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DANSKE LYDEKSPERTER

MIIEGO® er et prisvindende dansk brand grundlagt 
i 2010 af lydentusiasten Christian Jeppesen og 
tidligere professionelle fodboldspiller Anders Nøhr. 
Iværksætterduoen har fra starten haft en klar vision: 
at designe stilrene lydprodukter i højeste kvalitet, 
der kan bruges hvor som helst - indendørs såvel som 
udendørs.

Ud fra denne vision blev MIIEGO®s designfilosofi født, 
og MIIEGO®s produkter kombinerer i dag det bedste af 
dansk akustik- og audioekspertise med innovativt og 
funktionelt design i produkter bygget til at blive brugt 
hjemme eller on-the-go, og som tåler både sved, regn 
og det udfordrende skandinaviske klima.

MIIEGO®-brandet er fuldt dedikeret og specialiseret 
inden for lydprodukter og har de senere år vundet 
mere end 100 tests, produktpriser og –awards fra 
anerkendte nordiske og internationale sports- og 
designpublikationer herunder Ironman, Women’s 
Running, RedDot Award, ISPO Award og iForm.

MIIEGO® sælges i dag over hele verden og har en stor 
skare af trofaste fans og følgere både on- og offline. 
En lang række sportsfolk har MIIEGO® som deres 
foretrukne audio-brand, så bliv ikke overrasket næste 
gang du står på bussen eller løber en tur. Pludselig 
lægger du mærke til det diskrete M-logo for MIIEGO® 
på personen, der hører musik ved siden af dig, og som 
sikkert har et stort tilfreds smil om munden.

READY. SET. MIIEGO.
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TEST-
VINDER

NYHEDER I 2020

MIIEGO har indgået et samarbejde med det fremadstormende 
danske online træningskoncept Nordic Hiit, som tilbyder effektive 
træningsvideoer i app og på nettet. Det betyder at når du i 2020 
køber et MIIEGO-produkt, får du med i købet en unik kode til 30 
dages gratis online-hjemmetræning hos Nordic Hiit - effektiv hjem-
metræning, hvor du nemt kan opstarte træning på alle niveauer.

30 DAGES GRATIS PERSONLIG HJEMMETRÆNING 
INKLUDERET MED ALLE MIIEGO-PRODUKTER I 2020!

NYHED
2020

MIIEGO lancerer i 2020 en række nye innovative 
lydprodukter og præsenterer samtidig et nyt sam-

arbejde med populær online træningstjeneste.

Kom nemt i form derhjemme 
med Nordic Hiit

Få træningen klaret hurtigt og effek-
tivt i en travl hverdag med en person-
lig træningsplan og træningsvideoer, 
som du kan udføre lige når og hvor 
du vil.

HIIT, yoga og løb
Vi tilbyder både HIIT workouts, 
Power Yoga og løbeprogrammer til 
begyndere og øvede udarbejdet af 
træningseksperter inden for hvert 
område.
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Hos MIIEGO® er vi fuldblodsnørder, når det kommer til god 
lyd og en aktiv livsstil - og allerhelst i kombination! Vi lever 
og ånder for innovative audioprodukter i højeste kvalitet! 

IPX5 - produktet tåler sved, kan holde til at 
blive ”spulet” med vand ved lavt tryk og kan 
derfor bl.a. fint bruges i almindeligt regnvejr.

VANDTÆT...?
HVAD BETYDER IPX?

I oversigten herunder ses IPX-klassificeringerne vi anvender 
hos MIIEGO®:

I produktbeskrivelserne finder du en IPX-klassificering. 
Dette er den internationale standard for beskrivelse af et 
produkts modstandsdygtighed over for sved, vand og regn. 

Derfor er MIIEGO®s produkter skabt til at kunne modstå det 
barske skandinaviske klima, der kan byde på alt fra vind, 
regn og sne til meget høj varme på en god sommerdag. 
Det betyder at vores produkter kan modstå sved og 
regn. Flere af vores produkter er endda 100% vandtætte. 

IPX7 - produktet er 100% vandtæt og kan 
modstå at blive nedsænket i vand på op til 1 
meters dybde i op til 30 min.

IPX6 - produktet vil kunne modstå et større og 
stærkere vandtryk end ved IPX5 - f.eks. større 
vandsprøjt eller kraftigere regnvejr.



5

HVEM ER 
#TEAMMIIEGO?

Som de fuldblods-audionørder vi 
er, nyder vi i høj grad at se vores 
produkter blive brugt. 

Derfor har vi skabt et MIIEGO-
univers, hvor brugerne kan dele 
deres gode oplevelser med 
hinanden på platforme som 
Instagram og Facebook. 

Vores målgruppe spænder bredt 
fra den performance-orienterede 
bruger til den mere lifestyle-
orienterede urbane stil.  

Velkommen til #teamMIIEGO!
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AXTIVE SPEAKER SERIES

BY MIIEGO®

NYHED 2020

Den nye AXTIVE højttalerserie fra MIIEGO® er en 
eksklusiv indendørs/udendørs serie af TRÅDLØSE 
HØJTTALERE fra MIIEGO®.

AXTIVE serien består af Bluetooth® højttalere i 
forskelllige størrelser. De spiller din favoritmusik når 
som helst og kan derfor bruges på farten eller hjemme 
- både indendørs og udendørs, da de er bygget til at 
tåle vand.

Højttalerne er designet med en stærk og solid ABS 
konstruktion og med en fantastisk lydoplevelse som 
vil imponere både dig, dine venner og naboerne! 

Hver højttaler kan trådløst kobles med en anden 
enhed af samme model (via TWS), så du kan opnå 
en fyldigere og endnu mere komplet lydoplevelse i 
stereo.
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AXTIVE MIINI

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

3W Output i solid ABS konstruktion

Ligger perfekt i hånden og i lommen

Kan bruges både indendørs og udendørs

Trådløs mini-højttaler i lækkert design

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 165g - Vandtæthed: IPX5

Størrelse: Ø82mm, Højde: 46mm

Batterispilletid: 3-4 timer*

Vejl. pris DKK 299,-

●

●

●

●

Batteri: 800 mAh genopladeligt

Speaker: Ø43mm 4Ω 1x3W

Input: DC 5V - Micro-USB oplader

Stereo parring TWS

●

●

●

●

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 125,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020
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AXTIVE M1

PRODUKT HIGHLIGHTS

Trådløs og transportabel vandtæt speaker

Vejl. pris DKK 499,-

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 185g - Vandtæthed: IPX7

Størrelse: Ø100mm. Højde: 46mm

Batterispilletid: 5 timer ved 50% vol.

Stereo parring TWS

●

●

●

●

●

Batteri: 800 mAh genopladeligt

Speaker: Ø52mm 3Ω 1x5W

Input: DC 5V - Micro-USB oplader

AUX input jack - AUX kabel inkl.

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 200,- ex. moms

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

5W kraftfuldt output i solid ABS

Perfekt til at have med på farten

Kan bruges både indendørs og udendørs

●

●

●

●

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020



9

AL3+ FREEDOM B2B edition

MIIEGO® bestselleren med imponerende
lyd og den populære stabile nakkebøjle.

Vejl. pris DKK 599,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

Prisvindende hovedtelefoner med unik pasform

Stor lydoplevelse og super komfort

Lang batteritid og indbygget mikrofon

YOU MOVE. THEY DON’T.

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 41g - Vandtæthed: IPX6

Batterispilletid: 11 timer*

Batteri: 250 mAh genopladeligt

●

●

●

●

Input: DC 5V - Micro-USB oplader

Ekstra ørepuder inkluderet

Situationsbevidsthed - du hører dine 

omgivelser

●

●

●

●

●

●

●

Den sorte model fås også som AL3+ WOMAN med kortere
nakkebøjle og er specielt designet til kvinder.

Over 100.000
glade brugere i
Skandinavien

AL3+ FREEDOM
Dust Blue

AL3+ WOMAN
Rose Gold

anb. BTB-pris:
DKK 250,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning
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BOOM MIINI
Elegante og lette trådløse høretelefoner

med lang batteritid og kraftfuld lyd

Vejl. pris DKK 699,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth on-ear høretelefoner - BT v.5.0

Udskiftelige ørepuder

Vaskbare sportsørepuder inkluderet

Imponerende lydoplevelse

Lang batteritid og indbygget mikrofon

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 155g- Vandtæthed: IPX5

40mm dynamiske højttalerdrivere

Batterispilletid: 21 timer*

●

●

●

●

Batteri: 400 mAh genopladeligt

Input: DC 5V - Micro-USB oplader + AUX input

Vaskbare MIIEGO sportsørepuder inkluderet!

Justerbar hovedbøjle - one size fits all

●

●

●

●

●

●

●

FÅ LOGO
PÅ DINE

ØREPUDER

anb. BTB-pris:
DKK 300,- ex. moms

NYHED 2020

Læs mere på
side 12

●

●
Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

Et ekstra sæt ÅNDBARE og VASKBARE
sportsørepuder er inkluderet

med alle BOOM hovedtelefoner.
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AXTIVE M2
Kraftfuld, bastant og alsidig 360° 

trådløs og vandtæt højttaler

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 380g - Vandtæthed: IPX7

Størrelse: Ø95mm, Højde: 115mm

Batterispilletid: op til 10 timer*

Stereo parring TWS

●

●

●

●

●

Batteri: 2200 mAh genopladeligt

Speaker: Ø45mm 4Ω 2x5W (10W)

Input: DC 5V - USB Type-C oplader

AUX input jack - AUX kabel inkl.

●

●

●

●

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

360-graders lækker lydoplevelse

10W kraftigt output

Designet i solid ABS konstruktion 

Kan bruges både indendørs og udendørs

●

●

●

●

●

Vejl. pris DKK 699,-

anb. BTB-pris:
DKK 300,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020
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FÅ LOGO PÅ DINE BOOM 
HØRETELEFONER

Design dine egne PU læder ørepuder til alle BOOM by 
MIIEGO®-modellerne med dit eget logo !

Minimumbestilling: Kun 100 par!

Kontakt os for yderligere information…

DIT LOGO 
HER?

BOOM miini
m/ ørepuder
med logotryk

400,- ex. moms

På alle BOOM-modellerne kan ørepuderne nemt skiftes, og 
alle BOOM-høretelefoner leveres med et sæt komfortable 
ørepuder i PU læder samt et ekstra sæt sports-ørepuder i 
åndbart og vaskbart MESH-materiale.

KOMFORTABLE PU

LÆDER ØREPUDER 
(standard)

Anvendes til logotryk.

VASKBARE MIIEGO® 

SPORTSØREPUDER 
(inkl. med alle BOOM-pakker)

BOOM
m/ ørepuder
med logotryk

500,- ex. moms

BOOM ANC
m/ ørepuder
med logotryk

640,- ex. moms

EKSEMPEL PÅ 

ØREPUDER 

MED EGET 

DESIGN ELLER 

LOGOTERING
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BOOM by MIIEGO B2B edition

Ekstrem lyd i alsidige høretelefoner 
både til træning og afslapning

SPORT

AFSLAPNING PRODUKT HIGHLIGHTS

ISPO AWARD VINDER: Bedste Høretelefoner 

til træning og afslapning i verden!

Udskiftelige ørepuder

Vaskbare sportsørepuder inkluderet

Imponerende lyd med dyb bas

Ekstremt lang batterikapacitet

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*  

Vægt: 287g  

IPX5 - Sved- og vandtæt  

Batterispilletid: 36 timer*

●

●

●

●

Batteri: 680 mAh genopladeligt   

Input: DC 5V - USB oplader + AUX input  

Kablet eller trådløs funktion + indbygget mic.

Justerbar hovedbøjle - one size fits all  

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TEST-
VINDER

Vejl. pris DKK 1.199,-

TEST I EKSTRA BLADET: 
Dansk hovedtelefon udviklet til 
sportsudøvere imponerer med et stort 
overskud.

Det særlige ved BOOM er, at du kan 
skifte ørepuderne ud og vaske dem. 
Det er smart!

De var på intet tidspunkt ukomfortable 
at bruge, ligesom batteritiden på op til 
36 timer dækker de flestes behov!

Samlet rammer BOOM derfor plet, 
når man bedømmer på funktionalitet, 
byggekvalitet, lyd- og komfort.

Rose Gold Pure

anb. BTB-pris:
DKK 400,- ex. moms

FÅ LOGO
PÅ DINE

ØREPUDER
Læs mere på

side 12

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning
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MiiBUDS ACTION Earbuds
+ MiiBAND armholder

Trådløse og vandtætte TWS earbuds med smart action-
bøjle som sikrer stabil pasform, når du er i bevægelse. 

MiiBAND mobilarmbånd med unik roterbar funktion medfølger. 

VANDTÆTTE
TWS EARBUDS

MED ACTION-BØJLE SOM 
STØTTER BAG ØRET OG 
SIKRER STABIL PASFORM

PRODUKT HIGHLIGHTS
True Wireless Earbuds - BT v.5.0

Unikt, stabilt fit udviklet til bevægelse og ACTION

IPX6: Sved- og vandtæt.

Indbygget mikrofon i begge sider

Opladningsetui med powerbank og ekstrem, lang batteritid

MiiBAND armholder: Fleksibel mobilholder og 180 graders roterbarhed - one size.

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter* 

Vægt: Etui, 130g. Earbud, 8g.

Etui-størrelse: 105x70x35mm

Batterispilletid: 6 timer* pr. opladning

●

●

●

●

14 x opladning i etui. 90 timers batteritid.

Batteri: 50x2 mAh (earbuds). 1800 mAh (etui)

Input: DC 5V - USB oplader

Forskellige størrelser ørepropper inkluderet

●

●

●

●

Vejl. pris DKK 998,-

anb. BTB-pris:
DKK 400,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020

Med opladning i etui med 
op til hele 90 timers spilletid!

MiiBAND - ROTERBAR 
ARMHOLDER INKLUDERET

+

* NYHED: DUAL-mode connection fra telefonen direkte til 
hver earbud for en bedre og mere stabil Bluetooth-forbindelse.
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MiiRHYTHM earbuds
Lækre små TWS earbuds med imponerende 
lyd i strømlinet design og COMPLY™ eartips 

PRODUKT HIGHLIGHTS

True Wireless Earbuds - BT v.5.0

Højkvalitets HD AUDIO lydoplevelse

Eksklusivt og diskret design med mat udseende

COMPLY Truegrip™ PRO eartips inkluderet - 

for forbedret lyd og ultimativ komfort.

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: Etui - 85g. Earbud - 4,5g.

Størrelse: Etui - 63x47x33mm 

Størrelse: Earbud - 17x21x24mm

Batteri: op til 7 timer* pr opladning

●

●

●

●

●

3 x opladning i etui. Op til 28 timer.

Batteri: 50x2 mAh (earbuds), 500 mAh (etui)

Input: DC 5V - USB Type-C oplader

Ekstra ørepropper i 3 størrelser inkluderet

Indbygget mikrofon i begge earbuds

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vejl. pris DKK 999,-

anb. BTB-pris:
DKK 400,- ex. moms

* NYHED: DUAL-mode connection fra telefonen direkte til 
hver earbud for en bedre og mere stabil Bluetooth-forbindelse.

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020
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Spiller både stående og liggende

AXTIVE M3
Super kraftfuld 30W speaker 

i vandtæt design

Vejl. pris DKK 999,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

30W output med EQ-funktionsknap 

Designet i solid ABS konstruktion

Kan bruges både indendørs og udendørs

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 765g

Størrelse: Ø95mm, Højde: 215mm

Batterispilletid: 6-10 timer*

Batteri: 4400 mAh genopladeligt

●

●

●

●

●

Speaker: Ø45mm 4Ω 2x15W (30W)

Input: DC 5V - USB Type-C oplader

AUX input jack - AUX kabel inkluderet

USB-flash input

Stereo parring TWS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 400,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020
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BOOM ANC by MIIEGO B2B edition

Vejl. pris DKK 1.799,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

ISPO AWARD OG RED DOT VINDER

Udskiftelige ørepuder

Imponerende lyd med dyb bas

Ekstrem, lang batterikapacitet

Perfekt på rejsen, kontoret, til sport og afslapning

●

●

●

●

●

Prisvindende alsidige høretelefoner med 
kraftfuld lyd, dyb bas og aktiv støjreduktion!

Et ekstra sæt ÅNDBARE og VASKBARE
sportsørepuder er inkluderet

med alle BOOM hovedtelefoner.

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*  

Vægt: 287g  

IPX5 - Sved- og vandafvisende  

Batterispilletid: Op til 36 timer 

(22 timer med ANC)

●

●

●

●

Batteri: 680 mAh genopladeligt   

Input: DC 5V - USB oplader + AUX input  

Kablet eller trådløs funktion + indbygget mic.

Vaskbare MIIEGO sportsørepuder inkluderet.

Justerbar hovedbøjle - one size fits all.  

●

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 560,- ex. moms

FÅ LOGO
PÅ DINE

ØREPUDER
Læs mere på

side 12

TEST-
VINDER
ÅRETS BEDSTE 

HØRETELEFONER 
2020

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning
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MiiBLASTER
Bærbar trådløs BOOMBLASTER

- alsidig højttaler i lækkert design

Vejl. pris DKK 1.699,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

50W output og med EQ-funktionsknap

Imponerende STOR lyd i premium design

Solid ABS konstruktion med integreret håndtag

Kan bruges både indendørs og udendørs

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 2625g - Vandtæthed: IPX5

Størrelse: 366x190x145mm

Batterispilletid: op til 8 timer ved 50% vol.

Batteri: 5400 mAh genopladeligt

●

●

●

●

●

Speaker: 2 x tweeters, 4Ω 2x25W (50W)

Input: DC 5V - Micro-USB oplader

AUX input jack - AUX kabel inkluderet

USB-flash input

Stereo parring TWS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 560,- ex. moms

●

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020NYHED 2020
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MiiPARTY SPEAKER
Stor og kraftfuld trådløs party-
højttaler med fyldig 360° lyd

Vejl. pris DKK 2.199,-

PRODUKT HIGHLIGHTS

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

360-graders lyd med EQ-funktionsknap

70W højttaler med subwoofer

Kraftfuld ABS konstruktion med integreret håndtag

Kan bruges både indendørs og udendørs

Bluetooth-afstand: Op til 15 meter*

Vægt: 4900g

Størrelse: 380x210x210mm

Batterispilletid: op til 4 timer*

Batteri: 5400 mAh genopladeligt

●

●

●

●

●

Speaker: 4 x tweeters, 134mm subwoofer.

Output: 70W - stereo parring (TWS)

Input: DC 5V - Micro-USB oplader

AUX input jack - AUX kabel inkluderet

MIC + USB-flash input + indbygget lys

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

anb. BTB-pris:
DKK 640,- ex. moms

Inkluderet:
30 dages
personlig

hjemmetræning

NYHED 2020
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Bluetooth on-ear høretelefoner - BT v.5.0

Vandtæthed: IPX5

Udskiftelige ørepuder

Vaskbare sportsørepuder inkluderet

Imponerende lydoplevelse

Lang batteritid og indbygget mikrofon

SAMPAK 1 

anb. BTB-pris:
DKK 400,- ex. moms

Vejl. pris DKK 998,-

AXTIVE MIINI

BOOM MIINI

AXTIVE MIINI + BOOM MIINI
SAMPAK 2 

anb. BTB-pris:
DKK 560,- ex. moms

Vejl. pris DKK 1398,-

AXTIVE M2

2 stk. AXTIVE M2

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

Vandtæthed: IPX7 - 100% vandtæt

360-graders lyd

10W kraftigt output

Designet i solid ABS konstruktion 

Kan bruges både indendørs og udendørs

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

Vandtæthed: IPX5

3W Output i solid ABS konstruktion

Ligger perfekt i hånden og i lommen

Kan bruges både indendørs og udendørs
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anb. BTB-pris:
DKK 560,- ex. moms

SAMPAK 3 

Vejl. pris DKK 1498,-

AXTIVE M1

MiiRHYTHM earbuds

AXTIVE M1 + MiiRHYTHM
SAMPAK 4 

anb. BTB-pris:
DKK 640,- ex. moms

Vejl. pris DKK 1698,-

AXTIVE M1

BOOM by MIIEGO

ISPO AWARD VINDER: Bedste Høretelefoner 

til træning og afslapning i verden!

Udskiftelige ørepuder

Vaskbare sportsørepuder inkluderet

Ekstremt lang batterikapacitet

AXTIVE M1 + BOOM by MIIEGO

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

Vandtæthed: IPX7 - 100% vandtæt

5W kraftfuldt output i solid ABS

Perfekt til at have med på farten

Kan bruges både indendørs og udendørs

Bluetooth højttaler - BT v.5.0

Vandtæthed: IPX7 - 100% vandtæt

5W kraftfuldt output i solid ABS

Perfekt til at have med på farten

Kan bruges både indendørs og udendørs

True Wireless Earbuds - BT v.5.0

Højkvalitets HD AUDIO lydoplevelse

Vandtæthed: IPX5

Eksklusivt og diskret design med mat udseende

COMPLY Truegrip™ PRO eartips inkluderet - 

for forbedret lyd og ultimativ komfort.
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MIIEGO® TRÅDLØSE HØRETELEFONER

Vejl. pris DKK 599,-
anb. BTB-pris

DKK 250,- ex. moms

AL3+ FREEDOM
Se side 9

BOOM MIINI
Se side 10

BOOM by MIIEGO

Se side 13

MiiBUDS ACTION Earbuds
Se side 14

MiiRHYTHM earbuds
Se side 15

BOOM ANC by MIIEGO 
Se side 17

Vejl. pris DKK 699,-
anb. BTB-pris

DKK 300,- ex. moms

Vejl. pris DKK 1.199,-
anb. BTB-pris

DKK 400,- ex. moms

Vejl. pris DKK 999,-
anb. BTB-pris

DKK 400,- ex. moms

Vejl. pris DKK 1.799,-
anb. BTB-pris

DKK 560,- ex. moms

AXTIVE MIINI + BOOM MIINI

Se side 20

SAMPAK 1 

2 stk. AXTIVE M2

Se side 20

SAMPAK 2 Vejl. pris DKK 1398,-
anb. BTB-pris

DKK 560,- ex. moms

Vejl. pris DKK 998,-
anb. BTB-pris

DKK 400,- ex. momsMIIEGO® 
SAMPAK-

LØSNINGER:

MIIEGO® 
SAMPAK-

LØSNINGER:

Vejl. pris DKK 998,-
anb. BTB-pris

DKK 400,- ex. moms
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MIIEGO® TRÅDLØSE HØJTTALERE

AXTIVE MIINI
Se side 7

AXTIVE M1
Se side 8

AXTIVE M2

Se side 11

AXTIVE M3
Se side 16

MiiBLASTER
Se side 18

MiiPARTY SPEAKER
Se side 19

Vejl. pris DKK 299,-
anb. BTB-pris

DKK 125,- ex. moms

Vejl. pris DKK 499,-
anb. BTB-pris

DKK 200,- ex. moms

Vejl. pris DKK 699,-
anb. BTB-pris

DKK 300,- ex. moms

Vejl. pris DKK 999,-
anb. BTB-pris

DKK 400,- ex. moms

Vejl. pris DKK 1.699,-
anb. BTB-pris

DKK 560,- ex. moms

Vejl. pris DKK 2.199,-
anb. BTB-pris

DKK 640,- ex. moms

AXTIVE M1 + MiiRHYTHM

Se side 21

SAMPAK 3 Vejl. pris DKK 1698,-
anb. BTB-pris

DKK 640,- ex. moms

AXTIVE M1 + BOOM by MIIEGO

Se side 21

SAMPAK 4 

MIIEGO® 
SAMPAK-

LØSNINGER:

Vejl. pris DKK 1498,-
anb. BTB-pris

DKK 560,- ex. moms



MIIEGO.COM
MIIEGO®, der blev grundlagt i Danmark i 2010, designer audioprodukter med fantastisk 
lyd og som tåler at blive brugt. Baseret på stolte danske traditioner inden for lyd og 
akustik samt innovative funktionelle designs. Læs mere på www.MIIEGO.com/dk


