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True Wireless
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Černá

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Bílá

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Červená

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Modrá

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Zelená

TRUE
AUDIO

Chcete skutečně individuální a pohlcující hudební
zážitek? Pak je Defunc TRUE AUDIO právě pro vás.
Přizpůsobte si zvuk na míru pomocí ovládací
aplikace. Najděte si mezi třemi velikostmi
silikonových nás

ks 1 990 Kč Barva
Růžová

TRUE ENTE
RTAINMENT

Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů,
filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

ks 1 990 Kč Barva
Modrá

TRUE ENTE
RTAINMENT

Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů,
filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

ks 1 990 Kč Barva
Černá

TRUE ENTE Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů, ks 1 990 Kč Barva
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True Wireless
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

RTAINMENT filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

Bílá

TRUE ENTE
RTAINMENT

Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů,
filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

ks 1 990 Kč Barva
Červená

TRUE ENTE
RTAINMENT

Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů,
filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

ks 1 990 Kč Barva
Zelená

TRUE ENTE
RTAINMENT

Chcete slyšet skutečně všechny detaily seriálů,
filmů a her? Pak je tu pro vás Defunc TRUE
ENTERTAINMENT. Tato sluchátka jsou
optimalizovaná pro streamování a hraní doma i na
cestách, mají 3D stereofonní zvuk, n&iacu

ks 1 990 Kč Barva
Růžová

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Modrá

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Černá

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Bílá

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Červená

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Zelená

TRUE TALK Chcete, aby byl váš hlas skutečně slyšet? Pak je
Defunc TRUE TALK určen právě vám. Díky
technologii Pure Voice™️ Bone Conductor Sensor
tato sluchátka snímají vibrace čelisti, když mluvíte.
Automaticky redukují ru&scar

ks 1 990 Kč Barva
Růžová
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DPH
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TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Červená

TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Modrá

TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Černá

TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Bílá

TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Šedá

TRUE
SPORT

Chcete skutečně najít parťáka na aktivity, který se
nikdy nevzdá? Pak je Defunc TRUE SPORT právě
pro vás. Díky odolnosti proti vodě a potu IPX5 s
nanopovrchem a ergonomickému designu
MultiTip™️ vám tato sluchátka kryj&iacute

ks 1 990 Kč Barva
Růžová

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Černá

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Bílá

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Modrá

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Červená

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Šedá
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True Wireless
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

TRUE GO
SLIM

Defunc TRUE GO SLIM ( menší provedení modelu
TRUE GO  ) jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí hladký
zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka lze mít
v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka TRUE G

ks 1 299 Kč Barva
Fialová

TRUE GO Defunc TRUE GO jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí
hladký zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka
lze mít v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka
TRUE GO mají světově unikátní systém MultiTip

ks 1 499 Kč Barva
Modrá,

TRUE GO Defunc TRUE GO jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí
hladký zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka
lze mít v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka
TRUE GO mají světově unikátní systém MultiTip

ks 1 499 Kč Barva
Bílá

TRUE GO Defunc TRUE GO jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí
hladký zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka
lze mít v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka
TRUE GO mají světově unikátní systém MultiTip

ks 1 499 Kč Barva
Černá

TRUE GO Defunc TRUE GO jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí
hladký zvuk a možnost telefonování, kdy sluchátka
lze mít v uších po velmi dlouhou dobu. Sluchátka
TRUE GO mají světově unikátní systém MultiTip

ks 1 499 Kč Barva
Červená

TRUE Bezdrátová sluchátka Defunc TRUE jsou komfortní
sluchátka do uší s výtečnou zvukovou kvalitou,
čistým minimalistickým skandinávským designem
a schopností hrát až 60 hodin (3 h na jedno nabití
+ 2

ks 2 199 Kč Barva
Černá

TRUE Bezdrátová sluchátka Defunc TRUE jsou komfortní
sluchátka do uší s výtečnou zvukovou kvalitou,
čistým minimalistickým skandinávským designem
a schopností hrát až 60 hodin (3 h na jedno nabití
+ 2

ks 2 199 Kč Barva
Zlatá

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Černá

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Bílá

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Modrá
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Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Červená

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Šedá

TRUE PLUS Defunc TRUE PLUS - plynulá korekce zvuku, duální
mikrofony a nastavitelné uchycení v uchu - ideální
volba pro videokonference a také pro rozhovory s
přátely. Tato sluchátka mají náš světově jedinečný,
s

ks 2 299 Kč Barva
Fialová

TRUE
GAMING

Defunc TRUE GAMING má duální mikrofony a je
ideální volbou pro mobilní hry. Má zvuk s nízkou
latencí a 360 ° prostorový zvuk pro dokonalý herní
zážitek. Toto opravdové bezdrátové ucho,

ks 2 599 Kč Barva
Černá

TRUE
GAMING

Defunc TRUE GAMING má duální mikrofony a je
ideální volbou pro mobilní hry. Má zvuk s nízkou
latencí a 360 ° prostorový zvuk pro dokonalý herní
zážitek. Toto opravdové bezdrátové ucho,

ks 2 599 Kč Barva
Bílá

TRUE
GAMING

Defunc TRUE GAMING má duální mikrofony a je
ideální volbou pro mobilní hry. Má zvuk s nízkou
latencí a 360 ° prostorový zvuk pro dokonalý herní
zážitek. Toto opravdové bezdrátové ucho,

ks 2 599 Kč Barva
Šedá

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE
WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

ks 999 Kč Barva
Černá

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE
WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

ks 999 Kč Barva
Bílá

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE
WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

ks 999 Kč Barva
Červená

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE
WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

ks 999 Kč Barva
Modrá

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE

ks 999 Kč Barva
Růžová
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Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

TRUE BASIC TRUE BASIC jsou naše nejdostupnější bezdrátová
sluchátka a nejnovější přírůstek do rodiny TRUE
WIRELESS. Je ideální pro uživatele, kteří rádi
upřednostňují bezproblémový zvukový z&a

ks 999 Kč Barva
Zelená

Bezdrátová přes hlavu
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

BT
HEADPHON
E GO

Zažijte opravdový zvuk - Defunc BT Headphone GO
jsou lehká, příjemná na nošení, cenově dostupná a
skládací Bluetooth sluchátka s křišťálově čistým
zvukem a mocným basem. 10 hodin životnosti
baterie

ks 1 099 Kč Barva
Bílá

BT
HEADPHON
E GO

Zažijte opravdový zvuk - Defunc BT Headphone GO
jsou lehká, příjemná na nošení, cenově dostupná a
skládací Bluetooth sluchátka s křišťálově čistým
zvukem a mocným basem. 10 hodin životnosti
baterie

ks 1 099 Kč Barva
Černá

BT
HEADPHON
E GO

Zažijte opravdový zvuk - Defunc BT Headphone GO
jsou lehká, příjemná na nošení, cenově dostupná a
skládací Bluetooth sluchátka s křišťálově čistým
zvukem a mocným basem. 10 hodin životnosti
baterie

ks 1 099 Kč Barva
Olivová

BT
HEADPHON
E PLUS

Zažijte opravdový zvuk - Defunc BT Headphone
PLUS jsou elegantní a cenově dostupná bezdrátová
sluchátka s velmi dobře vyváženým hi-fi zvukem,
která hrají s velkou přesností a čistotou. Možnost
změnit skladbu nebo uprav

ks 1 699 Kč Barva
Černá

BT
HEADPHON
E PLUS

Zažijte opravdový zvuk - Defunc BT Headphone
PLUS jsou elegantní a cenově dostupná bezdrátová
sluchátka s velmi dobře vyváženým hi-fi zvukem,
která hrají s velkou přesností a čistotou. Možnost
změnit skladbu nebo uprav

ks 1 699 Kč Barva
Zlatá

Bezdrátové do uší
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

BT EARBUD
BASIC
SPORT

Defunc BT Earbud BASIC SPORT jsou lehká
sluchátka, která poskytují skvělý zvuk a extra
komfortní nošení. Modul je vybaven mikrofonem. 

ks 599 Kč Barva
Bílá
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Bezdrátové do uší
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

BT EARBUD
BASIC
SPORT

Defunc BT Earbud BASIC SPORT jsou lehká
sluchátka, která poskytují skvělý zvuk a extra
komfortní nošení. Modul je vybaven mikrofonem. 

ks 599 Kč Barva
Černá

BT EARBUD
BASIC
SPORT

Defunc BT Earbud BASIC SPORT jsou lehká
sluchátka, která poskytují skvělý zvuk a extra
komfortní nošení. Modul je vybaven mikrofonem. 

ks 599 Kč Barva
Růžová

BT EARBUD
BASIC
SPORT

Defunc BT Earbud BASIC SPORT jsou lehká
sluchátka, která poskytují skvělý zvuk a extra
komfortní nošení. Modul je vybaven mikrofonem. 

ks 599 Kč Barva
Tyrkysová

BT EARBUD
BASIC
HYBRID

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná všestranná bluetooth sluchátka od uší,
navžená jak pro hudbu, tak pro telefonování. Díky
speciálnímu tvaru sluchátka snadno vklouznou do
vašich uš

ks 599 Kč Barva
Bílá

BT EARBUD
BASIC
HYBRID

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná všestranná bluetooth sluchátka od uší,
navžená jak pro hudbu, tak pro telefonování. Díky
speciálnímu tvaru sluchátka snadno vklouznou do
vašich uš

ks 599 Kč Barva
Černá

BT EARBUD
BASIC
HYBRID

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná všestranná bluetooth sluchátka od uší,
navžená jak pro hudbu, tak pro telefonování. Díky
speciálnímu tvaru sluchátka snadno vklouznou do
vašich uš

ks 599 Kč Barva
Tyrkysová

BT EARBUD
BASIC
HYBRID

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná všestranná bluetooth sluchátka od uší,
navžená jak pro hudbu, tak pro telefonování. Díky
speciálnímu tvaru sluchátka snadno vklouznou do
vašich uš

ks 599 Kč Barva
Růžová

BT EARBUD
BASIC
MUSIC

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná bluetooth sluchátka od uší, navžená
přímo pro hudbu. Modul je vybaven mikrofonem.

ks 599 Kč Barva
Bílá

BT EARBUD
BASIC
MUSIC

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná bluetooth sluchátka od uší, navžená
přímo pro hudbu. Modul je vybaven mikrofonem.

ks 599 Kč Barva
Černá

BT EARBUD
BASIC
MUSIC

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná bluetooth sluchátka od uší, navžená
přímo pro hudbu. Modul je vybaven mikrofonem.

ks 599 Kč Barva
Růžová

BT EARBUD
BASIC
MUSIC

Defunc BT Earbud BASIC MUSIC jsou velmi
dostupná bluetooth sluchátka od uší, navžená
přímo pro hudbu. Modul je vybaven mikrofonem.

ks 599 Kč Barva
Tyrkysová

BT EARBUD
PLUS

Defunc BT Earbud PLUS SPORT jsou perfektní
sluchátka pro každou aktivní osobnost. Odolnost

ks 999 Kč Barva
Bílá
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Bezdrátové do uší
Obrázek Název Popis Mj Cena vč.

DPH
Provedení

SPORT potu i vodě spolu s perfektně bezpečným usazením
v uchu z nich dělá ideálního společníka pro
všechny, kdo jsou rádi aktivní.

BT EARBUD
PLUS
SPORT

Defunc BT Earbud PLUS SPORT jsou perfektní
sluchátka pro každou aktivní osobnost. Odolnost
potu i vodě spolu s perfektně bezpečným usazením
v uchu z nich dělá ideálního společníka pro
všechny, kdo jsou rádi aktivní.

ks 999 Kč Barva
Černá

BT EARBUD
PLUS
MUSIC

Defunc BT Earbud PLUS MUSIC jsou typická
komfortní in-ear sluchátka se silikonovými
nástavci, jasná volba pro poslech hudby. Hluboký
bas, čisté výšky a vyvážené středy.

ks 999 Kč Barva
Bílá

BT EARBUD
PLUS
MUSIC

Defunc BT Earbud PLUS MUSIC jsou typická
komfortní in-ear sluchátka se silikonovými
nástavci, jasná volba pro poslech hudby. Hluboký
bas, čisté výšky a vyvážené středy.

ks 999 Kč Barva
Černá

BT EARBUD
PLUS
HYBRID

Defunc BT Earbud PLUS HYBRID jsou optimální
sluchátka do uší pro každého, kdo chce sluchátka
jak pro poslech hudby, tak pro používání hands-
free. Pro všechny multitaskery - všestranné a
dobré.

ks 999 Kč Barva
Bílá

BT EARBUD
PLUS
HYBRID

Defunc BT Earbud PLUS HYBRID jsou optimální
sluchátka do uší pro každého, kdo chce sluchátka
jak pro poslech hudby, tak pro používání hands-
free. Pro všechny multitaskery - všestranné a
dobré.

ks 999 Kč Barva
Černá

EARBUD
MUTE

Defunc Earbud MUTE jsou cenově dostupná
sluchátka, která vám dovolí odstřihnout se od okolí
s aktivním systémem potlačení okolního hluku tak,
abyste si mohli svou hudbu užít bez vyrušování.
MUTE generuj

ks 2 199 Kč Barva
Černá

MOBILE
GAMING

Model Defunc MOBILE GAMING je pro každého, kdo
si užívá mobilních her a pohyb přitom, když hraje.
Je jedno, zda jste občasný hráč nebo profesionál,
zajisté oceníte smysluplné funkce v čistém a
moderním designu. Je to

ks 2 399 Kč Barva
Bílá

MOBILE
GAMING

Model Defunc MOBILE GAMING je pro každého, kdo
si užívá mobilních her a pohyb přitom, když hraje.
Je jedno, zda jste občasný hráč nebo profesionál,
zajisté oceníte smysluplné funkce v čistém a
moderním designu. Je to

ks 2 399 Kč Barva
Černá

MOBILE
GAMING

Model Defunc MOBILE GAMING je pro každého, kdo
si užívá mobilních her a pohyb přitom, když hraje.
Je jedno, zda jste občasný hráč nebo profesionál,
zajisté oceníte smysluplné funkce v čistém a
moderním designu. Je to

ks 2 399 Kč Barva
Červená

Prodejce Dovozce
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Eurostar Ostrava
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice u Prahy

IČ: 465 78 072
DIČ CZ46578072

www.eurostar-ostrava.cz | info@eurostar-
ostrava.cz
+420 323 606 877
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