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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Scansonic™: Η κορυφαία εταιρεία ήχου αποκλειστικά στα Public 

Ποιότητα, αξιοπιστία και κορυφαίο design χαρακτηρίζουν τα προϊόντα 

της δανέζικης εταιρείας τα οποία θα βρεις αποκλειστικά στα Public. 

 
Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στον χώρο του ήχου, η Scansonic™ με έδρα τη 

Δανία είναι μια διεθνής εταιρεία παγκοσμίως γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων της 

και για τον εξαιρετικό ήχο τον οποίο παράγουν.  Με πολλές πατενταρισμένες τεχνικές και 

ευρεσιτεχνίες στο ενεργητικό της, η Scansonic™ μοιράζεται εδώ και πολλά χρόνια το know 

how της με άλλες  μεγάλες εταιρείες του ήχου όπως  η Bang & Olufsen ενώ, η γκάμα 

προϊόντων της περιλαμβάνει από ενισχυτές και ασύρματα ηχεία μέχρι ραδιόφωνα και 

πικάπ. Τα Public συνεργάζονται αποκλειστικά με την κορυφαία εταιρεία ήχου, την 

Scansonic™ και διαθέτουν πλέον στην Ελλάδα τα μοναδικά προϊόντα της τα οποία 

συνδυάζουν το μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά.  

 

Εάν αναζητάς ένα ισχυρό φορητό ηχείο οι επιλογές είναι πολλές: Τα Bluetooth ασύρματα 

φορητά ηχεία ΒΤ100 της  Scansonic™ θα τα βρεις στα Public σε 3 χρώματα (μαύρο, λευκό 

και πράσινο) στην τιμή των 59€. Με αυτονομία έως και 10 ώρες για να ακούς την 

αγαπημένη σου μουσική non stop, τα ηχεία ΒΤ100 μπορούν να συνδεθούν μέσω Bluetooth 

2.1 ή με καλώδιο 3.5mm Jack και έχουν ισχύ τα 2 Watt. Επιπλέον, μπορείς συνδέοντας τα με 

το κινητό σου να τα χρησιμοποιήσεις σαν handsfree ενώ, διαθέτουν κουμπιά ελέγχου αφής 

για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. 

 

Από την άλλη, το BT200 της Scansonic™ διαθέτει 3 ενεργά ηχεία, ενσωματωμένο Subwoofer 

και ισχύ 5 Watt ενώ, το ΒΤ300 με τα 5 ενεργά ηχεία, το ενσωματωμένο Subwoofer και ισχύ 7 

Watt, θα σε συνοδεύσει στο ταξίδι, στην εκδρομή, στο σπίτι ή στο γραφείο χαρίζοντας σου 

μια μοναδική μουσική εμπειρία. Και τα δύο θα τα βρεις στα Public στην τιμή των 109€ και 

149€ αντίστοιχα. 

 

Όσο για το φορητό ηχείο Scansonic Q1000 Wireless, είναι προορισμένο για πάρτι και 

extreme καταστάσεις ενώ ξεχωρίζει χάρη στην επιφάνεια ελέγχου αφής που διαθέτει στο 

επάνω μέρος. Επιπλέον με ανθεκτική κατασκευή και δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση 

μέσω Bluetooth 2.1 ή με καλώδιο 3.5mm Jack, ενσωματώνει ενεργά εσωτερικά ηχεία και 

subwoofer που προσφέρουν πλούσιο ήχο ισχύος τα 9 Watt. Θα το βρεις με 199€ 

αποκλειστικά στα Public. 

 

Οι λύσεις στον ήχο από τη Scansonic™ συνεχίζονται με το ζευγάρι ηχεία Scansonic S3. 

Διαθέτουν συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth, ενσύρματη μέσω Jack 3.5 mm, αλλά και Optical 

για μεγάλη ευελιξία ενώ, χάρη στα 100mm woofer και 25mm tweeter που διαθέτουν 

παράγουν ισχυρό ήχο 20 Watt συνδυάζοντας υψηλή μουσική ευκρίνεια και γεμάτα μπάσα. 

Τα ηχεία S3 διαθέτουν επίσης μια λειτουργία που σου επιτρέπει να τα συνδέσεις με την 

τηλεόραση σου ώστε να αυξομειώνεις με άνεση την ένταση τους από το remote control της 

TV σου.  Θα τα ανακαλύψεις αποκλειστικά στα Public στην τιμή των 299€. 
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Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 ηχεία, τηλεχειριστήριο για να τα χειρίζεσαι από 

απόσταση και 2 βάσεις για επιτοίχια τοποθέτηση με κλίση 15 μοιρών. 

 

Όσον αφορά τα ραδιόφωνα, το Scansonic P2501 με ανθεκτικότητα στο νερό, 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ενσωματωμένο δέκτη FM/AM σου δίνει τη δυνατότητα να 

ακούς τις αγαπημένες σου ραδιοφωνικές εκπομπές όπου κι αν βρίσκεσαι με έως και 6 ώρες 

αυτονομία. Επιπλέον διαθέτει είσοδο AUX για να μπορείς να το συνδέσεις με τη φορητή σου 

συσκευή και να ακούς τη μουσική σου από τα ηχεία του. Με όμορφο ρετρό σχεδιασμό θα 

το βρεις σε τρία χρώματα (λευκό, ροζ, μαύρο και κίτρινο) στα 89€ μόνο στα Public. 

 

Τέλος, τη γκάμα προϊόντων της Scansonic™ συμπληρώνει το πικαπ Scansonic USB100 το 

οποίο προσφέρει υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή βινυλίου με ενσωματωμένη βελόνα 

Audio Technica. Μαζί του μπορείς να ψηφιοποιήσεις τους αγαπημένους σου δίσκους 

βινυλίου καθώς περιλαμβάνει θύρα USB ενώ διαθέτει 2 ταχύτητες αναπαραγωγής 33/45 

RPM και δέχεται βινύλια με διαστάσεις 7", 10" και 12". Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στα 

Public με 299€. 

 

Εάν αναζητάς προϊόντα με εξαιρετική ποιότητα ήχου, κομψό design και προσιτές 

τιμες, ανακάλυψε στα καταστήματα Public ή στο public.gr τα κορυφαία προϊόντα της 

Scansonic™ που θα σε ανεβάσουν!     
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