Tabela de Preços – Março 2022
PETIT
159,0 €
O Roberts Petite é o novo membro da família Revival com um design
retro/vintage e um som moderno do tamanho da palma de uma mão.
Disponível nas seguintes cores: Preto, Rosa (Dusky Pink), Azul céu (Duck
egg), Azul (Midnight blue), Amarelo (Sunburst yellow) e Vermelho (Pop
Orange).
Principais características:
- Rádio FM com 20 estações pre-definidas;
- Ligação Bluetooth garantindo a reprodução das suas músicas favoritas desde o seu
smartphone através de serviços de stream de música e podcasts;
- 20 horas de autonomia de funcionamento;
- reforço de graves garantindo assim um som de qualidade e sonoridade;
- entrada jack 3,5mm auxiliar;
Dimensões: 12,4 x 7,6 x 7,3cm (C x L x A) / Peso: 436g

iSTREAM 3
299,0 €

Disponível em Preto

O original, icónico e intemporal Revival iStream3 integra funcionalidades
modernas tornando-se no Streamer de música digital portátil com
design retro/vintage.
Possui receptor Bluetooth permitindo a reprodução das suas músicas
preferidas desde o seu smartphone; acesso directo Spotify, Deezer,
Amazon Prime Music e TIDAL; Integração/comando por voz via Alexa
digital.
Internet radio com acesso a mais de 20.000 estações de rádios mundiais
e milhares de Podcasts para além do radio FM.
Dimensões: 25x10,6x16cm (CxLxA) / Peso 1,7Kg.
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iSTREAM 94i

315,0€

Smart Radio com um conjunto completo de funcionalidades:
- Bluetooth permitindo reprodução de músicas de dispositivos móveis;
- Spotify Connect
- Internet radio – 120 rádios pre-definidas;
- FM radio - 5 teclas de acesso rápido a estações de rádio;
- Ecrã a cores e controlo remoto;
- Multi-Alarmes – definição de alarmes radio e buzzer;
- Controlo por Smartphone com aplicação Smartphone app;
- Portátil com bateria recarregável opcional.
Bateria Recarregável p/ Stream94i
BP94i – 65,0€

STREAM 67

599,0€

Smart Radio com um conjunto completo de funcionalidades:
- Bluetooth permitindo reprodução de músicas de dispositivos móveis;
- Wi-Fi;
- Serviços de Streaming incluídos:
•
Spotify Connect
•
Amazon Prime Music
•
Deezer
•
Tidal
- Internet radio;
- Leitor de CD’s;
- Entrada USB para reprodução de ficheiros WMA, MP3, FLAC, AAC, ALAC;
- Controlado via ALEXA
- FM radio com 30 presets;
- Ecrã a cores e controlo remoto;
- Duplo Alarme e ajuste de “sleep timer”;
- Controlo por Smartphone com aplicação
Smartphone app;
- Porta de carga USB para
carregamento de telemóveis;
- Entrada Aux-In para Gira-discos
ou Leitor MP3;
- Saída para auscultadores;
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Gira-Discos – R-LINE
RT-200
459,00 €
Gira-discos “direct drive” com USB e pre-amplificação Phono.
- Possui as mesmas características que o modelo RT100 excepto o motor “direct
drive” que garante uma estabilidade excecional reduzindo assim o ruído
transmitido ao sistema Hi-Fi.
- Braço em Carbono de baixa ressonância com concha de célula amovível;
- Equipado com célula Audio-Technica AT95E.

NOTA: Tabela em vigor desde 1 Março 2022 anulando todas as anteriores. Todos os PVPR incluem IVA à taxa em vigor.
A Supportview S.A. reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.
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