ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
RAPTOR 7/1/VOCAL
Kino domowe - zestaw 5.0

3 645 zł
CENA DETALICZNA

2 963,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Wieloletnie doświadczenie inżynierów marki WILSON w konsturowaniu
unikalnych produktów audio-video, dziś przekłada się na wysokiej klasy sprzęt
w rozsądnej cenie.
Zestaw 5.0 kina domowego RAPTOR 7/1/VOCAL to gwarancja czystego
dźwięku z wysokiej jakości produktów. Dźwięk wielokanałowy wydobywający
się z rozmieszczonych w strategicznych miejscach pokoju kolumn głośnikowych
przekłada się na odbierany dźwięk.
Kolumny głośnikowe z serii RAPTOR marki WILSON zostały w całości wykonane
z najwyższej jakości materiałów. Do konstrukcji elastycznych przegród
przetworników wykorzystano prasowy papier charakteryzujący się wysoką
wytrzymałością, dzięki czemu cała konstrukcja jest lekka i sztywna.
Zestaw jest dostępny w klasycznej, a zarazem eleganckiej bieli lub czarni.
Kolorystyka kolumn daje pewność, że świetnie będą pasować zarówno do
ekstrawaganckich, jak i stonowanych wnętrz.
KOMPONENTY
2 x RAPTOR 7 - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x RAPTOR 1 - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x RAPTOR VOCAL - Kolumna głośnikowa centralna
waga netto: 23,50 kg

RAPTOR 5/1/VOCAL
Kino domowe - zestaw 5.0

3 045 zł
CENA DETALICZNA

2 475,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Wieloletnie doświadczenie inżynierów marki WILSON w konsturowaniu
unikalnych produktów audio-video, dziś przekłada się na wysokiej klasy sprzęt
w rozsądnej cenie.
Zestaw 5.0 kina domowego RAPTOR 5/1/VOCAL to gwarancja czystego
dźwięku z wysokiej jakości produktów. Dźwięk wielokanałowy wydobywający
się z rozmieszczonych w strategicznych miejscach pokoju kolumn głośnikowych
przekłada się na odbierany dźwięk.
Kolumny głośnikowe z serii RAPTOR marki WILSON zostały w całości wykonane
z najwyższej jakości materiałów. Do konstrukcji elastycznych przegród
przetworników wykorzystano prasowy papier charakteryzujący się wysoką
wytrzymałością, dzięki czemu cała konstrukcja jest lekka i sztywna.
Zestaw jest dostępny w klasycznej, a zarazem eleganckiej bieli lub czarni.
Kolorystyka kolumn daje pewność, że świetnie będą pasować zarówno do
ekstrawaganckich, jak i stonowanych wnętrz.
KOMPONENTY
2 x RAPTOR 5 - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x RAPTOR 1 - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x RAPTOR VOCAL - Kolumna głośnikowa centralna
waga netto: 19,00 kg

RAPTOR 5/MINI/VOCAL
Zestaw kina domowego 5.0

2 845 zł
CENA DETALICZNA

2 313,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Wieloletnie doświadczenie inżynierów marki WILSON w konsturowaniu
unikalnych produktów audio-video, dziś przekłada się na wysokiej klasy sprzęt
w rozsądnej cenie.
Zestaw 5.0 kina domowego RAPTOR 5/MINI/VOCAL to gwarancja czystego
dźwięku z wysokiej jakości produktów. Dźwięk wielokanałowy wydobywający
się z rozmieszczonych w strategicznych miejscach pokoju kolumn głośnikowych
przekłada się na odbierany dźwięk.
Kolumny głośnikowe z serii RAPTOR marki WILSON zostały w całości wykonane
z najwyższej jakości materiałów. Do konstrukcji elastycznych przegród
przetworników wykorzystano prasowy papier charakteryzujący się wysoką
wytrzymałością, dzięki czemu cała konstrukcja jest lekka i sztywna.
Zestaw jest dostępny w klasycznej, a zarazem eleganckiej bieli lub czarni.
KOMPONENTY
2 x RAPTOR 5 - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x RAPTOR MINI - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x RAPTOR VOCAL - Kolumna głośnikowa centralna
waga netto: 18,00 kg
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VIPER
Kino domowe - zestaw 5.0
VIPER 5.0 marki WILSON to efektywny zestaw głośników kina domowego,
który sprawi, że filmy odtwarzane w zaciszu salonu nabiorą zdecydowanej
dynamiki podkreślając walory ulubionych filmów. Głośniki marki WILSON
charakteryzują się najlepszą jakością materiałów, atrakcyjnym wyglądem i nie
nadwyrężą domowego budżetu.
Do wykończenia kolumn głośnikowych Wilson Viper 5.0 wykorzystano okleiny
winylowe z charakterystycznymi, delikatnymi przetłoczeniami imitującymi
strukturę drewna. Zestaw jest dostępny w kolorze czarnym z kontrastującym
srebrnym frontem imitujacym swoim kolorem i wykończeniem powierzchnię
aluminium, co dodaje głośnikom ciekawego, industrialnego charakteru.
Odpowiednio dobrane membrany głośników w odcieniu tytanowym o satynowej
powierzchni oraz frontowa płytka głośnika wysokotonowego w analogicznym
kolorze z naniesionym logotypem marki Wilson i opisem technologii dodają
głośnikom charakteru. Materiałowy klasyczny grill w czarnym kolorze pozwala
zakryć front głośników na całej ich długości nadając głośnikom klasyczną
formę, nie narzucając swojej stylistyki najbliższemu otoczeniu.
W konstrukcji kolumn zastosowano wysokiej klasy komponenty, m.in. typ
obudowy Bass Reflex – charakterystycznym elementem dla tego rodzaju
obudowy jest otwór w formie plastikowego tunelu bądź szczeliny, w tym
wypadku umieszczony na tylnej ściance. Kolumny wyposażono w pojedyncze
terminale głośnikowe, co przekłada się na lepszą jakość połączeń a w efekcie
jakość słyszanego dźwięku.

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873812

GŁOŚNIKI PODŁOGOWE
• opis: 2-drożne głośniki podłogowe
• głośniki średnio-niskotonowe: 2x 6.5"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 90 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: do 150 W
• zakres częstotliwości: 45 Hz-20 kHz
• waga: 10,8 kg
• wymiary: 306 x 195 x 1000 mm
GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE/SURROUND
• opis: 2-drożne głośniki podstawkowe
• głośnik średnio-niskotonowy: 4"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 89 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 100 W
• zakres częstotliwości: 60 Hz-20 kHz
• waga: 1.8 kg
• wymiary: 206 x 135 x 240 (mm)
GŁOŚNIK CENTRALNY
• opis: 2-drożny głośnik centralny
• głośniki średnio-niskotonowe: 2x 4"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 88 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 100 W
• zakres częstotliwości: 55 Hz-20 kHz
• waga: 3 kg
• wymiary: 206 x 398 x 135 (mm)
• Zestaw dostępny wyłącznie w sieciach sklepów Media Markt oraz Saturn.
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ESTRADA
Kino domowe - zestaw 5.0
Zestaw kina domowego 5.0 ESTRADA marki WILSON to kompleksowe
rozwiązanie głośnikowe dla miłośników kina w domu. Zapewnia czysty i mocny
dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby nawet wymagającego
użytkownika. Przy konstrukcji poszczególnych kolumn głośnikowych dołożono
starań, by ich elementy składowe dobrać z wysokiej jakości materiałów.
Obudowy kolumn głośnikowych cechuje wyeksponowany rysunek struktury
drewna na wysokiej jakości okleinach, które wyglądem dobrze komponują się
we współczesnych pomieszczeniach.
Przetworniki nisko-średniotonowe stylistycznie odznaczają się na przednim
panelu kolumn dzięki srebrnym obwódkom wokół membran, które również są
srebrne nadając wizualnie całości konstrukcji dynamiki i nowoczesnej elegancji.

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873805

GŁOŚNIKI PODŁOGOWE
• opis: 2-drożne głośniki podłogowe
• głośniki średnio-niskotonowe: 2x 6.5"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 90 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: do 150 W
• zakres częstotliwości: 45 Hz-20 kHz
• waga: 12,35 kg
• wymiary: 246 x 220 x 980 mm
GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE/SURROUND
• opis: 2-drożne głośniki podstawkowe
• głośnik średnio-niskotonowy: 4"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 89 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 100 W
• zakres częstotliwości: 60 Hz-20 kHz
• waga: 2,05 kg
• wymiary: 181 x 145 x 227 (mm)
GŁOŚNIK CENTRALNY
• opis: 2-drożny głośnik centralny
• głośniki średnio-niskotonowe: 2x 4"
• głośnik wysokotonowy: 1" z miękką kopułką
• impedancja: 4-8 omów
• czułość: 88 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 100 W
• zakres częstotliwości: 55 Hz-20 kHz
• waga: 3,2 kg
• wymiary: 181 x 398 x 145 (mm)

MOVIX
Kino domowe - zestaw 5.0
GŁOŚNIKI PODŁOGOWE
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 130W
• pasmo przenoszenia: 45-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 90 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy: 1" (25mm)
• głośnik nisko/średniotonowy: 2x 6,5"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 1000 x 195 x 306 mm

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873553
EAN: 5903402873669
EAN: 5903402873447

GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE/SURROUND
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 100W
• pasmo przenoszenia: 60-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 89 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy: 1" (25mm)
• głośnik niskotonowy: 4"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 240 x 135 x 206 mm
GŁOŚNIK CENTRALNY
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 100W
• pasmo przenoszenia: 55-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 88 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy:1" (25mm)
• głośnik niskotonowy: 2x 4"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 135 x 400 x 206 mm
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CINEMATIC
Kino domowe - zestaw 5.0
Do wykończenia kolumn głośnikowych CINEMATIC WILSON 5.0 wykorzystano
okleiny winylowe z charakterystycznymi, delikatnymi przetłoczeniami
imitującymi strukturę drewna. Zestaw jest dostępny w kolorze czarnym,
orzechowym oraz wenge. Charakteryzuje się eleganckim i klasycznym
wyglądem, dzięki czemu pasuje do każdego wnętrza niezależnie od jego stylu.
Co ważne, w konstrukcji kolumn zastosowano wysokiej klasy komponenty,
m.in. typ obudowy Bass Reflex - charakterystycznym elementem dla tego
rodzaju obudowy jest otwór w formie plastikowego tunelu bądź szczeliny, przez
którą promieniowany jest sygnał akustyczny. Kolumny te posiadają również
pojedyncze terminale głośnikowe, co przekłada się na lepszą i płynniejszą
jakość słyszanego dźwięku.

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873119
EAN: 5903402873225
EAN: 5903402873331

GŁOŚNIKI PODŁOGOWE
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 130W
• pasmo przenoszenia: 45-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 90 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy: 1" (25mm)
• głośnik nisko/średniotonowy: 2x 6,5"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 1000 x 195 x 306 mm
GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE/SURROUND
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 100W
• pasmo przenoszenia: 60-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 89 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy: 1" (25mm)
• głośnik niskotonowy: 4"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 240 x 135 x 206 mm
GŁOŚNIK CENTRALNY
• zalecany typ wzmacniacza: AV do 100W
• pasmo przenoszenia: 55-20.000 Hz
• czułość (1m/1W): 88 dB
• impedancja: 4-8 ohm
• głośnik wysokotonowy:1" (25mm)
• głośnik niskotonowy: 2x 4"
• wymiary (wys. x szer. x gł.): 135 x 400 x 206 mm
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EXCLUSIVE
2 499 zł

EXCLUSIVE LINE EL-8

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

Wilson Exclusive Line EL-8 to niezwykle eleganckie i nowoczesne zestawy
głośnikowe. Smukłe obudowy, luksusowy, czarny lakier fortepianowy oraz
staranne wykonanie sprawią, iż będą one ozdobą eleganckiego salonu i pokoju
odsłuchowego. Sztywne obudowy tych kolumn charakteryzuje niski rezonans.
Jakość ich wykonania, wykończenie zewnętrzne jest na najwyższym poziomie.
Producent dołożył także wielu starań, aby jakość powłoki lakierniczej została
wykonana z zachowaniem najwyższych standardów. Zestawy Wilson Exclusive
Line EL-8 doskonale sprawdzą się zarówno w większych pomieszczeniach jaki i
w miejscach, gdzie istnieje konieczność ustawienia ich bliżej ścian.
Starannie zaprojektowane, niezwykle sztywne membrany przetworników niskośredniotonowych w połączeniu z przetwarzającymi najwyższe częstotliwości
tweeterami zapewniają doskonałą koherentność brzmienia. Współpraca
pomiędzy przetwornikami i ich dopasowanie jest doskonałe. Świadczy o tym
brzmienie, na które składają się realnie głęboki i mocny bas.
Wykorzystane w najnowszych zestawach marki Wilson rozwiązania sprawiły, iż
reprodukowana przez nie muzyka brzmi niezwykle realistycznie i autentycznie.
Obszerna i adekwatnie głęboka scena zdaje się nie być ograniczona ścianami
pokoju. W jej wnętrzu powstają precyzyjnie osadzone pozorne źródła dźwięku,
a precyzyjna stereofonia i brak zniekształceń uzupełniają przyjemność każdego
odsłuchu.
Współpracując z dobrym wzmacniaczem i praktycznie dowolnym źródłem,
kolumny te zapewniają jakość dźwięku na poziomie głośników wyższej klasy.
Oferując doskonały stosunek jakości do ceny zdają się być ofertą dla szerokiego
grona miłośników dobrego audio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873843

pasmo przenoszenia (±3dB): 40 – 20 000 Hz
czułość (2,83V – 1m): 90 dB
impedancja: 4 – 8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40 – 150 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 6" (165mm) z piankowym korektorem fazy
typ obudowy: Bass Reflex
terminale głośnikowe: wtyki bananowe
waga netto: 13,90 kg
wymiary produktu: 985 x 195 x 295 mm

999 zł

EXCLUSIVE LINE EL-4

CENA DETALICZNA

812,20 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

Wilson Exclusive Line EL-4 to niezwykle eleganckie i nowoczesne zestawy
głośnikowe. Smukłe obudowy, luksusowy, czarny lakier fortepianowy oraz
staranne wykonanie sprawią, iż będą one ozdobą eleganckiego salonu i pokoju
odsłuchowego. Producent dołożył także wielu starań, aby jakość powłoki
lakierniczej została wykonana z zachowaniem najwyższych standardów.
Starannie zaprojektowane, niezwykle sztywne membrany przetworników niskośredniotonowych w połączeniu z przetwarzającymi najwyższe częstotliwości
tweeterami zapewniają doskonałą koherentność brzmienia. Współpraca
pomiędzy przetwornikami i ich dopasowanie jest doskonałe. Świadczy o tym
brzmienie, na które składają się realnie głęboki i mocny bas.
Wykorzystane w najnowszych zestawach marki Wilson rozwiązania sprawiły, iż
reprodukowana przez nie muzyka brzmi niezwykle realistycznie i autentycznie.
Obszerna i adekwatnie głęboka scena zdaje się nie być ograniczona ścianami
pokoju. W jej wnętrzu powstają precyzyjnie osadzone pozorne źródła dźwięku,
a precyzyjna stereofonia i brak zniekształceń uzupełniają przyjemność każdego
odsłuchu.
Współpracując z dobrym wzmacniaczem i praktycznie dowolnym źródłem,
kolumny te zapewniają jakość dźwięku na poziomie głośników wyższej klasy.
Oferując doskonały stosunek jakości do ceny zdają się być ofertą dla szerokiego
grona miłośników dobrego audio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873836

pasmo przenoszenia (±3dB): 50 – 20 000 Hz
czułość (2,83V – 1m): 88 dB
impedancja: 4 – 8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 105 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 25 – 100 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośniki nisko-/średniotonowe: 5" (130mm) z piankowym korektorem fazy
typ obudowy: Bass Reflex
terminale głośnikowe: wtyki bananowe
waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 288 x 173 x 245 mm
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RAPTOR
1 199 zł

RAPTOR 7

CENA DETALICZNA

974,80 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

Podłogowa kolumna głośnikowa WILSON RAPTOR 7 to w nowoczesna i
elegancka konstrukcja w dwóch klasycznych kolorach – czarnym i białym.
Idealnie komponuje się z pozostałymi elementami każdego wnętrza, tym
samym wpisując się w estetykę zarówno stonowanych, jak i ekstrawaganckich
pomieszczeń.
Wysokiej jakości obudowa typu Bass Reflex pozwala uzyskać znacznie większą
efektywność głośnika w zakresie niskich częstotliwości.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873904
EAN: 5903402873096

pasmo przenoszenia (±3 dB): 40-20.000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 90 dB
impedancja: 4-8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 110 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 50-180 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 500 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 6½"
typ obudowy: Bass Reflex
dołączone akcesoria: kolce
waga netto: 15,00 kg
wymiary produktu: 1010 x 195 x 300 mm

899 zł

RAPTOR 5

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

Kolumna RAPTOR 5, dobrze sprawdzi się zarówno w klasycznym, stonowanym
wnętrzu, jak i ekstrawaganckiej przestrzeni wpisując się w nowoczesny styl
mieszkania. Dwudrożna konstrukcja w klasycznej formie wyposażona jest w
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) z miękką kopułką oraz potężne głośniki
nisko-/średniotonowe: 2x 5", zapewniające wszechstronną głębię doznań
zarówno w stereo jak i kinie domowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873072
EAN: 5903402873089

pasmo przenoszenia (±3 dB): 45-20.000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 88 dB
impedancja: 4-8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40-150 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 5"
typ obudowy: Bass Reflex
dołączone akcesoria: kolce
waga netto: 10,50 kg
wymiary produktu: 839 x 170 x 263 mm

599 zł

RAPTOR 3

CENA DETALICZNA

486,99 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

RAPTOR 3 to wysokiej jakości produkt idący w parze z estetycznym wyglądem
w klasycznej odsłonie.
RAPTOR 3 dostępny jest w tradycyjnych kolorach: białym i czarnym, co
zapewnia idealne wkomponowanie się w wystrój zarówno zrównoważonych, jak
i ekspresyjnych barw wnętrza Twojego mieszkania. Kolumna została
wykończona elegancką drewnianą strukturą, wyposażoną w typ obudowy Bass
Reflex i pojedyncze terminale głośnikowe.
RAPTOR 3 idealnie współgra pod względem technicznym, a także wizualnym z
pozostałymi kolumnami z serii RAPTOR. Dopasowanie do pozostałych
komponentów serii Raptor daje możliwość konfiguracji w zestawie kina
domowego lub jako samodzielny zestaw głośnikowy małego Hi-Fi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873065
EAN: 5903402873058

pasmo przenoszenia (±3 dB): 50-20.000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 88 dB
impedancja: 4-8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośnik nisko-/średniotonowy: 6½"
typ obudowy: Bass Reflex
waga netto: 6,50 kg
wymiary produktu: 320 x 195 x 262 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik DENON – 1 luty 2018

strona 6

399 zł

RAPTOR 1

CENA DETALICZNA

324,39 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

pasmo przenoszenia (±3 dB): 55-20.000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 86 dB
impedancja: 4-8 Ohm
maksymalna skuteczność (SPL): 106 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz
głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
głośnik nisko-/średniotonowy: 5"
typ obudowy: Bass Reflex
terminale głośnikowe: pojedyncze

EAN: 5903402873034
EAN: 5903402873041

waga netto: 4,00 kg
wymiary produktu: 298 x 168 x 235 mm

299 zł

RAPTOR MINI

CENA DETALICZNA

243,09 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

• Podstawkowa kolumna głośnikowa WILSON RAPTOR mini, podobnie jak
pozostałe komponenty rodziny RAPOTOR to wysokiej jakości produkt
elastycznie dopasowujący się do każdego wnętrza. Klasyczna forma i
niewielkie rozmiary dają szeroką gamę zastosowań. Począwszy od zestawów
micro/mini Hi-Fi, przez klasyczne zestawy kina domowego, kończąc na
rozbudowanych systemach kina wielokanałowego.
• pasmo przenoszenia (±3 dB): 60-20.000 Hz
• czułość (2,83 V/1 m): 83 dB
• impedancja: 4-8 Ohm
• maksymalna skuteczność (SPL): 103 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W
• częstotliwość zwrotnicy: 2 500 Hz
• głośnik wysokotonowy: 3/4" (20mm) miękka kopułka
• głośnik nisko-/średniotonowy: 4"
• typ obudowy: Bass Reflex
• terminale głośnikowe: pojedyncze

EAN: 5903402873010
EAN: 5903402873027

waga netto: 3,00 kg
wymiary produktu: 238 x 148 x 165 mm

RAPTOR VOCAL
Kolumna głośnikowa centralna
• RAPTOR VOCAL to centralna kolumna głośnikowa – niezastąpiony element
kina domowego. Połączenie tego głośnika z pozostałymi komponentami
rodziny RAPTOR gwarantuje uzyskanie wrażenia rzeczywistego otoczenia
dźwiękiem oraz czystych dialogów, tym samym przekładając się na realizm
oglądanego obrazu.
• pasmo przenoszenia (±3 dB): 50-20.000 Hz
• czułość (2,83 V/1 m): 88 dB
• impedancja: 4-8 Ohm
• maksymalna skuteczność (SPL): 108 dB
• rekomendowana moc wzmacniacza: 25-125 W
• częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz
• głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) miękka kopułka
• głośniki nisko-/średniotonowe: 2x 4"
• typ obudowy: Bass Reflex
• terminale głośnikowe: pojedyncze

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873911
EAN: 5903402873928

waga netto: 4,50 kg
wymiary produktu: 140 x 430 x 165 mm

Horn Distribution S.A.
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SUBWOOFERY
1 599 zł

SUB-10

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

Głośnik niskotonowy - subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

SUB-10, to aktywny głośnik niskotonowy z systemem Bass Reflex, dzięki czemu
idealnie nadaje się jako wzmocnienie dźwięku w zestawach kina domowego.
SUB-10 idealnie sprawdza się jako dodatkowy element kina domowego
wzmacniający czyste źródło mocnej ścieżki dźwiękowej czy też dynamicznie
wzmacniając słyszane efekty. Zastosowanie wzmacniacza wyposażonego w
aktywny jak i pasywny filtr dolnoprzepustowy, znacząco zwiększa elastyczność
zastosowania SUB-10.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873942
EAN: 5903402873935

typ: subwoofer aktywny z systemem bassreflex
głośnik: 1x 10” (250mm) niskotonowy o długim skoku membrany
wejścia: RCA (stereo)
zasilanie: 230 V/50 Hz (prąd zmienny)
przełącznik fazy 0-180°
głośność: regulowana
pasmo przenoszenia: 25-150 Hz
częstotliwość zwrotnicy: regulowana
moc wyjściowa: 150 W (RMS)
waga netto: 11,60 kg
wymiary produktu: 320 x 320 x 330 mm

799 zł

SUB-8

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Głośnik niskotonowy - subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

Wilson SUB-8 to kompaktowy i dobrze brzmiący subwoofer w eleganckim stylu
Wilson. Z 8-calowym (210 mm) przetwornikiem niskotonowym, solidną
obudową i wbudowanym wzmacniaczem Klasy A/B o mocy 65 W zapewnia
dobre wsparcie niskich częstotliwości zarówno we współpracy z systemami
dźwięku przestrzennego kina domowego, jak i stereofonicznych systemów
głośnikowych.
Solidny przetwornik 8" zbudowany został wyłącznie z materiałów najwyższej
jakości i specjalnie zaprojektowany i precyzyjnie skonstruowany, aby
dopasować do siebie idealnie obudowę i wzmacniacz dla zapewnienia
najwyższej wydajność przy wszystkich poziomach głośności.
Konstrukcja obudowy z MDF zapewnia doskonałej jakości dźwięk niskich
częstotliwości bez zniekształceń - nie ma niepożądanych rezonansów lub
wibracji z obudowy, a doskonały tunelowy system Bass reflex zapewnia
maksymalny efekt basów.
Wilson SUB-8 może być podłączony do wszystkich wzmacniaczy
stereofonicznych i amplitunerów AV i łatwo dostosować go do potrzeb Twojego
systemu dźwięku przestrzennego lub stereofonicznego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5903402873829

typ: Subwoofer aktywny z systemem bassreflex
głośnik: 8” (210 mm) niskotonowy o długim skoku membrany
wejścia: Wejście stereo Cinch
napięcie napędowe: 220-240V, 50/60 Hz prąd przemienny
przełącznik fazy: 0-180 stopni
głośność: regulowana
zakres częstotliwości (-3dB): 45 – 200 Hz
częstotliwość odcięcia: regulowana 40-160 Hz
moc wyjściowa: 65 W (RMS)
waga netto: 7,10 kg
wymiary produktu: 294 x 265 x 278 mm

Horn Distribution S.A.
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PRZEWODY AUDIO
SPK CABLE 6.0MM (50m)
Przewód głośnikowy (50m)
• przewód głośnikowy- idealny zarówno do zestawów kina domowego jak
również stereo
• przewodniki wykonane z miedzi OFC o wysokim stopniu czystosci
• pole przekroju poprzecznego: 6,0 mm²
• przeźroczysta otulina
• kolejno oznaczone metry kabla - dzięki temu zawsze będziesz wiedział ile
przewodu zostało jeszcze na rolce
• oznaczenie +/• przewód sprzedawany na rolkach 50 metrów
• cena za metr

SPK CABLE 4.0MM (100m)
Przewód głośnikowy (100m)
• przewód głośnikowy- idealny zarówno do zestawów kina domowego jak
również stereo
• przewodniki wykonane z miedzi OFC o wysokim stopniu czystosci
• pole przekroju poprzecznego: 4,0 mm²
• przeźroczysta otulina
• kolejno oznaczone metry kabla - dzięki temu zawsze będziesz wiedział ile
przewodu zostało jeszcze na rolce
• oznaczenie +/• przewód sprzedawany na rolkach 100 metrów
• cena za metr

SPK CABLE 2.5MM (100m)
Przewód głośnikowy (100m)
• przewód głośnikowy- idealny zarówno do zestawów kina domowego jak
również stereo
• przewodniki wykonane z miedzi OFC o wysokim stopniu czystosci
• pole przekroju poprzecznego: 2.5mm²
• przeźroczysta otulina
• kolejno oznaczone metry kabla - dzięki temu zawsze będziesz wiedział ile
przewodu zostało jeszcze na rolce
• oznaczenie +/• przewód sprzedawany na rolkach 100 metrów
• cena za metr

Horn Distribution S.A.

Cennik DENON – 1 luty 2018

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873737

19,90 zł
CENA DETALICZNA

16,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873720

12,90 zł
CENA DETALICZNA

10,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5903402873713
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