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Perfektní zvuk pro perfektní hru
 

LUCAS NANO je jediný profesionální Stereo PA systém, který lze přenést v jedné ruce. 
Jednoduše tak zabezpečí perfektní ozvučení jak uvnitř, tak venku a nabídne užít si každý další 
velký fotbalový zážitek.

Můžeš jej propojit s TV, PC monitorem nebo dataprojektorem. Jednoduše zapnout, nastavit 
a užít si celý zápas. Zvukový zážitek jako přímo na stadionu je zaručen.

 

LUCAS NANO 602

LUCAS NANO 605 FX

LUCAS NANO 302

LUCAS NANO 608i

LUCAS NANO 305 FX

Nová generace systémů LUCAS NANO

Základní model 600 série vybavený 
klasickým Stereo vstupem určeným pro 
připojení externího mixpultu nebo pro 
kombinaci s druhým systémem série 
600 pro Twin-Stereo-sestavu.

Všestranný PA systém - díky 
integrovanému 5-ti kanálovém mixpultu, 
zabudovaným efektům, Bluetooth 
konektivitě není potřeba externí mixpult. 

Základní model vybavený Stereo vstupem 
pro jednoduché připojení externího 
mixpultu, DJ kontroléru. Ideální i pro 
kombinaci s druhým systémem Serie 
300 pro vytvoření Twin-Stereo sestavy.

Vlajková loď rodiny LUCAS-NANO 
s integrovaným digitálním mixpultem, 
8 kanálů, Bluetooth a možným dálkovým 
ovládáním přes aplikaci pro Apple iPad.

 

Multifunkční zvukový systém vybavený 
5-ti kanály, Bluetooth konektivitou 
a efekty. Současně lehký, rychle 
sestavitelný a vzhledem ke kompaktním 
rozměrům úžasně výkonný.

Vezmi si 50 Euro zpět 
nyní se registruj
 

Takto to funguje:
 

1.) Vyber si jeden z modelů LUCAS 
     NANO u svého prodejce.

2.)  Udělej kopii prodejního dokladu 
s výrobním číslem systému.

3.)  Do 31.07.2018 se registruj na adrese: 
cashback.hkaudio.com

4.)  8 týdnů po ukončení akce ti 
převedeme 50€ na tvoje konto.

EUR 50 zpět

Zakup do 31.07.2018 jeden systém LUCAS NANO,

Registruj se na cashback.hkaudio.com

a dostaň 50 Euro zpět.

Tipuj a vyhraj!  
LUCAS NANO WORLDCUP
Registruj se na worldcup.hkaudio.com, tipuj 
a se štěstím vyhraj jeden ze systémů 
LUCAS NANO.

Please take note of the conditions of participation here: cashback.hkaudio.com.



2018 WORLD CUP SCHEDULE 

* Please note that the indicated times are local times. 

LUCAS NANO 
WORLD CUP
Registruj se, tipuj a vyhraj LUCAS NANO stereo PA!

Účast je jednoduchá a bezplatná.
Více informací na: worldcup.hkaudio.com


