BP SERIES
8 499 zł

BP9080x

CENA DETALICZNA

Kolumna podłogowa z aktywnym subooferem i Dolby Atmos®
Przednia matryca bipolarna poszerzy scenę dźwiękową w Twoim pokoju.
Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne
przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz inteligentne sterowanie
basem pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty.
Dwukierunkowa zintegrowana funkcja Dolby Atmos / DTS:X pozwala na
odkrywanie prawdziwego wielowymiarowego dźwięku. Ponadczasowe,
minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

6 909,76 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127121

• wysokowydajny wieżowy głośnik bipolarny: 16 Hz - 40 kHz
• potężny, bipolarny układ głośnikowy o dużej mocy, zapewniający szeroką i
realistyczną dyspersję dźwięku
• zintegrowany 12" subwoofer i podwójna membrana pasywna
• inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu
ogólnej równowagi tonalnej
• Przedni moduł głośnikowy
• głośnik wysokotonowy: 1",
• głośnik średniotonowy: 2x 5.25",
• membrana pasywna: 2x 12",
• subwoofer: 12"
• Tylny moduł głośnikowy
• głośnik wysokotonowy: 1",
• głośnik średniotonowy: 5.25"
• Górny moduł głośnikowy (Dolby Atmos / DTS:X)
• głośnik wysokotonowy: 1",
• głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 16 Hz - 40 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 28,12 kg
wymiary produktu: 305 x 1315 x 406 mm

5 499 zł

BP9060

CENA DETALICZNA

4 470,73 zł

Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Przednia matryca bipolarna poszerzy scenę dźwiękową w Twoim pokoju.
Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe, wysokowydajne
przetworniki, zintegrowany zasilany subwoofer oraz inteligentne sterowanie
basem pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty.
Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.

EAN: 0747192127138

• wysokowydajny wieżowy głośnik bipolarny: 18 Hz - 40 kHz
• potężny, dwubiegunowy układ głośnikowy o dużej mocy, zapewniający
szeroką i realistyczną dyspersję dźwięku
• zintegrowany 10" subwoofer i podwójna membrana pasywna
• inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu
ogólnej równowagi tonalnej
• Przedni moduł głośnikowy:
• głośnik wysokotonowy: 1",
• głośnik średniotonowy: 2x 4.5",
• membrana pasywna: 2x 10",
• subwoofer: 10"
• Tylny moduł głośnikowy
• głośnik wysokotonowy: 1",
• głośnik średniotonowy: 4.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 18 Hz - 40 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 22,68 kg
wymiary produktu: 153 x 1111 x 330 mm

Horn Distribution S.A.
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4 299 zł

BP9040

CENA DETALICZNA

3 495,12 zł

Kolumna podłogowa z aktywnym subwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik BP9040 to odpowiedź na niezwykły, wciągający i wypełniający
pomieszczenie dźwięk, dzięki któremu możesz doświadczyć każdego
szczegółu czystego kina domowego. Przednia matryca bipolarna rozszerza
całą scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki
wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny
subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć
każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Kompatybilność Dolby Atmos /
DTS:X pozwala na odkrywanie prawdziwych wielowymiarowych dźwięków.
Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192127145

głośnik bipolarny o dużej mocy
opatentowana technologia matrycy bipolarnej (FFBP)
zintegrowany 8" subwoofer i podwójna membrana pasywna
kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
Przedni moduł głośnikowy:
głośnik wysokotonowy: 1",
głośnik średniotonowy: 2x 4.5",
membrana pasywna: 2x 8",
subwoofer: 8"
Tylny moduł głośnikowy:
głośnik wysokotonowy: 1",
głośnik średniotonowy: 4.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 40 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 16,33 kg
wymiary produktu: 330 x 990 x 279 mm

3 199 zł

BP9020

CENA DETALICZNA

2 600,81 zł

Kolumna podłogowa z aktywnym subooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik BP9020 to odpowiedź na niezwykły, wciągający i wypełniający
pomieszczenie dźwięk, dzięki któremu możesz doświadczyć każdego
szczegółu czystego kina domowego. Przednia matryca bipolarna rozszerza
całą scenę dźwiękową w Twoim pokoju. Aluminiowe kopułkowe głośniki
wysokotonowe, wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny
subwoofer oraz inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć
każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Kompatybilność Dolby Atmos /
DTS:X pozwala na odkrywanie prawdziwych wielowymiarowych dźwięków.
Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192127152

głośnik bipolarny o dużej mocy
opatentowana technologia matrycy bipolarnej (FFBP)
zintegrowany 8" subwoofer i podwójna membrana pasywna
kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
Przedni moduł głośnikowy:
głośnik wysokotonowy: 1",
głośnik średniotonowy: 2x 3.5",
subwoofer: 8"
Tylny moduł głośnikowy:
głośnik średniotonowy: 3.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 40 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 13,61 kg
wymiary produktu: 330 x 1784 x 279 mm

Horn Distribution S.A.
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1 699 zł

SR9080

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik przestrzenny SR9080 jest odpowiedzią na niezwykły, wciągający i
wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć
każdego szczegółu czystego kina domowego. Bipolarny wzór dyspersji
głośników zapewnia otaczający dźwięk przestrzenny, ogromny zakres
dynamiki oraz prawdziwą jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, co
skutkuje całkowitym zanurzeniem pola dźwiękowego. Ponadczasowe,
minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
wydajny bipolarny głośnik przestrzenny: 40 Hz - 30 kHz
potężny dwubiegunowy wzór dyspersji głośników zapewnia szerszy, bardziej
wciągający dźwięk przestrzenny
łatwy w użyciu i zbudowany w celu dyskretnego umieszczenia w każdym
pomieszczeniu
kultowe i wizualnie potężne cechy wzornictwa
głośnik wysokotonowy: 2x 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

EAN: 0747192126506

wymiary produktu: 229 x 397 x 154 mm

1 299 zł

SR9040

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik przestrzenny SR9040 jest odpowiedzią na niezwykły, wciągający i
wypełniający pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć
każdego szczegółu czystego kina domowego. Bipolarny wzór dyspersji
głośników zapewnia otaczający dźwięk przestrzenny, ogromny zakres
dynamiki oraz prawdziwą jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, co
skutkuje całkowitym zanurzeniem pola dźwiękowego. Ponadczasowe,
minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
potężny dwubiegunowy wzór dyspersji głośników zapewnia szerszy, bardziej
wciągający dźwięk przestrzenny
łatwy w użyciu i zbudowany w celu dyskretnego umieszczenia w każdym
pomieszczeniu
kultowe i wizualnie potężne cechy wzornictwa
całkowicie obojętna, bezrezonansowa konstrukcja korpusu
głośnik wysokotonowy: 2x 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 50 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

EAN: 0747192126513

wymiary produktu: 198 x 241 x 137 mm

4 999 zł

CS9080

CENA DETALICZNA

4 064,23 zł

Kolumna głośnikowa centralna z aktywnym suwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik centralny CS9080 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w
zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające
materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu
czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe,
wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz
inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie
z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak
właśnie brzmi obsesja.
• wysokiej klasy głośnik centralny: 24 Hz - 40 kHz
• mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykłą, skupioną czystość
dźwięku
• zintegrowany 8" subwoofer i membrana pasywna
• inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu
ogólnej równowagi tonalnej
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średniotonowy: 2x 5.25"
• subwoofer: 8"
• membrana pasywna: 10"
• całkowite pasmo przenoszenia: 24 Hz - 40 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB
waga netto: 16,33 kg
wymiary produktu: 587 x 178 x 362 mm

Horn Distribution S.A.
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3 499 zł

CS9060

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

Kolumna głośnikowa centralna z aktywnym suwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik centralny CS9060 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w
zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające
materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu
czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe,
wysokowydajne przetworniki, zintegrowany aktywny subwoofer oraz
inteligentna kontrola basów pozwalają usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie
z intencjami artysty. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak
właśnie brzmi obsesja.
• wysokiej klasy głośnik centralny: 32 Hz - 40 kHz
• mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykłą, skupioną czystość
dźwięku
• zintegrowany 8" subwoofer
• inteligentna kontrola basów oferuje wzmocniony bas przy zachowaniu
ogólnej równowagi tonalnej
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
• subwoofer: 8"
• całkowite pasmo przenoszenia: 32 Hz - 40 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB
waga netto: 11,79 kg
wymiary produktu: 527 x 151 x 305 mm

2 499 zł

CS9040

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

• Głośnik centralny CS9060 zapewnia niezrównaną wyrazistość i skupienie w
zakresie wokalnym, precyzyjnie odtwarzając nawet najbardziej wymagające
materiały audio, dzięki czemu można doświadczyć każdego szczegółu
czystego kina domowego. Aluminiowe kopułkowe głośniki wysokotonowe,
wysokowydajne przetworniki, inteligentna kontrola basów pozwalają
usłyszeć i poczuć każdą nutę zgodnie z intencjami artysty. Ponadczasowe,
minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi obsesja.
• wysokiej klasy głośnik centralny: 50 Hz - 40 kHz
• mocna matryca głośnikowa zapewniająca niezwykłą, skupioną czystość
dźwięku
• 8" niskotonowa membrana pasywna
• kultowa i wizualnie potężna konstrukcja z obrabianego maszynowo
aluminium klasy lotniczej
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
• subwoofer: 8"
• całkowite pasmo przenoszenia: 50 Hz - 40 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB

EAN: 0747192126490

waga netto: 9,07 kg
wymiary produktu: 527 x 151 x 305 mm

1 249 zł

A90

CENA DETALICZNA

1 015,45 zł

Głośnik Dolby Atmos®

•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik A90 to odpowiedź na niezwykły, wciągający i wypełniający
pomieszczenie dźwięk, dzięki czemu możesz doświadczyć każdego szczegółu
czystego kina domowego. A90 wspiera Dolby Atmos / DTS:X i łączy się
poprzez dedykowane złącze na szczycie kolumn BP9060, BP9040 i BP9020,
kierując dźwięk do góry, który następnie odbija się od sufitu i trafia do
słuchacza. Ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo. Tak właśnie brzmi
obsesja.
wysokowydajny moduł głośnika: 86 Hz - 40 kHz
kompatybilny z Dolby Atmos oraz DTS:X
łatwy do podłączenia dzięki dedykowanemu złączu dla serii BP9000
głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średniotonowy: 4.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 86 Hz - 40 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 89.5 dB

EAN: 0747192126421

waga netto: 2,72 kg
wymiary produktu: 152 x 95 x 330 mm

Horn Distribution S.A.
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DEMAND SERIES
2 499 zł

DEMAND 11

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D11 zapewniają pełnozakresowy,
wypełniający pomieszczenie dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w
nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w
zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji
głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną
czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz
trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane
technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192130824
EAN: 0747192128975

1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
Linear Response Waveguide™
zintegrowana membrana pasywna zapewnia doskonałe rozciągnięcie niskich
tonów
głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
membrana pasywna: 6"
całkowite pasmo przenoszenia: 48 Hz - 24 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
wymiary produktu: 184 x 330 x 318 mm

1 899 zł

DEMAND 9

CENA DETALICZNA

1 543,90 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D9 zapewniają pełnozakresowy,
wypełniony pomieszczeniem dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w
nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w
zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji
głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną
czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz
trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane
technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192130817
EAN: 0747192128968

1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
Linear Response Waveguide™
zintegrowana membrana pasywna zapewnia doskonałe rozciągnięcie niskich
tonów
głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
membrana pasywna: 5"
całkowite pasmo przenoszenia: 44 Hz - 24 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 88 dB
wymiary produktu: 165 x 297 x 304 mm

1 399 zł

DEMAND 7

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

Wysokiej klasy głośniki podstawkowe D7 zapewniają pełnozakresowy,
wypełniony pomieszczeniem dźwięk oraz precyzyjne obrazowanie w
nowoczesnej, eleganckiej stylistyce. Dzięki postępowi technologicznemu w
zakresie zarówno aluminiowej kopułki głośnika wysokotonowego, jak i sekcji
głośnika średnio-/niskotonowego, każdy głośnik zapewnia niezrównaną
czystość dźwięku, płynniejsze odtwarzanie wysokich częstotliwości oraz
trójwymiarowe obrazowanie, gwarantując najbardziej zaawansowane
technicznie i najwyższej klasy wrażenia słuchowe.
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192128951

1" aluminiowy głośnik wysokotonowy z 20/20 Wave Alignment Lens™
głośnik średnio-/niskotonowy z BDSS™ (Balanced Double Surround System)
Linear Response Waveguide™
głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 57 Hz - 24 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 85 dB
wymiary produktu: 140 x 248 x 222 mm

Horn Distribution S.A.
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799 zł

DEMAND ST1

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Podstawka głośnikowa

CENA DETALICZNA NETTO

Podstawa głośnikowa ST1 to doskonałe akcesorium do głośników
podstawkowych Demand D9 i D11. Podłużna stalowa podstawa, podstawa z
płyty MDF i gumowe podkładki głośnikowe zapewniają solidne i stabilne
podłoże dla głośników, zapewniając najczystsze i najdokładniejsze doznania
słuchowe we wszystkim, co słyszysz.

EAN: 0747192128982

• możliwość wypełnienia suchym materiałem, który zapewni solidne i stabilne
podłoże głośnikowe
• zaprojektowana z myślą o wysokiej jakości głośnikach podstawkowych D9 i
D11

MYTHOS
10 999 zł

MYTHOS ST-L

CENA DETALICZNA

8 942,28 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa z aktywnym subwooferem

CENA DETALICZNA NETTO

Ten imponujący głośnik podłogowy wyróżnia się na tle konkurencji przede
wszystkim dzięki zawartym wielu nowoczesnym technologiom, takim jak:
wyższa precyzja basu, rewolucyjny zintegrowany system subwoofera,
przetworniki o ultrawysokiej rozdzielczości zapewniające wzorowe brzmienie,
nowej generacji głośniki wysokotonowe, a nawet bezprzewodowy pilot do
regulacji dwóch głośników.

EAN: 0932070980555
EAN: 0093207098048

• głośnik wysokotonowy: 1" kopułka ze stopu magnezu/aluminium
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5,25" BDSS trzeciej generacji
• subwoofer: 10" drugiej generacji ze stożkiem kompozytowym polimerowowęglowym
• membrana pasywna: 2x 10" x 6"
• całkowite pasmo przenoszenia: 14 Hz - 30 Hz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 93 dB
• wewnętrzne kanały wzmacniacza: 1
• klasa wzmacniacza: klasa HD
• typ pilota: podczerwień (IR)
• funkcje zdalne: włączanie/wyłączanie, wyciszanie, wyciszanie L/P, Bass +/-,
L/P Bass +/-, tryb nocny wł./wył.
wymiary produktu: 324 x 1308 x 361 mm

4 299 zł

MYTHOS TEN

CENA DETALICZNA

3 495,12 zł

Kolumna głośnikowa naścienna

CENA DETALICZNA NETTO

Mythos Ten to najlepszy model naścienny w uznanej przez krytyków linii
głośników Mythos o wysokiej wydajności. Mythos Ten jest idealnie
dopasowany do 50-calowych i większych płaskich ekranów i jest idealnym
kanałem centralnym uzupełniającym zdumiewające Mythos ST
SuperTowers®, zapewniającym prawdziwie nowoczesny system kina
domowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii
przetworników i obudów zastosowanych w wielokrotnie nagradzanym
Mythos ST, Mythos Ten osiąga niespotykany wcześniej poziom głośności w
głośnikach naściennych.
• idealne rozwiązanie dla 50-calowych i większych płaskich telewizorów
• dwa przetworniki HD BDSS 5,25" połączone ciśnieniowo z dwiema
membranami pasywnymi o wymiarach 5x8", zapewniającymi całkowitą
powierzchnię emitującą bas większą niż 12-calowy głośnik niskotonowy
• ręcznie wytłaczana obudowa z wytłaczanego aluminium klasy lotniczej z
opatentowanymi technologiami tłumienia zapewnia całkowitą sztywność i
doskonale precyzyjny dźwięk
• 1" (25 mm) głośnik wysokotonowy z kopułą ceramiczną z czystego
aluminium z akustycznie wyprofilowanym panelem czołowym zapewniającym
niezrównane wydłużenie częstotliwości, szczegółowość i gładkość
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
• membrana pasywna: 2x 5x8"
• całkowite pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 93 dB
waga netto: 7,71 kg
wymiary produktu: 876 x 154 x 111 mm
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3 799 zł

MYTHOS NINE

CENA DETALICZNA

3 088,62 zł

Kolumna głośnikowa naścienna

CENA DETALICZNA NETTO

Jeśli wygląd robi na Tobie wrażenie, poczekaj, aż go usłyszysz. Mythos®
Nine jest wysoki, smukły i proporcjonalny, idealnie uzupełnia duże telewizory
z płaskim ekranem jeśli jest używany jako lewy lub prawy głośnik, lub jako
centralny głośnik dla zestawów z ekranami 42" i mniejszych. Swoje osiągi
zawdzięcza przetwornikom BDSS™ oraz membranom pasywnym, które bez
wysiłku przewyższają inne głośniki naścienne w swojej klasie. Kiedy ludzie
myślą o najnowocześniejszych zestawach kina domowego, Mythos® Series
jest tym, co przychodzi im na myśl.

EAN: 0932070630462

• podwójne przetworniki BDSS™ połączone z dwoma płaskimi niskotonowymi
membranami pasywnymi ożywią efekty dźwiękowe telewizora
• aluminiowa obudowa klasy lotniczej oraz opatentowane technologie
tłumienia zapewniają precyzyjny dźwięk
• ceramiczny głośnik wysokotonowy z kopułą z czystego aluminium tworzy
niezrównane szczegółowy dźwięk wysokiej częstotliwości
• zaprojektowany aby wprowadzić nowy poziom realizmu i emocji podczas
słuchania
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
• membrana pasywna: 2x 4.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 38 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB
waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 711 x 138 x 106 mm

4 299 zł

MYTHOS XTR-60

CENA DETALICZNA

3 495,12 zł

Kolumna głośnikowa naścienna

CENA DETALICZNA NETTO

Mythos XTR-60 jest większą wersją cieszącego się dużym uznaniem
oryginalnego głośnika XTR-50. Głośniki z rodziny XTR to pierwsze wysokiej
klasy głośniki naścienne, których głębokość odpowiada głębokości
współczesnych ultracienkich telewizorów. Przy głębokości wynoszącej
zaledwie 1,5 cala, są płytsze niż wiele innych głośników tego typu.
•
•
•
•
•
•

EAN: 0747192129149

głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 4x 3,5"
membrana pasywna: 4x 3,5"
całkowite pasmo przenoszenia: 70 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 3,18 kg
wymiary produktu: 152 x 813 x 38 mm

3 299 zł

MYTHOS XTR-50

CENA DETALICZNA

2 682,11 zł

Kolumna głośnikowa naścienna

CENA DETALICZNA NETTO

Mythos XTR-50 to pierwszy wysokowydajny głośnik naścienny, którego
głębokość pasuje do dzisiejszych ultra cienkich telewizorów. Przy głębokości
wynoszącej zaledwie 1,5 cala, są płytsze niż wiele innych głośników tego
typu. Poza użytecznością i czystą nowoczesną stylistyką XTR-50 wyróżnia się
bezkompromisową jakością dźwięku odpowiadającą pełnowymiarowym
głośnikom. Inżynierowie firmy definitive uwolnili swoją niesamowitą
kreatywność aby stworzyć rewolucyjny głośnik charakteryzujący się wysoką
szczegółowością i dynamiką dźwięku, a jednocześnie głębokością na
zaledwie 1,5 cala. Żaden inny głośnik nie uzupełni Twojego ultracienkiego
telewizora o więcej stylu i wszechstronności.
•
•
•
•
•
•

EAN: 0093207075087

głośnik wysokotonowy: 1"
głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
membrana pasywna: 4x 3.5"
całkowite pasmo przenoszenia: 92 Hz - 30 kHz
impedancja nominalna: 8 omów
czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 2,38 kg
wymiary produktu: 152 x 686 x 38 mm
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2 399 zł

MYTHOS XTR-40

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

Kolumna głośnikowa naścienna

CENA DETALICZNA NETTO

Ręcznie polerowane aluminium klasy lotniczej stosowane wyłącznie w
głośnikach XTR, ponieważ niewiele materiałów jest wystarczająco sztywnych
i pozbawionych rezonansów, aby dobrze sprawdzać się w kompaktowych
rozmiarach. Dzięki opatentowanej anodowanej aluminiowej kopułce XTDD i
czystej aluminiowej kopułce głośnika wysokotonowego - tak samo jak w
większych głośnikach XTR - XTR 40 oferuje niewiarygodnie szerokie
doznania dźwiękowe oraz elegancką, nowoczesną konstrukcję obudowy,
która idealnie współgra z innymi elementami.

EAN: 0747192129125

• anodowane aluminiowe przetworniki XTDD dla ultra wysokich osiągów na
małej powierzchni
• obudowa z aluminium klasy lotniczej oznacza całkowitą sztywność bez
rezonansów
• kompaktowa głębokość 1,5" zapewnia wysoką jakość dźwięku wszędzie tam,
gdzie jest to potrzebne
• bezkompromisowa jakość dźwięku odpowiadająca dwukrotnie większym
głośnikom
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
• membrana pasywna: 2x 3.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 100 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 2,31 kg
wymiary produktu: 152 x 591 x 38 mm

MYTHOS XTR-20BP
Kolumna głośnikowa naścienna
Wspaniałe ręcznie polerowane obudowy aluminiowe klasy lotniczej mieszczą
takie same aktywne głośniki i głośnik wysokotonowy z większych głośników
z tej samej serii zapewniając mniejsze rozmiary. Montowane na stałe lub na
półce, najnowocześniejsza technologia XTR-20BP zapewnia dynamiczne
brzmienie, precyzyjne obrazowanie i doskonały realizm, tak jak jego
rodzeństwo XTR.

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207081415

• dwubiegunowa matryca przetwornika rozprasza dźwięk na dużym obszarze,
zapewniając wciągające wrażenia
• aluminiowa obudowa i opatentowana technologia tłumienia zapewniają
całkowitą sztywność
• czysto aluminiowy głośnik wysokotonowy i dwa 3,5-calowe przetworniki
XTDD typu średnio-/niskotonowego tworzą scenę dźwiękową na poziomie
każdego entuzjasty
• niewielki rozmiar i łatwość użytkowania sprawiają, że ten głośnik o wysokiej
wydajności jest całkowicie niezauważalny
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 100 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
wymiary produktu: 152 x 302 x 64 mm
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PROCINEMA
ProCinema 600
Zestaw głośników 5.1
System ProCinema 600 dostarcza ekscytujących wrażeń dźwiękowych
znacznie przewyższając droższe systemy tego typu. W rezultacie powstał
system surround, który sprawia, że kino domowe staje się oazą
przyjemności słuchania.

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0932070527431
EAN: 0093207052750

• wyraźna, wysoka jakość dźwięku dzięki wyjątkowym sterownikom BDSS™
• subwoofer o mocy 250 W, zapewniający wysoki poziom basu
• przetworniki średnio-/niskotonowe sprzężone ciśnieniowo tworzą ciepły, niski
dźwięk
• donośny dźwięk głośników satelitarnych oraz centralnego
• KOLUMNY GŁOŚNIKOWE SATELITARNE
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 3.25"
• membrana pasywna: 3.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 55 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 88 dB
• KOLUMNA GŁOŚNIKOWA CENTRALNA
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.25"
• membrana pasywna: 2x 3.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
• GŁOŚNIK NISKOTONOWY
• suboofer: 8"
• membrana pasywna: 8"
• całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 150 Hz
• impedancja nominalna: 8 omów

Horn Distribution S.A.
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ULTIMATE
3 799 zł

UIW RLS II

CENA DETALICZNA

3 088,62 zł

Głośnik instalacyjny ścienny

CENA DETALICZNA NETTO

• wyższy stopień uderzenia z podwójnych 6,5" głośników
• głębszy bas przelewa się przez parę 6,5" niskotonowych membran
pasywnych
• zintegrowana obudowa z drewna dostarcza bezbarwnego dźwięku o większej
szczegółowości w środku pasma
• łatwy montaż za pomocą obracających się zacisków do montażu
bezrezonansowego
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 6.5"
• membrana pasywna: 2x 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
wymiary produktu: 207 x 756 x 97 mm

2 799 zł

UIW RLS III

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

Głośnik instalacyjny ścienny

CENA DETALICZNA NETTO

RLS III to zamknięty głośnik pełnozakresowy przeznaczony do montażu
podtynkowego w ścianach. Wyposażony jest w bezrezonansową,
uszczelnioną obudowę z medytu (gęstego produktu z drewna), która
zapewnia ciasny, szczegółowy bas i bezbarwny środek. Wydajność otwartych
tylnych głośników wbudowanych zależy od rodzaju ściany/sufitowej wnęki za
głośnikiem. Jednakże głośniki serii Definitive Reference z wbudowaną
obudową za każdym razem brzmią świetnie. Obrotowe zaciski sprawiają, że
RLS III jest łatwy w montażu w nowej lub istniejącej konstrukcji i zapewnia
bezpieczny, bezrezonansowy montaż, co zapewnia najwyższą wydajność
audiofilską, bez wibracji i hałasów.
• dwa 5 1/4" głośniki i 5 1/4" membrany pasywne sprzężone ciśnieniowo
zapewniają imponujący głęboki bas o wysokim uderzeniu
• zintegrowana obudowa z drewna zapewnia niezmiennie wysoką wydajność
za każdym razem
• 1" głośnik wysokotonowy kopułkowy wykonany z aluminiowy
• do instalacji w nowych lub istniejących zastosowaniach budowlanych
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
• membrana pasywna: 2x 5.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 24 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 6,58 kg
wymiary produktu: 149 x 603 x 22 mm

UIW RCS II
Głośnik instalacyjny sufitowy
Wysokowydajny dźwięk w domu to przyjemność. Dzięki RCS II znakomite
brzmienie, które niemal znika sprawia, że te głośniki podtynkowe są tak
wyjątkowe. Dopracowanie technologii związanej z produkcją niesamowitego
audio zajęły dekady, wystarczą jednak milisekundy by je docenić.

3 199 zł
CENA DETALICZNA

2 600,81 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207051692

• technologia Wave Launch™ sprawia, że Twoje uszy myślą, że głośniki
umieszczone w suficie są tuż przed tobą
• dwa odlewane głośniki koszowe i połączone ciśnieniowo membrany pasywne
zapewniają głęboki bas i wysoką siłę uderzenia
• głośnik wysokotonowy z czystego aluminium wytwarza nieskazitelne wysokie
częstotliwości
• zminimalizowana widoczność kładzie nacisk na jakość dźwięku, a nie na
głośnik
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
• membrana pasywna: 2x 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 22 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
wymiary produktu: 394 x 394 x 0 mm
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UIW RCS III
Głośnik instalacyjny sufitowy
• przednie dźwięki ożywają dzięki opatentowanej technologii Wave Launch
• zapierająca dech w piersiach dynamika dźwięku jest unikalna dzięki
głośnikowi wysokotonowemu z czystego aluminium
• minimalna widoczność i łatwa instalacja dzięki sześciu obrotowym zaciskom i
mocnym śrubom do drewna
• zintegrowana drewniana obudowa zapewnia lepszą jakość dźwięku i
niezabarwioną wyrazistość
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
• membrana pasywna: 2x 5.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 30 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207058257

waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 292 x 292 x 0 mm

UIW RSS II
Głośnik instalacyjny
• opatentowana technologia Wave Launch pozwala cieszyć się dźwiękami
najwyższej klasy
• zapierająca dech w piersiach dynamika dźwięku głośnika wysokotonowego w
kopułce wykonanej z czystego aluminium
• minimalna widoczność i łatwy montaż dzięki sześciu obracającym się
klamrom i mocnym śrubom do drewna
• zintegrowana obudowa z drewna zapewnia większą jakość dźwięku przy
bezbarwnej wyrazistości
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 4.5"
• membrana pasywna: 2x 4.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207051708

waga netto: 5,67 kg
wymiary produktu: 279 x 295 x 0 mm

UIW RSS III
Głośnik instalacyjny

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• układy dwubiegunowe równomiernie rozpraszają efekty dźwiękowe na
dużym obszarze
• podwójne głośniki wysokotonowe wykonane z czystego aluminium idealnie
oddają wysokie częstotliwości
• wysoka dynamika uderzenia dzięki parze 3,5" głośników niskotonowych oraz
dwóm 3,5" membranom pasywnym
• zintegrowane gęste obudowy z drewna zapewniają łatwą instalację i stałą
wysoką wydajność
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 3.5"
• membrana pasywna: 2x 3.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
wymiary produktu: 240 x 251 x 0 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik DEFINITIVE TECHNOLOGY – 1 październik 2018

strona 11

DISAPPEARING
1 399 zł

DI 8R

CENA DETALICZNA

1 137,40 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Klarowność i wydajność to najważniejsze cechy w prawie niewidocznej serii
Definitive Technology Disappearing™. Niskoprofilowa konstrukcja sprawia,
że głośniki sufitowe DI 8R przewyższają pozostałe, zapewniając doskonałą
prezentację dźwięku, a nawet dyspersję. Specjalnie zaprojektowana
konstrukcja rzuca dźwięk na szerszy obszar, zapewniając słuchaczom
bardziej zrównoważone i naturalne doznania dźwiękowe.

EAN: 0093207063787

• potężny dźwięk ożywa dzięki 8" głośnikowi średnio-/niskotonowemu BDSS™
oraz 1" obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy umożliwiają
dyskretną widoczną średnicę całkowitą 9,75"
• Sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 8"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
waga netto: 2,18 kg
wymiary produktu: 248 x 248 x 99 mm

1 299 zł

DI 6.5STR

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna w przypadku serii Ultimate
Technology Disappearing™. Opatentowana technologia przetwornika BDSS™
i głośniki wysokotonowe z podwójnym kątem szerokiej dyspersji zapewniają
wielowymiarowy dźwięk na szerokim obszarze, łącząc lewy i prawy kanał w
jedną całość. Idealny do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona,
takich jak korytarze, kuchnie, łazienki i biura, ten wbudowany w ścianę
głośnik stereofoniczny zapewnia wydajność znacznie większych tradycyjnych
głośników, pozostając sprytnie ukrytym przed wzrokiem.

EAN: 0093207063770

• głośnik stereofoniczny z podwójną cewką głośnikową BDSS™ i dwoma
obrotowymi przetwornikami z czystego aluminium
• koszyki sztywne PolyStone™ eliminują niechciane wibracje, aby zapobiec
dzwonieniu i zminimalizować zniekształcenia
• osiowo wyrównany projekt zapewnia szersze rozproszenie dźwięku i bardziej
naturalną równowagę
• głośnik wysokotonowy: 2x 0.75"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 211 x 211 x 92 mm

DI 6.5S
Głośnik instalacyjny
Imponująca jakość dźwięku DI 6.5S idzie w parze z jego minimalną wagą,
dzięki systemowi Balanced Double Surround System (BDSS™), który
zapewnia realistyczne brzmienie i szerokie, nawet rozproszone brzmienie
znacznie większych głośników. W przypadku wysokiej jakości dźwięku o
niskim poziomie głośniki DI 6,5S oferują niewiarygodnie wysoki standard,
który sprawia, że inne głośniki naścienne nie są wystarczająco mocne.

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0093207063800

• audiofilska jakość dzięki przetwornikom BDSS™ najnowszej generacji
• konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy zmniejszają
widoczność
• wysokotonowe kopułkowe głośniki z czystego aluminium oraz regulowana
zwrotnica o wysokiej rozdzielczości zapewniają nieskazitelnie wysokie tony
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują wibracje, zapobiegając dzwonieniu i
minimalizując zniekształcenia
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
waga netto: 1,81 kg
wymiary produktu: 211 x 211 x 99 mm
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1 199 zł

DI 6.5R

CENA DETALICZNA

974,80 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna dzięki serii Definitive
Technology Disappearing™. Elegancki profil i zanikająca konstrukcja
montażu na ścianie sprawiają, że DI 6.5R napełnia każde pomieszczenie
dźwiękiem wciągającym, nieporęcznie głośnikiem. Wyjątkowy, wyrafinowany
dźwięk jest natychmiast widoczny, podczas gdy głośniki pozostają poza
zasięgiem wzroku.

EAN: 0747192129538

• konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy zapewniają
dyskretną widoczną średnicę całkowitą 8,31"
• głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i
obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
waga netto: 1,72 kg
wymiary produktu: 211 x 211 x 92 mm

1 099 zł

DI 5.5S

CENA DETALICZNA

893,50 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie
niewidoczna. Przy minimalnej kratce 7,38" x 7,38", DI 5,5S jest znacznie
mniejszy niż konkurencyjne modele 6,5", oferując jednak o wiele więcej pod
względem technologii i jakości dźwięku. Od 5,25" przetwornika BDSS™ i 1"
głośnika wysokotonowego z czystego aluminium po zwrotnicę w wysokiej
rozdzielczości i ekskluzywny AeroRing™, ten głośnik surround ukrywa
niesamowitą barwę tonalną w małych wymiarach.
• bezkołnierzowa konstrukcja podtynkowa i kratki umożliwiają uzyskanie
widocznej średnicy 7,38"
• głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i
obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
waga netto: 1,72 kg
wymiary produktu: 188 x 188 x 92 mm

1 099 zł

DI 5.5R

CENA DETALICZNA

893,50 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Wysoka wydajność jest praktycznie niewidoczna dzięki serii Definitive
Technology Disappearing™. Elegancki profil i zanikająca konstrukcja
montażu na ścianie sprawiają, że DI 5.5R napełnia każde pomieszczenie
dźwiękiem wciągającym, nieporęcznie głośnikiem. Wyjątkowy, wyrafinowany
dźwięk jest natychmiast widoczny, podczas gdy głośniki pozostają poza
zasięgiem wzroku.

EAN: 0093207063756

• konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy
• głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i
obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• wyrównana osiowo konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
waga netto: 1,68 kg
wymiary produktu: 188 x 188 x 92 mm
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999 zł

DI 4.5R

CENA DETALICZNA

812,20 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie
niewidoczna. Łącząc widoczną średnicę 5,3" i 4,5" głośnik średnio/niskotonowy, który z łatwością przewyższa większe tradycyjne głośniki, DI
4,5R z łatwością instaluje się w suficie, aby ogarnąć każdą przestrzeń
dynamicznym dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu
ponadprzeciętnie osiągalnemu głośnikowi montowanemu w jednej
płaszczyźnie z otaczającą powierzchnią, w każdym rogu pomieszczenia
usłyszysz fantastyczny dźwięk, ale również niczego nie zobaczysz.
• głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej
kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 0.75"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 4.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
waga netto: 1,18 kg
wymiary produktu: 137 x 137 x 86 mm

899 zł

DI 3.5R

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Dzięki serii Definitive Technology Disappearing™ wydajność jest praktycznie
niewidoczna. Model DI 3.5R o średnicy zaledwie 4,56" ma mniej więcej taką
samą wielkość jak większość dzisiejszych mini opraw oświetleniowych
wpuszczanych w obudowę. Ten elegancki, łatwy w instalacji i
zaprojektowany tak, aby zniknął w każdym wystroju, imponujący mały
głośnik wydaje pełnowymiarowy dźwięk, który jest wciągający, ale
równocześnie jest nieinwazyjny.

EAN: 0747192129484

• głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej
kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku i
bardziej naturalny balans
• głośnik wysokotonowy: 0.75"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 3.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
waga netto: 0,86 kg
wymiary produktu: 116 x 116 x 76 mm

2 399 zł

DI 6.5LCR

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Legendarne brzmienie głośników wolnostojących Definitive Technology
ożywa w DI 6.5 LCR. Łatwość instalacji i znikający design dopełniają
wyjątkowe wrażenia słuchowe. Każdy głośnik z serii DI posiada wspólną
sygnaturę dźwiękową, możesz też wybrać jedną z wielu opcji konfiguracji
systemu zgodnie z własnymi potrzebami.

EAN: 0093207074301

• głębsze brzmienie dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i obrotowej
kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• minimalna widoczność dzięki bezkołnierzowej konstrukcji, kratce i montażowi
podtynkowemu
• sztywne kosze PolyStone™ eliminują niepożądane wibracje, zapobiegając
dzwonieniu i minimalizując zniekształcenia
• osiowo wyrównana konstrukcja zapewnia większą dyspersję dźwięku, co
czyni je optymalnymi dla głośników sceny przedniej lewo-/środkowo/prawostronnej.
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 6.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 26 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 90 dB
wymiary produktu: 211 x 435 x 80 mm
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1 999 zł

DI 5.5LCR

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Znana na całym świecie wydajność głośników z technologią Definitive jest
zaskakująca dzięki DI 5.5 LCR. Głośnik ten, zoptymalizowany pod kątem
konfiguracji lewego, środkowego i prawego przedniego stopnia,
charakteryzuje się taką samą dokładną charakterystyką brzmieniową jak
wszystkie inne głośniki serii DI, zapewniając płynne działanie oraz
bezproblemowe mieszanie i dopasowywanie.

EAN: 0093207074295

• audiofilska jakość dzięki sterownikom BDSS™ najnowszej generacji
• konstrukcja bez kołnierza, kratka i montaż podtynkowy zmniejszają
widoczność
• głębsza jakość dźwięku dzięki precyzyjnym przetwornikom BDSS™ i
obrotowej kopułce wysokotonowej z czystego aluminium
• sztywne koszyki PolyStone™ eliminują wibracje, zapobiegając dzwonieniu i
innym zniekształceniom
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 2x 5.25"
• całkowite pasmo przenoszenia: 28 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 89 dB
waga netto: 3,63 kg
wymiary produktu: 188 x 389 x 0 mm

ALL-WEATHER
1 099 zł

AW 6500

CENA DETALICZNA

893,50 zł

Głośnik instalacyjny zewnętrzny

CENA DETALICZNA NETTO

Wprowadzenie doskonałej jakości dźwięku na zewnątrz zawsze było trudne.
Definitive Technology AW 6500 oferuje nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale
i odporność na czynniki atmosferyczne takie jak deszcz czy promienie
słoneczne.

EAN: 0093207057335
EAN: 0093207057342

• w pełni uszczelniona konstrukcja zapewnia dźwięk wewnątrz pomieszczeń
oraz na zewnątrz
• wytrzymała obudowa PolyStone™ zapewnia doskonałą wydajność
• ocynkowane stalowe wsporniki montażowe zapewniają 360-stopniową
elastyczność montażu
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"
• membrana pasywna: 5.5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB
waga netto: 4,17 kg
wymiary produktu: 367 x 226 x 235 mm

AW 5500
Głośnik instalacyjny zewnętrzny
• w pełni uszczelniona konstrukcja zapewnia dźwięk wewnątrz pomieszczeń
oraz na zewnątrz
• wytrzymała obudowa PolyStone™ zapewnia doskonałą wydajność
• ocynkowane stalowe wsporniki montażowe zapewniają 360-stopniową
elastyczność montażu
• głośnik wysokotonowy: 1"
• głośnik średnio-/niskotonowy: 5.25"
• membrana pasywna: 5"
• całkowite pasmo przenoszenia: 45 Hz - 30 kHz
• impedancja nominalna: 8 omów
• czułość maksymalna (1W@1m): 91 dB

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192129378
EAN: 0093207057328

waga netto: 3,78 kg
wymiary produktu: 198 x 321 x 205 mm
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