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Meriți experiențe intense. De aceea, boxa dispune de 4 difuzoare, 
pe fiecare parte a aparatului, care vor reda perfect fiecare notă din 
piesele tale preferate, în timp ce alte 2 radiatoare pasive vor crea 
un efect de bas profund, accentuând calităţile acestei boxe: sunet 
excepțional într-un design slim.

GSB 150 SLIM DOUBLE-SIDED STEREO
SUNET IMPRESIONANT ÎNTR-UN DESIGN COMPACT.
DISTRACȚIE FĂRĂ LIMITE.
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GSB 720 SOUNDBOX JAM
DĂ TONUL UNEI ZILE PERFECTE.
CU UN SUNET HD LA UN VOLUM IMPRESIONANT.

Experimentează intensitatea sunetului stereo HD.  
Cele două difuzoare cu gamă largă de frecvență și radiatorul pasiv 
asigură o redare impecabilă a sunetului, iar confortul este redefinit 
prin panoul touch control.

GSB 730, SOUNDBOX BAR
REDAREA PERFORMANTĂ A SUNETULUI.
EXPERIENȚĂ DE ASCULTARE INTENSIFICATĂ.

Trăiește experiențe de ascultare intense datorită calității inegalabile 
a sunetului prin cele două speakere și subwoofer-ul activ care redă 
frecvențe joase și foarte joase, de tip bass. În plus, panoul touch 
control este definiția confortului Grundig.

GSB 750, SOUNDBOX CLUB
AMPLIFICĂ EXPERIENȚA DE ASCULTARE. 
PETRECEREA E UNDE VREI TU SĂ FIE.

Îndrăznește să prinzi frecvența experiențelor audio memorabile. 
Boxa cu funcția Multiroom, ce permite conectarea a până la 
5 astfel de dispozitive pentru amplificarea sunetului, împreună 
cu butonul „Left/Right/Stereo”de selectare a canalului dorit, 
vor da tonul potrivit oricărei petreceri. Subwooferul activ și 
cele două difuzoare asigură o calitate formidabilă a sunetului. 
Designul elegant este distinctiv și compatibil stilului tău, datorită 
materialul textil negru, completat de bareta din piele ce facilitează 
portabilitatea.

GSB 710 SOUNDBOX SOLO
EXPERIENȚE MUZICALE PLINE DE CULOARE.
IN FIECARE ZI. 

Ai sunet excepțional într-un design simplificat, dar elegant, care 
asigură un grad ridicat de libertate de mișcare. Cele două difuzoare, 
unul cu gamă largă de frecvență și unul pasiv, se completează 
reciproc pentru a reda la cea mai bună calitate atât muzica ta 
preferată, cât și bass-ul.
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