook nog eens goed staan in je 
woonkamer. 
de ruark audio r4 draadloze speaker valt 
door zijn bescheiden grootte nauwelijks op, 
totdat zijn rijke geluiden uw kamer vullen. de 
klanken die de ruark audio r4 produceert 
verwacht je normaal gesproken alleen van 
een grote Hifi -set. de speaker beschikt over 
een cd-speler, bluetooth, maar heeft ook 
een daB+ digitale radio ontvangst en een 
usB-aansluiting, en zal door z’n elegantie 
nergens misstaan.
naast de uitvoeringen in zwart, wit en walnut 
is er de 30-jarige jubileum editie in titanium/
zwart; een prachtige kleurstelling!

dit verbluffende alles-in-een systeem kost 
849,=

RUARK AUDIO R7 AUDIO 
SYSTEEM MET CD, DAB+ 
EN FM
de ruark audio r7, een audiomeubel in de 
stijl van de radiogram uit de 40-er en 50-er 
jaren maar voorzien van de modernste 
hedendaagse technologie. de ruark audio 
r7 is zeer fraai afgewerkt met hout en alu-
minium, kan vrij staan op zijn eigen slanke 
poten of kan op een meubel geplaatst 
worden. de r7 voorziet in alle mogelijke 
bronnen van muziek zoals een cd-speler, 
een fm/daB+ radio, internet radio, upnp/
dlna muziekstreamer en een hoogwaar-
dige Bluetooth (aptX) ontvanger voor het 
gebruik van bijvoorbeeld spotify of deezer. 
door zijn digitale en analoge ingangen en 
usB poort kan ook het geluid van bijvoor-
beeld een tV aangesloten worden en uw 
tablet of smartphone opgeladen worden. 
door al deze afspeel- en aansluit-
mogelijkheden wordt de ruark audio r7 
het muziekcentrum voor elk huis.

prijs: 2599,=

12
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de gloednieuwe speakers van de dynadio music-serie laten zich aan iedere ruimte of positie 
aanpassen, zelfs op omgevingsgeluiden, en met de music now-functie heb je toegang tot 
gepersonaliseerde playlists.

de iOs- en android bediening-app maakt gebruik van dynaudio’s music now-algoritme 
om de muzieksmaak van de gebruiker te leren kennen, zodat automatisch gegenereerde 
playlists met een druk op de knop afgespeeld kunnen worden. de music-luidspreker kan 
verbonden worden met onlinemuziekdiensten als tidal en spotify. iedere speaker heeft 
daarnaast vijf voorkeuzetoetsen.

ieder model is leverbaar in een light grey, dark grey, red en Blue. Zodat je het uiterlijk aan 
je smaak of de actuele trends kunt blijven aanpassen. Voor de music 5 als de music 7 is een 
muurbeugel leverbaar.
 
dynaudio music 1 499,=
dynaudio music 3 649,=
dynaudio music 5 799,=
dynaudio music 7 999,=

DYNAUDIO CONTOUR SERIE
 
de vijfde, nieuwe generatie van de contour serie van dynaudio is volledig nieuw ontworpen. 
de speakers zien er strak, tijdloos en neutraal uit; geen straf voor je woonkamer dus. 
er zijn voor de nieuwe contour serie geheel nieuwe drivers ontwikkeld. Ook de tweeter, 
de esotar2 is compleet nieuw. Het beluisteren van de nieuwe contourserie is een belevenis.

contour 20 4500,=/set
contour 30 7000,=/set
contour 60 9000,=/set
contour 25c 3250,=

*  Meerprijs voor andere 
kleuruitvoeringen.
 
 

DYNAUDIO XEO- WIRELESS SPEAKER SERIE
 
de Xeo serie van dynaudio levert High end prestaties, maar dan 
draadloos. Het Xeo systeem bestaat in basis uit 2 speakers en een 
draadloze zender en kan naar gelang uitgebreid worden. Binnen de 
XeO serie is er keuze uit vloerstaande of boekenplank luidsprekers. 
Voor beide geldt dat de versterker geïntegreerd is in de luidsprekers. 
 
Het geheel is draadloos, dat wil zeggen dat je deze speakers enkel 
en alleen hoeft aan te sluiten op een stopcontact. Vervolgens sluit 
je de verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld: een tV, streamer, 
smartphone, Blu-ray of laptop aan op de Xeo zender en het systeem 
werkt. Het systeem kan met zowel analoge als digitale bronnen overweg. 
er kunnen in totaal 4 bronnen gelijktijdig worden aangesloten.
met de bijgeleverde afstandsbediening is eenvoudig de bron te kiezen 
en het volume te regelen.
 
dynaudio Xeo2 1300,=/set
dynaudio Xeo4 1700,=/set
dynaudio Xeo6 3000,=/set
 
leverbaar in: white satin, Black satin

                 PRIMEUR
MUSIC DRAADLOZE MULTIROOM SERIE

12

de vijfde, nieuwe generatie van de contour serie van dynaudio is volledig nieuw ontworpen. 
de speakers zien er strak, tijdloos en neutraal uit; geen straf voor je woonkamer dus. 
er zijn voor de nieuwe contour serie geheel nieuwe drivers ontwikkeld. Ook de tweeter, 
de esotar2 is compleet nieuw. Het beluisteren van de nieuwe contourserie is een belevenis.

ACTIE: TIJDELIJK MET 10% KORTING EN 
GRATIS HUB T.W.V.  250,-. 

                 PRIMEURPRIMEUR

MAGAZINE 2018_v6.indd   9 27-11-17   11:02



i15 prisma versterker/ netwerkspeler   1750,=
 
i35 2x150 watt versterker 3500,=
i35-dac (pcm768khz/dsd256)  4100,=
i35 prisma incl. netwerkspeler 4500,=
 
cd35 cd-speler/dac  2800,=
cd35 prisma cd-speler/netwerkspele 3200,=
 

PRIMARE  PRISMA I35  TOTAAL-OPLOSSING
2x150 watt Versterker én streaming muziek speler
 
de gloednieuwe primare i35 prisma is één van de nieuwe producten dat staat voor 
primare’s nieuwe totale Home muziek oplossing. prisma biedt multi room/ multi-
zône oplossing voor het weergaven van opgeslagen muziek, streaming muziek 
vanaf een muziek-service, bedraad of draadloos, geheel bedienbaar vanaf een 
touch-screen op een mobiele telefoon of tablet. naast Bluetooth, apple airplay 
en spotify connect biedt primare prisma ook een ingebouwde chrome cast speler. 
een uniek streaming portal dat het mogelijk maakt om probleemloos en zeer 
eenvoudig honderden streaming diensten en aanbieders af te spelen. Ook is er 
een hoogwaardige primare prisma cd35 cd-speler beschikbaar voor het afspelen 
van cd-disc in een perfecte weergave kwaliteit.
 

Primare
Primare is een Scandinavisch bedrijf en veel kenmerkende 
eigenschappen van het merk vinden hun oorsprong in de 
Scandinavische cultuur. Dat uit zich in een bepaalde manier van leven 
en het beleven van muziek en � lm. Een belangrijk onderdeel van het 
culturele landschap van Scandinavië is dat er balans moet zijn van alle 
elementen die samenwerken. Lagom is het Zweedse woord hiervoor 
en het betekent “net de juiste hoeveelheid” ,niet teveel en niet te 
weinig. Alles in perfecte balans, harmonie en verhouding. In onze 
de� nitie van lagom is dat geen aspect van het Primare product de 
aandacht op zich zou moeten vestigen. De muziek moet de ervaring 
zijn en dat het besef van technologie aan het werk moet verdwijnen.
Primare heeft deze designbenadering al dertig jaar vorm gegeven. 
Een harmonieuze samenvoeging van technologie en functionaliteit. 
De componenten zijn ontwikkeld om moeiteloos de zuiverheid 
van geluid en gebruiksgemak te leveren. De vele innovaties in 
design en productie stellen het Primare product in staat om uniek 
gebalanceerde prestaties te leveren. Het gevoel dat hiermee word 
geleverd is onmeetbaar.
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i15 prisma versterker/ netwerkspeler   1750,=
 
i35 2x150 watt versterker 3500,=
i35-dac (pcm768khz/dsd256)  4100,=
i35 prisma incl. netwerkspeler 4500,=
 
cd35 cd-speler/dac  2800,=
cd35 prisma cd-speler/netwerkspele 3200,=
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*Alleen geldig op de geselecteerde actiemodellen. Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.sony.nl/acties. Actieperiode 26 oktober 2017 t/m 31 december 2017.

‘Sony’ en haar logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

€200
TOT 

RETOUR
BIJ AANKOOP VAN  

EEN SONY 4K HDR TV*EEN SONY 4K HDR TV

OFFICIAL TV OF 
THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

OFFICIAL TV OF 
THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Niets kan hieraan tippen
Het beeld komt echt tot leven met diepe zwarttinten en natuurlijke 
kleuren. Meer dan 8 miljoen zelfverlichtende pixels worden apart 
gereguleerd door de X1 Extreme™-processor. De OLED-tv van Sony 
creëert een verfi jnd, ongeëvenaard contrast.

ACOUSTIC SURFACE™-TECHNOLOGIE
GELUID ZOALS U NOG NOOIT HEBT GEZIEN

In tegenstelling tot bij de meeste tv-speakers, komt het geluid van 
het volledige scherm, waardoor u kunt opgaan in nieuwe entertain-
mentervaringen. Het beeld en geluid zijn perfect in balans.

 
KD 55 A1 in 55” (138 cm) beeldformaat  

Normaal 3299,=    Nu 2999,=

KD 65 A1 in 65” (163 cm) beeldformaat  

Normaal 4299,=    Nu 3999,=

 

SONY BRAVIA 
A1 OLED TV

MAGAZINE 2018_v6.indd   12 27-11-17   11:03



SAMSUNG QE 55 Q 8 F 
SMART TV
dit is het topmodel in het meest gangbare 55” (138 cm) beeldformaat van samsung.deze Qled tv beschikt over 
de meest hoogwaardige samsung techniek hetgeen borg staat voor een sublieme beeldkwaliteit, gekoppeld 
aan een schitterend design met een massieve, metalen behuizing.

Verbind je gratis samsung galaxy s8 smart phone gemakkelijk met je grote scherm en geniet van al je 
content. en dankzij de smart View app kan je alles probleemloos bedienen met je mobiele toestel!
 

SMART HUB dankzij de samsung smart-HuB staat alle content overzichtelijk op één scherm. 

SMART REMOTE Bedien alle aangesloten apparaten met één afstandsbediening.

360° DESIGN Verfi jnd ontwerp met geheel metalen achterkant. 

NO GAP WALL MOUNT met de “no gap wall mount” hangt de tV nog strakker aan de muur. 

INVISIBLE CABLE  Je kunt alle apparaten met elkaar verbinden via één vrijwel onzichtbare kabel. 

Samsung QE 55 Q 8 F  2999,=*
nu met gratis galaXy s8 twV 699,= óf 500,= cashback!

*er is al een samsung Qled tv vanaf € 1799,=

SONY BRAVIA 
A1 OLED TV
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In een modern hifi systeem is streaming niet meer weg te denken. De combinatie van hoge 
geluidskwaliteit en gebruiksgemak die met streaming kan worden bereikt is ongeëvenaard. Maar 
daarbij is het wél van belang hoe goed de digitale verbindingen zijn. Praalder Audio/Video Center 
kiest daarom voor AudioQuest.  

De constante, hoge kwaliteit van AudioQuest en hun brede pakket voor elk budget sluiten perfect aan 
bij de filosofie van Praalder. Kom luisteren naar een overtuigende demonstratie. Alle gangbare kabels 
liggen klaar en advies en begeleiding zijn nog steeds gratis.

www.audioquest.nl

Echt...alleen maar enen en nullen?

AQ-Digital-1-210-148-Praalder.indd   1 18/11/2016   15:48

Hightech met een ziel
Loewe bild 5 - OLED

State-of-the-art OLED technologie in combinatie 
met een vintage design geïnspireerd op de Sixties.
Creative Director Bodo Sperlein gebruikte hout als 
contrast met het ulta dunne 4.9 mm beeldscherm.

Loewe bild 5 OLED biedt talrijke combinatiemogelijkheden.

Er is reeds een Loewe bild 5.55 OLED vanaf 3.499 €.

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en 
dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze 
verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde 
lettertype gehanteerd worden.

Dealer_bild5OLED_A4_VL.indd   1 4/07/17   11:00
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Het verschil dat alleen 
LG OLED kan leveren

OLED TV ‘s geven een geheel nieuwe 
ervaring. Net als de vuurvlieg zijn natuurlijke 
licht uitstraalt, maakt OLED TV gebruik 
van organische verbindingen om zijn 
onafhankelijk aangestuurde pixels te doen 
oplichten of dimmen. OLED TV is de ideale 
manier om backlight te elimineren, en 
perfect zwart en kleur met een hoog contrast 
te realiseren zonder verstrooing.
 
 

LG OLED65E7V
Creëer thuis je eigen bioscoopomgeving met 
de LG OLED65G7V. Met het 10 bit paneel en 
de kleurrijke HDR beelden zie je ieder detail 
dat de � lmmaker je wilt laten zien. Dankzij de 
OLED techniek is zwart ook echt zwart. Zo 
geniet je van � lmscènes die tot leven komen 
door de perfecte weergave van zwart.
Normaal 4999,= Direct voordeel -1000 

ACTIEPRIJS 3999,= 
NU MET GRATIS LG V30 SMARTPHONE 
T.W.V. 899,=
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KEF LS50 WIRELESS NOCTURNE
 
de kef ls50 wireless is een draadloze luidspreker 
met alle streaming opties ingebouwd. middels een 
bedieningvriendelijke app heeft u met deze speakerset 
een uitstekend klinkende oplossing met slechts 2 
draadoze speakers zonder extra kabels, componenetne 
of bedieningen in huis!
 
Het Britse kef heeft industrieel ontwerper marcel 
wanders bereid gevonden om aan de geluidsprestaties 
van de ls50 wireless luidspreker nu ook een kunstzinnig 
design toe te voegen, met onder meer lichtgevende 
weergevers. Het opvallende ontwerp dankt de kef ls50 
nocturne aan de nederlandse ontwerper die gevraagd is 
om zijn visie op het strakke design en high-end prestaties 
los te laten.
Het resultaat is een uitvoering die met geen enkele andere 
luidspreker is te vergelijken: de nocturne heeft behalve 
een zeer opvallend jasje waar van alles in te ontdekken 
valt ook een aantal lichtgevende elementen voor extra 
sfeer in het donker.
 
kef ls50 wireless nocturne  2650,=/set
kef ls50 wireless zwart of wit  2300,=/set
 

uitnOdiging  
Wij nodigen u van harte uit op donderdagavond 18 januari 
vanaf 19.00 uur om enkele fraaie demonstraties bij te wonen 
van de luidsprekers van het legendarische KEF.

Onder andere demonstreren wij de kef “reference-ci” serie in 
een hoogwaardige Home cinema opstelling met dolby atmos 
surround sound! Het beleven van fi lm in deze Home cinema ruimte 
is een belevenis! in combinatie met een hoogwaardig 75” loewe 
reference beeldscherm in combinatie met het superieure dolby 
atmos suroound sound wordt u letterlijk “meegezogen” in de 
fi lmbeleving!
 
daarnaast zullen de kef ls50 wireless speakers in de spotlight 
staan. met deze fraaie, compacte, draadloze speakerset kunt u 
muziek streamen zonder verdere kabels, apparatuur of afstand 
bedieningen.
 
Ook de gerenommeerde kef Q-series en r-series zijn 
demonstratieklaar.
in combinatie met de weergaloze versterkers van Hegel is 
klankkwaliteit gegarandeerd.
 
wij verwelkomen u graag! een hapje en drankje staan voor u klaar!

WWW.PRAALDER.NL
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