
SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA

PLATNOST OD 12. 8. 2019  
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

•  Streamovací přehrávač Vám zprostředkuje cestu do 

světa zábavy 

•  Šikovné zařízení podporující mimo jiné 4K rozlišení 

nebo vysokou kvalitu zvuku je možné využít ke 

sledování svého oblíbeného obsahu 

•  Širokou nabídku aplikací, umožňuje zrcadlení obsahu 

na další zařízení a díky chytrému asistentovi ho lze 

ovládat i hlasem

• Fitness náramek s přímým měřením tepu ze zápěstí, 

krokoměrem, výpočtem  kalorií, s měřením vzdálenosti, 

monitoringem spánku, měřením rychlosti, záznamem 

trasy, intervalovým tréninkem a dalším Vám bude 

nenahraditelným pomocníkem při vašich aktivitách. 

•  Vše s připojení pomocí 

Bluetooth a NFC,  

s akcelerometrem,  

a  barometrem 

vše plně kompatibilní  

s Android a iOS. 

Mi Tv Box S EU Xiaomi Amazfit Cor 2

  1 890,-
473495GP

s DPH   1 290,-
473536GP

s DPH

• Hoverboard s dojezdem až 22 km na jedno nabití 

• Velmi skladný a snadno přenosný 

•  Naučíte se na něm jezdit  

za 3 minuty 

•  4x rychlejší než chůze,  

je schopen pohybovat se  

rychlostí až 16 km/h

• Váží pouhých 12,8 kg. 

•  Dokáže zdolat až 15° stoupání  

a překonat i různé překážky, jako  

je štěrk, kostky  

a další nerovnosti 

terénu 

•  Vytvoří ve vaší domácnosti zdravý  

a lépe dýchatelný vzduch

•  Základem k maximální čistotě  

dýchatelného vzduchu jsou  

samozřejmě filtry. V této  

čističce jsou nasazené rovnou 

tři, které v součtu zlikvidují  

až 99 % škodlivin. 

•  Díky chytrému napojení na  

mobilní aplikaci se navíc  

dozvíte o kondici filtrů a včas  

podniknete kroky k jejich  

výměně 

•  Vstupní napětí: 100–240V

• Rychlost čištění: 310m³/h

Mi Ninebot Mini Black EU Čistička vzduchu Xiaomi 

6 990,-
473426GP

s DPH    3 990,-
473159GP

s DPH
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•  Kartáček s vysokým výkonem a vysokofrekvenčními vibracemi 

•  Hlavice má kvalitní měkké štětiny od společnosti DuPont

•  Odolává odporu vody, pěně od zubní pasty a perfektně  

udržuje čistotu ve vašich ústech

•  Životnost baterie je až 18 dní

Mi Electric Toothbrush White

     390,-
473534GP

s DPH

• LED pás, délka 2m, prodloužitelný až na 10m 

•  Nabídne až 16 milionů barevných odstínů

•  Ovládání přes mobilní aplikaci (možnost střídat barvy či 

měnit režimy svícení)

•  Dá se snadno připojit k Vaší domácí Wi-Fi síti a můžete 

jej ovládat, kdykoliv a odkukoliv

•  Kompatibilní se systémy Google Assistant  

a Amazon Alexa  

•  Metrové prodloužení pro LED pás Xiaomi Yeelight 

Lightstrip

•  Rozšiřte svůj stávající LED osvětlovací pás Xiaomi 

Yeeligh Lightstrip s dalším metrem pásu navíc

• Jednoduché propojení umožní montáž za pár sekund 

• Slouží pouze jako rozšíření, samostatně nefunkční

Xiaomi Yeelight Lightstrip 
Plus

Xiaomi Yeelight Lightstrip 
Plus Extension

   1 090,-
473533GP

s DPH

     990,-
472901GP

s DPH

•  Dekorativní osvětlení v moderním  

designu připomínajícím svíčku

• Vydrží svítit až 8 hodin 

• Baterie s kapacitou 2100mAh 

• Světlo o teplotě 1600K

•  Ovládání dotykem nebo přes  

mobilní aplikaci

• Výkon 10W

• Bluetooth s dosahem až 20m

•  Stolní lampa s technologií  

šetřící zrak (Flicker-free).

• 4 přednastavené režimy osvětlení

• Bez UV záření,

• Odolné, kovové provedení

• Výkon: 6 W

• Teplota světla: 2700 - 6500K

• Životnost: Přibližně 25 000 hodin

• Kompatibilita: Android 4.0, iOS 7.0 a vyšší

Stolní lampa Xiaomi Yeelight Inteligentní LED lampička 
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 

1 490,-
473567GP

s DPH
   1 099,-

472933GP

s DPH


