Q MEDIA
4 999 zł

Q MEDIA 7

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

Zestaw multimedialny 2.1

CENA DETALICZNA NETTO

Q MEDIA 7 to multimedialny system Hi-Fi 2.1 zapewniający czysty dźwięk
najwyższej jakości w połączeniu z eleganckim wyglądem urządzenia,
Sercem M7 jest wzmacniacz stereo z DAC (50W + 50W AVA) z dwoma
optycznymi wejściami cyfrowymi, wejściem analogowym oraz z zaawansowaną
łącznością bezprzewodową Bluetooth

EAN: 5036694039885
EAN: 5036694039892

• dodatkowy przycisk MoviEQ zapewnia najwyższą jakość dźwięku (z basem)
dla filmu i muzyki filmowej
• funkcja wykrywania automatycznego wyboru źródła
• funkcja podłączania Plug And Play do systemu Hi-Fi,
• możliwość podłączenia poprzez Bluetooth z aptX lub wejście Toslink
• dwa wejścia Toslink umożliwiają podłączenie do telewizora, cyfrowego
odtwarzacza muzycznego lub urządzeń sieci streamingu (w celu
wkorzystania w systemie multi-room)
• możliwość regulacji kąta pochylenia głośników
• zestaw dostępny w kolorstyce czarnej lub białej

1 999 zł

Q MEDIA M4

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Soundbar - kino domowe

CENA DETALICZNA NETTO

Q Acoustics Media 4 jest soundbarem o wysokiej wierności odtwarzania muzyki
oraz wysokiej jakości dźwięku z takich urządzeń jak telewizor, dekoder, tablety
lub smartfony.
Q Acoustics M4 posiada przetworniki "BMR", dzięki którym te innowacyjne
głośniki tworzą czysty dźwięk wypełniający całe pomieszczenie. Akustycznie
dopasowany wbudowany głośnik niskotonowy o wysokiej wydajności dostarcza
prawdziwego basu. Ciesz się dźwiękiem prawdziwego kina z soundbara M4.
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5036694039199

Moc wzmacniacza: 100W (2 x 25W + 50W)
THD (przy mocy znamiomnowej): <1.00%
Pasmo przenoszenia: ±0.5dB 20Hz to 20kHz
Stosunek sygnału do szumu (A ważone): -85dB
Głośniki L + P: BMR 65mm x 65mm
Subwoofer: powdójna cewka 100mm x 150mm
Specyfikacja Bluetooth®: V4.0 class 2 device, aptX

waga netto: 4,90 kg
wymiary produktu: 1000 x 90 x 142 mm

Q MEDIA M3
Soundbar
M3 to łatwy do podłączenia i obsługi głośnik – wystarczy że podłączysz go do
telewizora za pomocą przewodu HDMI a dzięki obsłudze technologii CEC oraz
Audio Return Channel (ARC) soundbar stanie się jednością z Twoim
telewizorem, dźwięk z telewizora automatycznie będzie przesyłany do M3 jak
również głośnik będzie włączał i wyłączał się razem z telewizorem.
Specjalna podstawka pod soundbarem jest jednocześnie systemem montażu
ściennego więc masz pełną swobodę wybory gdzie ustawisz swój głośnik M3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039908

moc: 80W (2x 20W + 40W)
dźwięk wypełniający całe pomieszczenie dzięki wbudowanemu subwooferowi
głośniki: 2x BMR (58x58mm) + Subwoofer (100x150mm)
technologia MoviEQTM dla poprawy dźwięku podczas oglądania filmów i
telewizji
zmienne tryby odsłuchu w zależności od sposobu zamontowania głośnika
(ON/IN/WALL)
przełącznik podbicia sygnału dla źródeł z niskim poziomem sygnału
(1=Normal, 2= +6dB dla wejścia optycznego i HDMI)
specjalna podstawa redukująca niekorzystny wpływ rezonansu i drgań
HDMI wspierające technologie ARC (2 kanałowe PCM) oraz CEC
dodatkowe złącza: Optyczne, RCA, AUX (jack 3,5mm)
Bluetooth v4.0 z aptX (oraz SBC, MP3, AAC) i niskimi poziomami opóźnień
AVRCP 1.4 – dwukierunkowa kontrola głośności

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018
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1 599 zł

Q MEDIA M2

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

Soundbar

CENA DETALICZNA NETTO

Soundbar Q-ACOUSTICS M2 to urządzenie, które swoje serce zawdzięcza
modelowi M3. Sama konstrukcja oparta jest na kompaktowych wymiarach,
dzięki czemu wpasuje się w każde wnętrze, nawet z ograniczoną ilością
miejsca.
M2 to łatwy do podłączenia i obsługi głośnik – wystarczy, że podłączysz go do
telewizora za pomocą przewodu HDMI a dzięki obsłudze technologii CEC oraz
Audio Return Channel (ARC) soundbar stanie się jednością z Twoim
telewizorem, dźwięk z telewizora automatycznie będzie przesyłany do M2 jak
również głośnik będzie włączał i wyłączał się razem z telewizorem.
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5036694045084

moc: 80W (2x 20W + 40W)
głośniki: 2x BMR (58x58mm) + Subwoofer (100x150mm)
tryb MoviEQ dla poprawy dźwięku podczas oglądania filmów
dźwięk wypełniający całe pomieszczenie dzięki wbudowanemu subwooferowi
Bluetoothz apt-X z NFC
AVRCP 1.4 – dwukierunkowa kontrola głośności
wymiary: 550 x 93 x 338 mm
waga: 5.8kg

CONCEPT
9 999 zł

CONCEPT 500

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

Kolumna głośnikow podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

Q Acoustics Concept 500 zostały zaprojektowane z myślą o wymagających
audiofilach. Osiągają niebywałą równowagę miedzy sztuką i naturą. Głośnik jest
stylowy, nowoczesny i co najważniejsze bardzo dobrze brzmiący. Odpowiednia
czułość i impedancja sprawiają, że są łatwe do wysterowania przez różne
modele wzmacniaczy.
Produkt został wykonany przez doświadczony zespół inżynierów i akustyków co
potwierdza scena stereo, która daje wrażenie idealnie zbalansowanej,
przeznaczonej do systemów nawet klasy High-End.
Metoda P2P (point to point) usztywnia części, które są szczególnie narażone na
drgania niskich częstotliwości.
Przetwornik wysokotonowy jest dodatkowo oddzielony od obudowy co redukuje
ilość drgań wysokich częstotliwości przenoszonych pomiędzy przetwornikiem a
obudową w standardowych konstrukcjach.
Konstrukcja obudowy wykonana w trzech oddzielnych warstwach z
wykorzystaniem żelu (Gelcore™), który konwertuje drgania wysokiej
częstotliwości w ciepło.
Specjalne Kompensatory ciśnieniowe HPE™ niwelują niepożądane gradienty
ciśnienia wewnątrz kabiny głośnikowej.
Tylny panel przyłączeniowy został zaprojektowany specjalnie żeby nie obniżyć
integralności obudowy. Panel umożliwia podłączenie w bi-wiringu i bi-ampingu
a same terminale mogą współpracować zarówno z nieterminowanymi
przewodami głośnikowymi jak również wtykami typu widły i banan (4mm).
Podstawa kolumny jest odlana z alumunium i pozbawiona większych płaskich
powierzchni i ozdób żeby do minimum niwelować niechciane odbica akustyczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5036694045053

pasmo przenoszenia: 41 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 6 Ω
minimalna impedancja: 3,7 Ω
zalecana moc: 25 - 200 W
zniekształcenia (120 Hz - 20 kHz): 0,2%
częstotliwość zwrotnicy: 2,5 kHz
mid Bass: 2 x 165 mm
głośnik wysokotonowy: 28 mm
rozmiar (szer x wys x gł): 400 x 1150 x 350 mm
waga: 42 kg
waga netto: 42,00 kg
wymiary produktu: 400 x 1150 x 350 mm

Horn Distribution S.A.
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9 999 zł

CONCEPT 5.1

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

Zestaw głośników Concept 5.1

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw CONCEPT 5.1 wykracza poza wszystko co Q Acoustics stworzył do chwili
obecnej, zapewnia perfekcyjną jakość brzmienia w stosunku do ceny.
Rezultat taki został osiągnięty dzięki pracy zespołu projektowego, który
zastosował zaawansowaną technologię niwelującą problem rezonansu największą przeszkodą przy uzyskiwaniu dźwięku klasy “High End”.
Seria została opracowana z użyciem materiału Gelcore TM. To specjalna
technologia wykorzystująca żel znajdujący się pomiędzy warstawmi obudowy –
minimalizuje rezonans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPT 20
Typ obudowy: 2-drożna (reflex)
Głośnik niskotonowy: 125mm
Głośnik Wysokotonowy: 25mm
Pasmo przenoszenia: 64 Hz - 22kHz
Impedancja nominalna: 6 ohm
Impedancja minimalna: 4 ohm
Czułość: 86dB
Zalecana moc: 25 - 75W
Częstotliwość podziału: 2.9kHz
Wymiary (wys x gł x sz) mm: 265 x 282 x 170
Waga: 12 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPT 40
Typ obudowy: 2-drożna (reflex z podwójnym głośnikiem niskotonowym)
Głośnik niskotonowy: 2 x 125mm
Głośnik wysokotonowy: 25mm
Pasmo przenoszenia: 53 Hz - 22kHz
Impedancja nominalna: 8 ohm
Impedancja minimalna: 4 ohm
Czułość: 90dB
Zalecana moc: 25 - 150W
Częstotliwość podziału: 2.3kHz
Wymiary (wys x gł x sz) mm: 972 x 170 x 288
Waga: 18,5 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONCEPT CENTRE
Typ obudowy: 2-drożna reflex
Głośnik niskotonowy: 2 x 100mm
Głośnik wysokotonowy: 25mm
Pasmo przenoszenia: 75Hz - 22kHz
Impedancja nominalna: 6 ohm
Impedancja minimalna: 4 ohm
Czułość: 88dB
Zalecana moc: 25 - 75W
Częstotliwość podziału: 2.9kHz
Wymiary (wys x gł x sz) mm: 150 x 198 x 430
Waga: 6,8 kg

CONCEPT 40
Kolumna głośnikowa podłogowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2 x 125mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 53Hz-22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 90dB
rekomendowana moc wejściowa: 25-150W
częstotliwość zwrotnicy: 2.3kHz
dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White
cena za 1 szt., sprzedaż tylko w parach

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039175
EAN: 5036694039168

waga netto: 18,50 kg
wymiary produktu: 170 x 972 x 288 mm

Horn Distribution S.A.
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CONCEPT 20
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 125mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 64Hz-22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 88dB
rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz
dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White
cena za 1 szt., sprzedaż tylko w parach

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032879
EAN: 5036694032862

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 240 x 260 x 386 mm

CONCEPT CENTRE
Kolumna głośnikowa centralna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2 x 100mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 64Hz-22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 88dB
częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz
waga: 6.8kg
dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039748
EAN: 5036694039755

waga netto: 5,50 kg

CONCEPT STAND
Standy podłogowe
•
•
•
•

górne kolce regulowane i zamykane na klucz
wenętrzny montaż przewodów
tłumienie akustyczne dzięki kolumnowym wkładkom piankowym
dedykowane i przygotowane do montażu głośników podstawkowych
CONCEPT 20
• cena za parę
• dostępne w kolorze Gloss Black oraz Gloss White

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032886
EAN: 5036694032893

waga netto: 12,00 kg
wymiary produktu: 386 x 655 x 240 mm

Horn Distribution S.A.
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CONCEPT CENTRE STAND
GLASS

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł

Stand - głośnik centralny

CENA DETALICZNA NETTO

Szklane półki Q Acoustics to nowoczesny i stylowy dodatek dla użytkowników,
którzy potrzebują montażu ściennego dla swoich głośników. Elegancka
konstrukcja idealnie pasuje zarówno do głośników Q Acoustics jak również
może być wykorzystane z innymi głośnikami. Szkło z którego wykonane są półki
nadaje lekkości oraz dyskrecji.

EAN: 5036694039762

• półki są dostępne jako para dla głośników półkowych lub jako jedna półka
dla głośnika centralnego.
• wymiary: 450 x 80 x 250 mm
• waga: 5,2 kg
• maksymalne obciążenie 15 kg
waga netto: 12,00 kg

249 zł

CONCEPT STAND GLASS

CENA DETALICZNA

202,44 zł

Podstawka głośnikowa

CENA DETALICZNA NETTO

Szklana półka Q Acoustics to nowoczesny i stylowy dodatek dla użytkowników,
którzy potrzebują montażu ściennego dla swoich głośników. Elegancka
konstrukcja idealnie pasuje zarówno do głośników Q Acoustics jak również
może być wykorzystane z innymi głośnikami. Szkło z którego wykonane są półki
nadaje lekkości oraz dyskrecji.

EAN: 5036694039779

• cena za sztukę
• sprzedawana jedynie w parach

waga netto: 12,00 kg

QA 2070i HGL
Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: Ported
wysoce skuteczny wzmacniacz klasy D
moc wyjściowa: 140W RMS
Digital Signal Processing
głośnik niskotonowy: 2x170mm long throw
częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)
dostępna w kolorze Gloss Black oraz Gloss White

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032626
EAN: 5036694032619

waga netto: 14,60 kg
wymiary produktu: 425 x 560 x 195 mm

Horn Distribution S.A.
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SERIA 7000
QA 7000i PLUS 5.1
Kino domowe - zestaw 5.1
Zestaw głośników kina domowego 5.1 w skład którego wchodzą 4x 7000 LRi
Speaker 1x 7000Ci Center Speaker 1x Q3070S Subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfikacja 7000LRi oraz 7000Ci
zakres częstotliwości [Hz]: 95 - 20.000
czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 85,0
impedancja [ohm]: 6
rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15 - 100
przetwornik wysokotonowy: 1x25 mm
przetwornik niskotonowy: 1x75 mm (3")
typ obudowy: obudowa zamknięta
waga: 1,6kg
wymiary (WxSxG mm): 240x100x160mm (7000LRi), 115x207x160mm
(7000Ci)
rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss
Specyfikacja Subwoofer Q3070S
konstrukcja: Ported
głośnik niskotonowy: 2x170mm
moc wyjściowa: 140W RMS
częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)
grill mocowany magnetycznie

QA 7000i 5.0
Kino domowe - zestaw 5.0
Zestaw głośników kina domowego 5.0 w skład którego wchodzą 4x 7000 LRi
Speaker 1x 7000Ci Center Speaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045220
EAN: 5036694045213

3 799 zł
CENA DETALICZNA

3 088,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039076

Specyfikacja 7000LRi oraz 7000Ci
zakres częstotliwości [Hz]: 95 - 20.000
czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 85,0
impedancja [ohm]: 6
rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15 - 100
przetwornik wysokotonowy: 1x25 mm
przetwornik niskotonowy: 1x75 mm (3")
typ obudowy: obudowa zamknięta
waga: 1,6kg
wymiary (WxSxG mm): 240x100x160mm (7000LRi), 115x207x160mm
(7000Ci)
rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV
rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny
dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy
dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss

QA 7000 LRi
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 999 zł

rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15-100W
przetwornik niskotonowy: 2x75mm
przetwornik wysokotonowy: 25mm
impedancja: 6 Ohms
pasmo przenoszenia: 100Hz to 22kHz +/-3dB
skuteczność: 85dB
wymiary: (H x W x D mm) 240 x 100 x 160 (razem ze postawą)
waga: 1.6kg
sprzedawane na pary
dołączone akcesoria, instrukcja
dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032978
EAN: 5036694032985

wymiary brutto: 240 x 100 x 160 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

strona 6

QA 7000 Ci
Kolumna głośnikowa centralna
•
•
•
•
•
•
•
•

rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 15-100W
przetwornik niskotonowy: 2x75mm
przetwornik wysokotonowy: 25mm
impedancja: 6 Ohms
pasmo przenoszenia: 100Hz to 22kHz +/-3dB
skuteczność: 85dB
dołączone akcesoria, instrukcja
dostępne w kolorze: Black High Gloss, White High Gloss

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039014

waga netto: 1,60 kg
wymiary produktu: 115 x 207 x 160 mm

QA 7000 SBi
Stand podłogowy

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• podstawki głośnikowe (sprzedawane oddzielnie na pary)
• wymiary: podstawa: 320mm, wysokość: 780mm
• waga: (sztuka) 2.6kg

QA 7000 ST
Stand podłogowy
• podstawki głośnikowe (sprzedawane oddzielnie na pary)
• wymiary: podstawa: 320mm, wysokość: 780mm
• waga: (sztuka) 2.6kg

Horn Distribution S.A.

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032404
EAN: 5036694032398
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SERIA 3000i
QA 3050i/3010i/3090Ci/3060S
Kino domowe - zestaw 5.1

6 994 zł
CENA DETALICZNA

5 686,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
2 x QA 3050i - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x QA 3010i - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x QA 3090Ci - Kolumna głośnikowa centralna
1 x QA 3060S - Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer

waga netto: 36,40 kg

QA 3010i/3010i/3090Ci/3060S
Kino domowe - zestaw 5.1

4 594 zł
CENA DETALICZNA

3 734,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
4 x QA 3010i - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x QA 3090Ci - Kolumna głośnikowa centralna
1 x QA 3060S - Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer
waga netto: 18,60 kg

QA 3050i
Kolumna głośnikowa podłogowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x 165 mm
głośnik wysokotonowy: 22 mm
zakres częstotliwości: 44 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 6 Ω
impedancja minimalna: 4 Ω
skuteczność: 91 dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 180W
częstotliwość zwrotnicy: 2.5. kHz

waga netto: 17,80 kg
wymiary produktu: 310 x 1020 x 310 mm

QA 3020i
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 125 mm
głośnik wysokotonowy: 22 mm
zakres częstotliwości: 64 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 6 Ω
impedancja minimalna: 4 Ω
skuteczność: 88 dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 75 W
częstotliwość zwrotnicy: 2.4 kHz
waga netto: 5,50 kg
wymiary produktu: 170 x 278 x 282 mm

Horn Distribution S.A.
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499 zł

QA 3010i

CENA DETALICZNA

405,69 zł

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

CENA DETALICZNA NETTO

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 100 mm
głośnik wysokotonowy: 22 mm
zakres częstotliwości: 65 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 6 Ω
impedancja minimalna: 6 Ω
skuteczność: 86 dB
rekomendowana moc wejściowa: 15 - 75 W
częstotliwość zwrotnicy: 2.6 kHz
waga netto: 4,10 kg
wymiary produktu: 150 x 253 x 252 mm

899 zł

QA 3090Ci

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Kolumna głośnikowa centralna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x 100 mm
głośnik wysokotonowy: 22 mm
zakres częstotliwości: 75 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 6 Ω
impedancja minimalna 4 Ω
skuteczność: 89 dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100 W
częstotliwość zwrotnicy: 2.7 kHz
waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 430 x 152 x 216 mm

1 699 zł

QA 3060S

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

konstrukcja: nieskończona przegroda
głośnik niskotonowy: 200 mm
moc wyjściowa: 150 W (wzmacniacz klasy D)
częstotliwość zwrotnicy: 35 Hz - 250 Hz (regulowana)

waga netto: 8,50 kg
wymiary produktu: 480 x 300 x 150 mm

QA 3000FSi
Stand podłogowy

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Bezpieczna i zoptymalizowana sonicznie podstawa głośnikowa przeznaczona dla
QA 3010i, QA 3020i oraz QA 3090Ci
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QA 60WB
Uchwyt subwoofera

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Ułatwia montaż QA 3060S na ścianie, zapewniając jeszcze więcej basu

QA 3000WB
Uchwyt głośnikowy

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zapewnia bezpieczny i elastyczny montaż na ścianie dla QA 3010i, QA 3020i,
QA 3090Ci, jest też kompatybilny z 3000 i 2000i

SERIA 3000
QA 3050/3010/3090C
LACQUER
Kino domowe - zestaw 5.0

6 095 zł
CENA DETALICZNA

4 955,28 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
2 x QA 3050 LACQUER - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x QA 3010 LACQUER - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x QA 3090C LACQUER - Kolumna głośnikowa centralna
waga netto: 27,40 kg

QA 3050/3010/3090C
Kino domowe - zestaw 5.0

4 695 zł
CENA DETALICZNA

3 817,07 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KOMPONENTY
2 x QA 3050 - Kolumna głośnikowa podłogowa
2 x QA 3010 - Kolumna głośnikowa podstawkowa
1 x QA 3090C - Kolumna głośnikowa centralna
waga netto: 27,40 kg
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QA 3000 LACQUER
Kino domowe - zestaw 5.1

4 999 zł
CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• 4x QA 3010
• 1x QA 3090C
• 1x QA 3070S

waga netto: 34,00 kg

QA 3000
Kino domowe - zestaw 5.1

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• 4x QA 3010
• 1x QA 3090C
• 1x QA 3070S

waga netto: 34,00 kg

QA 3050 LACQUER
Kolumna głośnikowa podłogowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x165mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 44Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 92dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
częstotliwość zwrotnicy: 2.6kHz

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039632
EAN: 5036694039588

waga netto: 17,80 kg
wymiary produktu: 298 x 1000 x 200 mm
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QA 3050
Kolumna głośnikowa podłogowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x165mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 44Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 92dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
częstotliwość zwrotnicy: 2.6kHz

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039489
EAN: 5036694039434

waga netto: 17,80 kg
wymiary produktu: 298 x 1000 x 200 mm

QA 3020 LACQUER
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 125mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 64Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 88dB
rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039625
EAN: 5036694039571

waga netto: 4,60 kg
wymiary produktu: 226 x 260 x 170 mm

QA 3020
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 125mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 64Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 4Ω
skuteczność: 88dB
rekomendowana moc wejściowa: 25-75W
częstotliwość zwrotnicy: 2.9kHz

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039472
EAN: 5036694039427

waga netto: 4,60 kg
wymiary produktu: 226 x 260 x 170 mm
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QA 3010 LACQUER
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 100mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 68Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 6Ω
skuteczność: 86dB
rekomendowana moc wejściowa: 15 - 75W
częstotliwość zwrotnicy: 2.8kHz

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039618
EAN: 5036694039564

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 200 x 235 x 150 mm

QA 3010
Kolumna głośnikowa podstawkowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 100mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 68Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
impedancja minimalna: 6Ω
skuteczność: 86dB
rekomendowana moc wejściowa: 15 - 75W
częstotliwość zwrotnicy: 2.8kHz

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039465
EAN: 5036694039410

waga netto: 3,60 kg
wymiary produktu: 200 x 235 x 150 mm

QA 3090C LACQUER
Kolumna głośnikowa centralna
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x100mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 75Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
skuteczność: 89dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
częstotliwość zwrotnicy: 2.7kHz

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039649
EAN: 5036694039595

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 200 x 150 x 430 mm

QA 3090C
Kolumna głośnikowa centralna
•
•
•
•
•
•
•
•

konstrukcja: 2-drożny system bass reflex
głośnik niskotonowy: 2x100mm
głośnik wysokotonowy: 25mm
zakres częstotliwości: 75Hz - 22kHz
impedancja nominalna: 6Ω
skuteczność: 89dB
rekomendowana moc wejściowa: 25 - 100W
częstotliwość zwrotnicy: 2.7kHz

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039496
EAN: 5036694039441

waga netto: 6,00 kg
wymiary produktu: 200 x 150 x 430 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

strona 13

QA 3070S LACQUER
Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer
•
•
•
•

konstrukcja: Ported
głośnik niskotonowy: 2x170mm
moc wyjściowa: 140W RMS
częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039656
EAN: 5036694039601

waga netto: 13,60 kg
wymiary produktu: 425 x 400 x 200 mm
=

QA 3070S
Kolumna głośnikowa niskotonowa - subwoofer
•
•
•
•

konstrukcja: Ported
głośnik niskotonowy: 2x170mm
moc wyjściowa: 140W RMS
częstotliwość zwrotnicy: 50Hz - 150Hz (regulowana)

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039502
EAN: 5036694039458

waga netto: 13,60 kg
wymiary produktu: 425 x 400 x 200 mm

QA 3000 ST
Komplet dwóch standów podłogowych
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

wewnętrzny montaż przewodów
tłumienie akustyczne dzięki kolumnowym wkładkom piankowym
wykończenie satynowe
dedykowane i przygotowane do montażu głośników podstawkowych QA
3020 oraz QA 3010
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Q INSTALL
SE0150 (E100)
Wzmacniacz dotykowy z radiem
E100 to wszechstronny system muzyczny, atrakcyjny dla wszystkich ceniących
sobie cyfrowe audycje radiowe jak również odtwarzanie muzyki z wszelkiego
rodzaju urządzeń przenośnych. Jasny ekran OLED działa jak zegar gdy jest w
trybie gotowości jednocześnie informując o aktualnie wybranej stacji radiowej
Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E100 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694034675

• Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z
dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
• możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejscie AUX)
• dotykowy panel, przyciski ze stali nierdzewnej i jasny wyświetlacz OLED
• wbudowane radio FM/DAB+
• elegancki i nowoczesny design
• wbudowany zegar z funkcją alarmu

SE0510 (E50)
Wzmacniacz dotykowy
Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita
elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu –
dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo
jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do
miejsc takich jak np. kuchnia
Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694034750

• Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z
dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
• możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejscie AUX)
• elegancki i nowoczesny design
• przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku

QI1115 (2XQI65C+E50)
Zestaw instalacyjny

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzą dwa głośniki instalacyjne
Qi65C oraz wzmacniacz dotykowy E50.
Głośniki Qi65C
• linia: Professional
• rodzaj: głośnik sufitowy
• zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
• rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
• maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
• pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
• przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
• przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
• impedancja nominalna: 8 ohm
• średnica (Ø) 232 mm
• otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
• głębokość instalacji: 79 mm
Wzmacniacz E50
• Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
• Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita
elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu –
dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo
jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do
miejsc takich jak np. kuchnia
• Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną
•
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QI2115 (2xQI65EP+E50)
Zestaw instalacyjny

3 299 zł
CENA DETALICZNA

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzą dwa głośniki instalacyjne
Qi65RP oraz wzmacniacz dotykowy E50.
Głośniki Qi65RP
• Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
• Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
• Moc ciągła: 15 - 75W
• Impedancja (nominalna): 8 Ohm
• Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 85
• Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz
Wzmacniacz E50
• Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
• Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita
elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu –
dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo
jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do
miejsc takich jak np. kuchnia
• Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną
• Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z
dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
• możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejscie AUX)
• elegancki i nowoczesny design
• przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku

QI3175 (2xQI65EW+E50)
Zestaw instalacyjny

3 299 zł
CENA DETALICZNA

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzą dwa głośniki instalacyjne
Qi65EW oraz wzmacniacz dotykowy E50.
Głośniki Qi65EW
• linia: Waterproof
• rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
• konstrukcja 2 drożna otwarta
• rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
• impedancja nominalna: 8 ohm
• czułość: 86 db
• przetwornik wysokotonowy: 25mm
• przetwornik niskotonowy: 165mm
• rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
• pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
• wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
• dostępne w kolorze czarnym i białym
Wzmacniacz E50
• Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
• Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita
elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu –
dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo
jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do
miejsc takich jak np. kuchnia
• Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną
• Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z
dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
• możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejscie AUX)
• elegancki i nowoczesny design
• przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku
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3 299 zł

QI3195 (2xQI65EW+E50)

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

Zestaw instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Zestaw Q ACOUSTICS w którego skład wchodzą dwa głośniki instalacyjne
Qi65EW oraz wzmacniacz dotykowy E50.
Głośniki Qi65EW
• linia: Waterproof
• rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
• konstrukcja 2 drożna otwarta
• rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
• impedancja nominalna: 8 ohm
• czułość: 86 db
• przetwornik wysokotonowy: 25mm
• przetwornik niskotonowy: 165mm
• rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
• pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
• wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
• dostępne w kolorze czarnym i białym
Wzmacniacz E50
• Instalacyjny zestaw audio z Bluetooth i sterowaniem gestami
• Pierwsze na co zwracasz uwagę po zainstalowaniu E50 to niesamowita
elegancja tego rozwiązania, ale nie kończy się ona na pierwszym wrażeniu –
dzięki sterowaniu zarówno panelem dotykowym jak i samymi gestami łatwo
jest utrzymać E50 w czystości, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do
miejsc takich jak np. kuchnia
• Nigdy więcej bałaganu i niepotrzebnego zajmowania miejsca tam gdzie go
najbardziej potrzebujesz – E50 można łatwo wbudować w ścianę lub szafkę
kuchenną
• Wbudowany odbiornik Bluetooth (SBC, aptX) umożliwia przesyłanie muzyki z
dowolnego urządzenia mobilnego (wyposażonego w technologię Bluetooth)
• możliwość podłączenia dźwięku z TV (wejscie AUX)
• elegancki i nowoczesny design
• przełącznik z tyłu panelu umożliwia korekcję z podziałem na 2 tryby dźwięku

QI3210 (Qi65LW)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik do postawienia na podłożu
rekomendowana moc wzmacniacza: 10-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 88 db
zakres częstotliwości: 70Hz-20kHz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032824

wymiary produktu: 330 x 280 x 240 mm

QI3190 (QI65EW)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

linia: Waterproof
rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
konstrukcja 2 drożna otwarta
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
impedancja nominalna: 8 ohm
czułość: 86 db
przetwornik wysokotonowy: 25mm
przetwornik niskotonowy: 165mm
rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
dostępne w kolorze czarnym i białym

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039397
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QI3170 (QI65EWBLACK)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Waterproof
rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
konstrukcja 2 drożna otwarta
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-850 Watt
impedancja nominalna: 8 ohm
czułość: 86 db
przetwornik wysokotonowy: 25mm
przetwornik niskotonowy: 165mm
rozstaw otworów instalacyjnych uchwytu: 70mm
pasmo przenoszenia: 80Hz – 20000Hz
wymiary (SxWxG): 325mm x 225mm x 180mm (razem z uchwytem)
dostępne w kolorze czarnym i białym

QI3150 (Qi45EW)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
przetwornik niskotonowy: 1 x 115 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
grill w kolorze białym

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039380

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032817

wymiary produktu: 135 x 245 x 170 mm

QI3130 (Qi45EWBLACK)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik naścienny do montażu na zewnątrz
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
przetwornik niskotonowy: 1 x 115 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
grill w kolorze czarnym

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039366

wymiary produktu: 135 x 245 x 170 mm

QI1200 (Qi65CW ST)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 85 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 13 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 230 mm
otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
głębokość instalacji: 84 mm
grill: okręgły w kolorze białym

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032794
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QI1190 (Qi65CW)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 230 mm
otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
głębokość instalacji: 84 mm
grill: okręgły w kolorze białym

QI1050 (Qi50CW)
Głośnik instalacyjny Weatherproof
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Weatherproof
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 65 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 130 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 230 mm
otwór instalacyjny (Ø) 197 mm
głębokość instalacji: 84 mm
grill: okręgły w kolorze białym

QI1105 (Qi65CB)
Zestaw 10 szt. głośników instalacyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Professional
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: konstrukcja szerokopasmowa
rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 93 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 77 Hz
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 73 mm
grill: okręgły w kolorze białym
zestaw 10 szt. głośników instalacyjnych

QI1150 (Qi65C ST)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

linia: Professional
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 19 mm
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 84 mm

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032787

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039144

2 999 zł
CENA DETALICZNA

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039229

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032749
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QI1110 (Qi65C)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Professional
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 79 mm
grill: okręgły w kolorze białym

QI1160 (Qi65S ST)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Professional
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 86 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 19 mm
impedancja nominalna: 8 ohm
wymiar: 232 mm x 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 84 mm
grill: kwadratowy w kolorze białym

QI1120 (Qi65S)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Professional
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-60 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 89 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 75 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 19 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
wymiar: 232 mm x 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 79 mm

QI1210 (Qi80CP)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

linia: Performance
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 60 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 200 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 281 mm
otwór instalacyjny (Ø) 248 mm
głębokość instalacji: 97 mm

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032701

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032756

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032718

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032954

strona 20

QI1170 (Qi65CP ST)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Performance
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 25 mm
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 84 mm
grill: okręgły w kolorze białym

QI1130 (Qi65CP)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Performance
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
średnica (Ø) 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 79 mm
grill: okręgły w kolorze białym

QI1180 (Qi65SP ST)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linia: Performance
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 87 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 2 x 25 mm
impedancja nominalna: 8 ohm
wymiar: 232 mm x 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 84 mm

QI1140 (Qi65SP)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

linia: Performance
rodzaj: głośnik sufitowy
zasady konstrukcji: 2-drożny otwarty
rekomendowana moc wzmacniacza: 15-80 Watt
maksymalne SPL (2.83V, 1m): 90 db
pasmo prznoszenia (niska częstotliwość) -3 dB: 70 Hz
przetwornik niskotonowy: 1 x 165 mm membrana polipropylenowa
przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm obrotowy
impedancja nominalna: 8 ohm
wymiar: 232 mm x 232 mm
otwór instalacyjny (Ø) 203 mm
głębokość instalacji: 79 mm

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032763

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032725

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032770

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694032732
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QI2210 (Qi80RP)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•

Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
Średnica głośnika niskotonowego: 8,0"
Moc ciągła: 15 - 100W
Impedancja (nominalna): 8 Ohm
Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 88
Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 60 Hz

1 049 zł
CENA DETALICZNA

852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039250

wymiary produktu: 365 x 263 x 95 mm

QI2110 (Qi65RP)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•

Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
Moc ciągła: 15 - 75W
Impedancja (nominalna): 8 Ohm
Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 85
Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039243

wymiary produktu: 306 x 219 x 79 mm

QI2150 (Qi65RP LCR)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•

Średnica głośnika wysokotonowego: 1" (25mm)
Średnica głośnika niskotonowego: 6,5"
Moc ciągła: 15 - 100W
Impedancja (nominalna): 8 Ohm
Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 87
Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 65 Hz

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039267

wymiary produktu: 511 x 221 x 85 mm

QI2250 (Qi80SP SUB)
Głośnik instalacyjny
•
•
•
•
•
•

Średnica głośnika wysokotonowego: n/d
Średnica głośnika niskotonowego: 8,0"
Moc ciągła: 15 - 100W
Impedancja (nominalna): 8 Ohm
Czułość dB SPL (2,83V, 1m): 88
Pasmo przenoszenia (niskie częstotliwości) -3 dB: 50 Hz

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694039274

wymiary produktu: 287 x 287 x 99 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018
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QI9290 (Qi65LCRF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI 80LCR

QI9280 (Qi80RF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI 80R

QI9260 (Qi65RF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI65R

Cennik Q Acoustics – 1 maj 2018

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045510

629 zł
CENA DETALICZNA

511,38 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045503

569 zł
CENA DETALICZNA

462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045497
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QI9180 (Qi80CF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI80

QI9160 (Qi65CF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI65, IC165

QI9150 (Qi50CF)
Osłona pożarowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

zaprojektowany z myślą o głośnikach sufitowych i ściennych
zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru
zapewniają utrzymanie ognia przez czas od 30 do 60 minut
podczas użycia głośnika, zmniejszają tylką transmisję dźwięku o ok 10 dB
grubość: 0,40 mm
ciężar: 430 g / m2
jednostka odkształcenia: 1360 tex
forma/wygląd fizyczny: stały, materiał
rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
zapach: brak
temperatura zapłonu: pomiędzy 315C-370C
temperatura rozkładu: Powyżej 180 C
energia cieplna: 28 000 KJ / kg
produkt stabilny w temperaturach od -40 C do + 12 C
punkt samozapłonu: pomiędzy 370 C-427 C
dla: QI50, IC125
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449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045480

379 zł
CENA DETALICZNA

308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045473

319 zł
CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694045466
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uPlay
QE2940 (uPlay Stream)
Hi-Fi odbiornik Wi-Fi
uPlay Stream jest urządzeniem klasy Hi-Fi służącym do streamingu muzyki w
jakości znacznie lepszej niż mogą zaoferować inne urządzenia a dzięki
dedykowanej aplikacji zarówno dla urządzeń Apple jak i z systemem Android
każdy może w prosty sposób sterować swoim bezprzewodowym systemem.

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694002810

• niesamowita jakoś dźwięku dzięki wsparciu wysokiej rozdzielczości formatów
muzycznych oraz wbudowanemu przetwornikowi C/A 24-bit/96kHz
• uPlay Stream jest idealnym rozwiązaniem dla posiadacza systemu Hi-Fi lub
AV pragnących uzyskać dostęp do wysokiej jakości plików muzycznych
przechowywanych w formie elektronicznej na komputerze, dysku sieciowym,
NAS, tablecie lub smartfonie
• bezprzewodowy streaming muzyki z mobilnych urządzeń takich jak iPhone,
iPad czy urządzeń z systemem Android
• bezprzewodowy streaming muzyki z urządzeń takich jak PC lub dysków
sieciowych
• bezprzewodowy streaming muzyki zapisanej na serwerach w chmurze jak
np. Drop Box czy SkyDrive
• przetwornik C/A Wolfson kompatybilny z sygnałem 24-bit/96kHz
• możliwość tworzenia systemu Multi Room z nawet 8 strefami dźwięku
• dedykowane aplikacje na iOS i Android
• kompatybilność z Windows 7 i 8 Media Player
• łatwa obsługa dzięki dedykowanej aplikacji
• zgodność ze standardem DLNA/UPnPD
• wspierane formaty audio: MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC, Apple Lossless
• analogowe połączenie do gniazda RCA (kabel w zestawie)

Horn Distribution S.A.
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