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можливість розміщення логотипа Вашої компанії;
можливість індивідуального дизайну гриля (решітки);
підсилення гучності на 30%;
матеріали: МДФ;
матеріали: шкірзамінник / колір в асортименті;
розміри колонки: 200 х 100 х 100 мм (Ш х В х Г).

+ великий вибір кольорів



компактний підсилювач звуку для смартфонів;

працює без живлення та заряджання;

повністю ручна робота;

підходить, практично, під будь-які 

смартфони та є універсальним пристроєм.

Його робота заснована на принципі рупора: 
він підсилює звук динаміка смартфона без якої-небудь електроніки, 

лише завдяки властивостям матеріалу корпуса й формулам, 
які враховують фізичні властивості звуку. 
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відтворення аудіо: Bluetooth 4.2, AUX, RCA;
сумарна потужність: 40 Вт;
магнітне екранування динаміків;
можливість заряджати гаджети від колонки через USB Charger;
матеріали: дерево + шкірзамінник / колір в асортименті;
розміри колонки: 345 х 350 х 175 мм  (Ш х В х Г).

+ великий вибір кольорів
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МОЖЛИВІСТЬ 
РОЗМІЩЕННЯ ЛОГОТИПА 
ВАШОЇ КОМПАНІЇ

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ 
УНІКАЛЬНОГО ЗНІМНОГО
ОДНОГО ЧИ ДЕКІЛЬКОХ 
ГРИЛІВ (РЕШІТОК)

ЯКІСНА РУЧНА ЗБІРКА, 
ЕКОМАТЕРІАЛИ

НАТУРАЛЬНЕ ДЕРЕВО
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

КОРПУСІВ
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Першокласна настільна акустична система ручної 
роботи від українського виробника.  Вишукана 
класика дизайну в ретро-стилі, якісна обробка, 
варіативність підключень, зручне управління і чудова 
якість звучання роблять MUSIC OF YOUR BRAND 
зручним та стильним доповненням будь-якого 
інтер'єру. 

MUSIC OF YOUR BRAND сумісна з пристроями 
Apple iPod, iPhone, iPad, а також пристроями на 
Android и Windows.

Розмір динаміків ВЧ - 1", НЧ - 4", вихідна потужність 
акустики 2 х 20 Вт та частотний діапазон 25 - 20000 
Гц дозволяють колонці генерувати потужні баси, 
збалансовані середні частоти й чіткі, яскраві високі 
ноти. 

Управління знаходиться на задній панелі акустики. У 
Вас є можливість регулювати гучність, низькі й 
високі частоти звучання пристрою. Для захисту від 
випромінювання Music of Your City має магнітне 
екранування динаміків. Колонка має роз'єм USB 
Charge. Живлення акустики відбувається від мережі.   



 
ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ДИЗАЙНЕРСЬКІ 
РІШЕННЯ

ДИЗАЙН ГРИЛЯ
(РЕШІТКИ)

ДОДАТКОВІ 
ПОБАЖАННЯ 
КЛІЄНТА

ФОРМА 
КОЛОНКИ
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ціна  5000 грн 
за одиницю

ціна  750 грн 

фанерна упаковка 
з логотипом Вашої компанії 

* При замовлення великої кількості одиниць, 
ціна розглядається індивідуально.

від 5 шт

від 26 шт

від 100 шт

800 грн за одиницю

700 грн за одиницю

600 грн за одиницю

200 грн за одиницю
фанерна упаковка 
з логотипом 
Вашої компанії 



Працюємо на ринку 
більше 3-х років

Обслуговуємо більше 500 компаній

Створили більше 300 
дизайнерських проектів

Працюємо з клієнтами з різних країн
 (Польща, Франція, Дубаї)

Створюємо сучасну рекламну 
продукцію для вашого бізнесу

Надаємо професійну консультацію
 в сфері реклами і дизайну



м. Львів
вул. Героїв УПА 73
корпус 4

box@brandme.in.ua

+38 098 188 188 3
+38 098 655 655 8
+38 032 295 591 6

www.brandme.in.ua

brandme.ad.agency

brandmeinua
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