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SIGA-NOS:

Crossfade M100

“Um produto com recursos generosos, construção
robusta, e um som quente e detalhado com um
grave poderoso.
Um vencedor de Editors’ Choice em todos os
aspetos”
–CNET, April 2015

Som premiado, com origem em
“crowdsourcing” por audiófilos,
músicos, editores e DJs
Versatilidade irrevogável para o
audiófilo moderno
Isolamento de ruído passivo (15dB)
com fuga de som mínima

Ultra portáteis graças à articulação
CliqFold™ da V-MODA
Construidos com componentes de
enorme qualidade e leveza para
melhor som e conforto

Feitos para Durar: testados além
dos padrões de testes de nível
militar
Incluida bolsa “exoskeleton” portátil
para resistência e portabilidade
sem paralelo

PVPR
MATE BLACK

SHADOW

08 77653 00523 8

08 77653 00525 2

M100UBK

2

M100USB

WHITE/SILVER

P. TABELA

249,99 €
203,24 €

M100USV

08 77653 00565 8

www. smartaudio.pt

XS

“Uns auscultadores com graves que até um audiófilo
pode gostar.
Os XS elevam a suavidade a um outro nível”
–Sound&Vision

Afinados com a confiança dos
“Golden Ears” V-MODA por todo
o globo
Versatilidade irrevogável para o
audiófilo moderno

BLACK

WHITE/SILVER

08 77653 00619 8

08 77653 00620 4

XSUBK

www. smartaudio.pt

Incluida bolsa “exoskeleton” portátil
para resistência e portabilidade
sem paralelo

Feitos para Durar: testados além
dos padrões de testes de nível
militar

Construidos com componentes de
enorme qualidade e leveza para
melhor som e conforto

Design super elegante e de
pequenas dimensões graças à
articulação CliqFold™ da V-MODA

PVPR

179,99 €

P. TABELA

146,33 €

XSUSV

3

Crossfade Wireless

Os auscultadores Crossfade Wireless da V-MODA
passaram por anos de engenharia de precisão no
design e na afinação da eletrónica sem fios.
A Equipa de melhorias da V-MODA elevou a fasquia
melhorando o resultado acústico destes novos
auscultadores.

Aprecie o melhor de 2 mundos
com a liberdade sem fios, e o som
analógico para ouvir musica, ver
filmes ou até mesmo em utilizações
de gaming com o microfone
Boompro opcional.
Até 12 horas de música sem fios,
e sem limites no modo analógico
cablado
Funcionamento garantido até 10
metros do seu dispositivo, podendo
ser emparelhado com duas fontes
ao mesmo tempo
Construidos com componentes de
enorme qualidade e leveza para
melhor som e conforto
Versatilidade irrevogável para o
audiófilo moderno

Feitos para Durar: testados além
dos padrões de testes de nível
militar
Incluida bolsa “exoskeleton” portátil
para resistência e portabilidade
sem paralelo

PVPR
GUNMETAL

WHITE/SILVER

08 77653 00658 7

08 77653 00656 3

XFBTGM
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P. TABELA

199,99 €
162,59 €

XFBTSV

www. smartaudio.pt

Crossfade II Wireless

Os auscultadores Crossfade Wireless II da
V-MODA passaram por anos de engenharia de
precisão no design e na afinação da eletrónica
sem fios, mantendo os icónicos materiais e Design
V-MODA. A Equipa de melhorias da V-MODA
subiu a fasquia melhorando a acústica dos famosos
Crossfade M-100 para uma reprodução virtualmente
idêntica com e sem fios.

Aprecie o melhor de 2 mundos
com a liberdade sem fios, e o som
analógico para ouvir musica, ver
filmes ou até mesmo em utilizações
de gaming com o microfone
Boompro opcional
Até 12 horas de música sem fios,
e sem limites no modo analógico
cablado
Funcionamento garantido até 10
metros do seu dispositivo, podendo
ser emparelhado com duas fontes
ao mesmo tempo

Construídos com componentes de
enorme qualidade e leveza para
melhor som e conforto
Ultra portáteis graças à articulação
CliqFold™ da V-MODA
Versatilidade irrevogável para o
audiófilo moderno

PVPR
MATTE BLACK

MATTE WHITE

08 77653 00688 4

08 77653 00689 1

XFBT2MBLACKM

www. smartaudio.pt

XFBT2MWHITE

P. TABELA

Feitos para Durar: testados para
além dos padrões de testes de
nível militar
Incluida bolsa “exoskeleton” portátil
para resistência e portabilidade
sem paralelo

329,99 €
268,28 €

PVPR
ROSE GOLD

P. TABELA

349,99 €
284,54 €

XFBT2RGOLD

08 77653 00690 7
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in ear ZN

Os primeiros auscultadores Intra-aurais lançados
pela V-MODA num período de 4 anos foram
desenvolvidos para suportar áudio de Alta
Resolução.
Os ZN possuem um som superior mantendo-se
sempre fiéis aos materiais luxuosos da V-MODA
e ao design Italiano. Som de nível audiófilo com a
adição de um controlo remoto fazem deles a escolha
perfeita para o amante de música moderno.

Som vivo, neutro e orgânico, com
graves vibrantes, médios vigorosos
e agúdos ativos
Construção em Zinco (Zn) e flitros
de afinação Italianos de produção
limitada contribuem para uma
acústica requintada
Mais de 2 anos de Pesquisa e
Desenvolvimento em ergonomia
para um melhor encaixe, conforto e
isolamento de ruído natural

Cabo Diamondback™, à prova de
emaranhamento, 20x mais forte
que o padrão nesta área
Duas versões disponíveis:
3-Botões, desenhado para
produtos Apple e 1-Botão, universal

ZN 3-BUTTON

ZN 1-BUTTON

08 77653 00640 2

08 77653 00639 6

ZN3BNERO

6

PVPR

179,99 €

P. TABELA

146,33 €

ZN1BNERO

www. smartaudio.pt

in ear Forza

Os Forza têm certificação Hi-Res Audio da Japan
Audio Society (JAS) para audiófilos modernos e
ativos. Os Forza têm um som de classe mundial
e passam com distinção nos testes com padrões
militares. Resistentes ao suor e condições
meteorológicas adversas, os Forza são a perfeita
companhia para correr e treinar. As “asas”
ActiveFlex™ de encaixe na orelha (em 3 tamanhos
asseguram máxima estabilidade e flexibilidade e
eliminam o ruído dos cabos. As argolas RemixRings
permitem personalização impressa 3D em materiais
que vão desde o acrílico à HD a platina.

Auscultadores intra aurais para
desporto, ultra leves, com 5.8mm,
com Microfone e 3 botões
de controlo de chamadas e
reprodução.
Personalização RemixRing por
impressão 3D

Cabo ultra reforçado, resistente ao
suor e condições meteorológicas
adversas, com Microfone e 3
botões para controlo de produtos
Samsung & Android (ou Apple)
O premiado som V-MODA agora
certificado Hi-Res Audio pela
Japan Audio Society (JAS)

“Asas” destacáveis ActiveFlex™
Sport e Ganchos Sport, num estojo
de transporte e armazenamento
Milano Desig

PVPR
BLACK iOS

BLACK Android

WHITE iOS

WHITE Android

08 77653 00669 3

08 77653 00666 2

08 77653 00671 6

08 77653 00668 6

FRZIBLACK

www. smartaudio.pt

FRZABLACK

FRZIWHITE

P. TABELA

99,99 €
81,29 €

FRZAWHITE

7

in ear
Forza Metallo

Os Forza Metallo têm certificação Hi-Res Audio da
Japan Audio Society (JAS) para audiófilos modernos
e ativos. Os drivers dos Forza Metallo têm um som
de classe mundial e passam com distinção a testes
com padrões militares de durabilidade.
Resistentes ao suor e condições meteorológicas
adversas, os Forza Metallo são a perfeita companhia
para correr e treinar.
As “asas” ActiveFlex™ de encaixe na orelha (em
3 tamanhos) e asseguram máxima estabilidade
e flexibilidade e eliminam o ruído dos cabos. As
argolas RemixRings permitem personalização
impressa 3D em materiais que vão desde o acrílico
HD à platina.

Auscultadores intra aurais para
desporto, ultra leves, com 5.8mm,
com Microfone e 3 botões
de controlo de chamadas e
reprodução.
O premiado som V-MODA agora
certificado Hi-Res Audio pela
Japan Audio Society (JAS)

Cabo DiamondBack™ ultra
reforçado, resistente ao suor
e condições meteorológicas
adversas, com Microfone e 3
botões para controlo de produtos
Samsung & Android (ou Apple)

Personalização RemixRing por
impressão 3D

Asas destacáveis ActiveFlex™
Sport e Ganchos Sport, num estojo
de transporte e armazenamento
Milano Design

PVPR
GUNMETAL iOS
FRZMIGUNBLACK
08 77653 00675 4
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GUNMETAL Android

FRZMAGUNBLACK
08 77653 00673 0

ROSE GOLD iOS

FRZMIRGOLD

08 77653 00674 7

ROSE GOLD Android

P. TABELA

129,99 €
105,68 €

FRZMARGOLD

08 77653 00672 3

www. smartaudio.pt

in ear
Forza Wireless
“Acabaram-se as desconfortáveis peças à volta
do colarinho, auriculares perdidos, adaptadores,
estojos de carregamento, baterias fracas ou
sacrifícios no som e na receção do sinal”
A aplicação do design minimalista para uso no dia a
dia, afinado para a assinatura V-MODA.
Vencedores de mais de 30 prémios de áudio
“Editors’ choice”

Ergonomia Titanium TrapLock Peça principal de suporte mínima
que pode ser escondida debaixo
do colarinho de uma camisa
e adaptar-se perfeitamente a
qualquer movimento ou ângulo dos
seus ombros
Até 10 horas de reprodução de
música e carregamento ultra rápido
Cobertura com tecnologia nano à
prova de suor

PVPR
GUNMETAL

FRZMWGUNBLACK
08 77653 00665 5

www. smartaudio.pt

SILVER

P. TABELA

169,99 €
138,20 €

FRZMWSILVER

08 77653 00665 5
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Remix

A REMIX é uma coluna portátil Bluetooth que
soa demasiado grande e demasiado bem para
ser verdade.
E ainda mais, a REMIX é a primeira coluna
portátil do mundo a incorporar um amplificador
para alimentar os seus auscultadores com.

Amplificador de Auscultadores
VAMP™, incorporado
Permite emparelhamento com 2
dispositivos em simultâneo
Possibilidade de ligação em cadeia
ilimitada de colunas REMIX,
podendo tocar em simultâneo

Até 10 horas de duração de bateria

Disponíveis peças para
personalização por impressão 3D

Controlos de fácil acesso no topo

Carregamento por USB-C

Dimensões:P 205 x L 65 x A 68 mm
Peso:

850g (Alumínio);
710g (Pele Vegan)

PVPR
SILVER

REMIXSILVER

08 77653 00663 1
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BLACK

P. TABELA

299,99 €
243,89 €

REMIXBLACK

08 77653 00662 4

www. smartaudio.pt

Acessórios

BOOMPRO

PVPR
P. TABELA

BLACK

29,99 €
24,38 €

CCPBLACK

08 77653 00584 9

COILPRO

PVPR
P. TABELA

BLACK

29,99 €
24,38 €

CCPBLACK

08 77653 00585 6

3-BUTTON SPEAKEASY
BLACK

GREY

ORANGE

08 77653 00629 7

08 77653 00634 1

08 77653 00633 4

VC3SZBK

VC3SZGY

XL MEMORY CUSHIONS
GREY

BLACK

08 77653 00000 0

08 77653 00627 3

XLGREY

www. smartaudio.pt

PVPR
P. TABELA

24,99 €
20,32 €

VC3SZOR

PVPR
P. TABELA

19,99 €
16,25 €

XLBLACK
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