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O Som sem fios nunca soou tão bem – dois auriculares independentes, tornando o teu som verdadeiramente 
wireless, livre de qualquer cabo ou suporte.
Os Amps Air 2.0 são a verdadeira liberdade sem fios com som premium para a tua música, com certificação IPX4 
para que possas correr à chuva e não te preocupares com o suor. Dois microfone integrados em cada um dos 
auriculares, para chamadas em estéreo, e controlos de reprodução, são ultra leves e vêm com adaptadores de 
ouvido em silicone de elevado conforto.
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PVPR
 81,29 €
99,99 €

SOL-EP1195BK
08 17210 01313 9

BLACK
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Estojo de transporte incluído, com bateria de alta capacidade (2200mAh) 
para carregar os teus Amps Air mais de 15 vezes e também funciona 
como Powerbank para o teu smartphone, auscultadores bluetooth, etc.

AMPS AIR 2.0



É assim que um auscultador deve ser, com tão bom aspeto como tu. Os Shadow têm um design minimalista com 
pormenores de bom gosto que combinam com qualquer estilo. A sua banda biomorfica de pescoço é flexivel e 
mantém-se fixa e confortável - tão leve que te vais esquecer que lá está. Com 8 horas de autonomia, podes usa-lo 
para ouvir música durante todo o dia.
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PVPR
65,03 €
79,99 €

SOL-EP1140GY
08 12925 02008 3 08 12925 02010 6
SOL-EP1140BK
BLACK GREY
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SHADOW
WIRELESS
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RELAYS SPORT

A fixação revolucionária dos Relays Sports com a tecnologia FreeFlex é usada sem esforço e sem qualquer 
complicação de ganchos e astes de encaixe. Com os adaptadores de ouvido isoladores de ruído, vais ouvir com 
mais emoção a música que te vai ajudar a correr ainda mais rápido e treinar cada vez mais forte. Vais adora-los 
mais do que o teu melhor par de ténis.
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PVPR

PVPR

40,64 €

24,38 €

49,99 €

29,99 €

08 12925 02144 8

08 12925 02079 3 08 12925 02080 9 08 12925 2081 6

SOL-EP1170GY

SOL-EP1152BK SOL-EP1152LM SOL-EP1152BL 

BLACK

BLACK LEMON LIME HORIZON BLUE

RELAYS SPORT
WIRELESS
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JAX

Música é emoção. Quanto soa melhor, sentimo-nos melhor. Os Jax têm alta qualidade de som a um preço 
acessível. O seu cabo à prova de emaranhamento vai-te poupar tempo e frustrações - para que possas ouvir a 
tua música favorita ou atender chamadas mais facilmente.
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PVPR
24,38 €
29,99 €

08 12925 01494 5
SOL-EP1112BK
Single Button BLACK

08 12925 01449 5
SOL-EP1111WT
Single Button WHITE



08 12925 02076 2 08 12925 2123 3
SOL-HP1251RD SOL-HP1251GD
CRIMSON ROSE GOLD
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Uma atualização a um clássico! O auscultador Sol Republic mais popular agora com um novo acabamento 
luxuoso metálico e almofadas com um design ainda mais elegante. Os Tracks HD2 têm estilo, são virtualmente 
indestrutíveis, surpreedentemente confortáveis e com um som espantoso.
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PVPR
105,68 €

129,99 €08 12925 02075 5 08 12925 02122 6 
SOL-HP1251BK  SOL-HP1251BL 
BLACK BLUE

TRACKS HD2
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Estás na discoteca! Os Master Tracks têm um grave extenso e poderoso. As almofadas de grandes dimensões, 
dão-lhe um bom isolamento de ruído, são ultra leves e confortáveis para ouvir durante horas. Estejas no trabalho, 
na escola ou em casa, na verdade vais sentir-te na discoteca todo o dia. 
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PVPR
162,59 €

199,99 €08 12925  01961 2  
SOL-HP1601BK
GUNMETAL

SHADOW
WIRELESS
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Do estúdio para a rua, estes auscultadores têm precisão sónica para criar música, mas nuns auscultadore leves 
e confortáveis para que possas usa-los no dia a dia. Os amantes de música, vão ouvir realmente o que o artista 
tencionava que ouvissem.

“Os Master Tracks XC são como um reflexo do que seria estares num estúdio de topo sem teres que pagar por 
um estúdio de topo.“

- Calvin Harris
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PVPR
203,24 €

249,99 €08 12925 01662 8
SOL-HP1631RD 

MASTER TRACKS
STUDIO TUNED BY  CALVIN  HARRIS


