SOUNDBARY
3 199 zł

MAGNIFI MAX SR

CENA DETALICZNA

2 600,81 zł

Soundbar - System kina domowego

•
•
•
•

•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Soundbar Polk MagniFi MAX SR wraz z bezprzewodowym subwooferem oraz
głośnikami przestrzennymi SR1 zapewnia donośniejszy i dynamiczniejszy
dźwięk, aniżeli inne systemy kina domowego 5.1. Idealnie zoptymalizowany
pod filmy, telewizję, sport i muzykę. Opatentowana technologia SDA
surround zapewnia szersze, bardziej realistyczne wrażenia słuchowe, a
technologia Voice Adjust zapewnia krystalicznie czyste dialogi. Zawiera
przewód HDMI oraz przewody optyczne do szybkiej i łatwej konfiguracji.
Wbudowana technologie Bluetooth i Google Chromecast pozwalają przesyłać
strumieniowo ulubioną muzykę.
przetworniki: 4x 1x3" (25 x 75 mm) głośniki pełnozakresowe, 2 x¾" (19
mm) głośniki wysokotonowe, 1" (25 mm) głośnik centralny, 8" (200 mm)
bezprzewodowy subwoofer bezprzewodowy, 3" głośnik w każdym SR1
wejścia: 3x wbudowane złącze 4K HDMI (zgodne z HDCP 2.2), 1x wyjście
HDMI (ARC), wejście optyczne dla dźwięku telewizyjnego, AUX 3.5 mm,
Bluetooth, Google Chromecast, Ethernet (RJ45) do przesyłania muzyki
pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz
w zestawie: MagniFi MAX, bezprzewodowy subwoofer, 2x tylny głośnik
bezprzewodowy Polk SR1, pilot zdalnego sterowania, 2x baterie AAA,
zasilacz z kablem zasilającym, kabel zasilający subwoofera, 2m kabel HDMI,
1,8m kabel optyczny, kabel 1,8m 3,5mm AUX, 2x uchwyty do montażu
ściennego (bez śrubek i łączników)
montaż ścienny: tak
Wymiary: Soundbar: 1093 mm x 53 mm x 96 mm x 96 mm, Sub: 308 mm x
369 mm x 372 mm, Surround: 199mm x 116mm x 103mm

MAGNIFI SR1
Bezprzewodowe tylne głośniki surround
• rozbuduj system MagniFi MAX bezprzewodowymi głośnikami SR1, aby
zapewnić prawdziwie wciągające, wielowymiarowe doznania dźwięku
przestrzennego 5.1
• sterowanie za pomocą jednego przycisku bezprzewodowo łączy głośniki
surround SR1 z systemem MagniFi MAX
• zamontuj głośniki surround na ścianie lub po prostu umieścić na dowolnej
powierzchni
• łatwe dostosowywanie głośności i balansu lewo/prawo za pomocą MagniFi
MAX
• w zestawie: 1x szablon do montażu ściennego, 2x zasilacz, 2x przewód
zasilający, 1x przewodnik szybkiego uruchomienia, 1x karta rejestracyjna

EAN: 0747192128258

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192128388

wymiary produktu: 199 x 116 x 103 mm

Horn Distribution S.A.
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MAGNIFI MAX
Soundbar - System kina domowego

•
•
•
•

•
•

Soundbar Polk MagniFi MAX wraz z bezprzewodowym subwooferem
zapewnia donośniejszy i dynamiczniejszy dźwięk, aniżeli inne soundbary.
Idealnie zoptymalizowany pod filmy, telewizję, sport i muzykę.
Opatentowana technologia SDA surround zapewnia szersze, bardziej
realistyczne wrażenia słuchowe, a technologia Voice Adjust zapewnia
krystalicznie czyste dialogi. Zawiera przewód HDMI oraz przewody optyczne
do szybkiej i łatwej konfiguracji. Wbudowana technologie Bluetooth i Google
Chromecast pozwalają przesyłać strumieniowo ulubioną muzykę.
przetworniki: 4x 1x3" (25 x 75 mm) głośniki pełnozakresowe, 2 x¾" (19
mm) głośniki wysokotonowe, 1" (25 mm) głośnik centralny, 8" (200 mm)
bezprzewodowy subwoofer bezprzewodowy
wejścia: 3x wbudowane złącze 4K HDMI (zgodne z HDCP 2.2), 1x wyjście
HDMI (ARC), wejście optyczne dla dźwięku telewizyjnego, AUX 3.5 mm,
Bluetooth, Google Chromecast, Ethernet (RJ45) do przesyłania muzyki
pasmo przenoszenia: 35 Hz - 20 kHz
w zestawie: MagniFi MAX, bezprzewodowy subwoofer, pilot zdalnego
sterowania, 2x baterie AAA, zasilacz z kablem zasilającym, kabel zasilający
subwoofera, 2m kabel HDMI, 1,8m kabel optyczny, kabel 1,8m 3,5mm AUX,
2x uchwyty do montażu ściennego (bez śrubek i łączników)
montaż ścienny: tak
Wymiary: Soundbar: 1093 mm x 53 mm x 96 mm x 96 mm, Sub: 308 mm x
369 mm x 372 mm

MAGNIFI MINI
Soundbar - System kina domowego

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

Ultra kompaktowa konstrukcja MagniFi Mini dostarcza potężny, wypełniający
pokój dźwięk kina domowego, jakiego można się spodziewać z
pełnowymiarowego soundbaru. Kompatybilność z większością odbiorników
TV, prostota instalacji, Polk VoiceAdjustTM oraz zaawansowane technologie
dźwięku surround zapewniają krystalicznie czyste dialogi jak i realistyczny
dźwięk surround - dodatkowo dołączony bezprzewodowy subwoofer
zachwyca głębokim basem oraz mocnym uderzeniem. Streamuj ulubioną
muzykę poprzez Bluetooth® oraz GoogleCast.
soundbar: 2x 0,5" (12 mm) głośniki wysokotonowe, 4x 2,25" (57 mm)
subwoofer: 6.5" (165 mm)
całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 24 kHz
całkowita moc systemu: 150 W
wejścia: HDMI ARC, optyczne, 3,5 mm (analogowe), WiFi (Google Cast),
Bluetooth
tryby EQ: film, muzyka, sport i noc
kontrola głośności: Master, Bass, VoiceAdjust
w zestawie: 2m kabel HDMI, 1,8 m kabel optyczny, pilot zdalnego
sterowania IR z 2 bateriami AAA, kable zasilające do soundbara i
subwoofera, przewodnik szybkiego startu
wymiary: soundar: 341mm x 79mm x 108mm, subwoofer: 188mm x 368mm
x 366mm

Cennik Polk Audio – 1 październik 2018

2 799 zł
CENA DETALICZNA

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192128234

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 7471921273508
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SIGNA S1
Uniwersalny soundbar TV z bezprzewodowym subwooferem

•
•
•
•
•
•

Produkt dostępny wyłącznie w sieci Media Expert
Niskoprofilowy, uniwersalny soundbar TV Signa S1 zapewnia niesamowite
doznania kina domowego wypełniając pomieszczenie znakomitym dźwiękiem
- znacznie wykraczającym poza możliwości głośników standardowo
wbudowanych do telewizora. Dołączony kabel optyczny zapewnia szybką i
prostą instalację. Opatentowana technologia Polk Voice Adjust zapewnia
czyste i wyraźne dialogi, dekodowanie Dolby Digital gwarantuje realistyczny,
wydajny dźwięk surround, zaś dołączony do zestawu subwoofer
bezprzewodowy zachwyca głębią basu. Streamuj swoją ulubioną muzykę
poprzez Bluetooth®.
subwoofer bezprzewodowy: 5,25" (165 mm)
soundbar: 2x 1,25x4,4" (32 x 112 mm) pełnozakresowe głośniki owalne, 2x
1" (25 mm) głośniki wysokotonowe
wejścia: optyczne, AUX, Bluetooth
pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 KHz
w zestawie: pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami), 1,2 m przewód
optyczny, dwa kable zasilające, literatura
wymiary: soundbar: 898 mm x 55 mm x 83 mm, subwoofer: 171 mm x 311
mm x 343 mm

SIGNA SOLO
Soundbar

•
•
•
•

Niskoprofilowy, uniwersalny soundbar TV SIGNA SOLO zapewnia
niesamowite doznania kina domowego wypełniając pomieszczenie
znakomitym dźwiękiem - znacznie wykraczającym poza możliwości
głośników standardowo wbudowanych do telewizora. Dołączony kabel
optyczny zapewnia szybką i prostą instalację. Opatentowana technologia
Polk Voice Adjust zapewnia czyste i wyraźne dialogi, dekodowanie Dolby
Digital gwarantuje realistyczny, wydajny dźwięk surround. Streamuj swoją
ulubioną muzykę poprzez Bluetooth®.
soundbar: 2x 1,25x4,4" (32 x 112 mm) pełnozakresowe głośniki owalne, 2x
1" (25 mm) głośniki wysokotonowe
wejścia: optyczne, AUX, Bluetooth
pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20 KHz
w zestawie: pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami), 1,2 m przewód
optyczny, dwa kable zasilające, literatura

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192127954

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192128616

wymiary produktu: 898 x 55 x 83 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Polk Audio – 1 październik 2018

strona 3

GŁOŚNIKI PRZENOŚNE
POLK BOOM BIT
Głośnik bezprzewodowy Bluetooth
• sprężynowy klips stalowy mocowany do każdej odzieży - przymocuj go do
kołnierza koszuli w celu uzyskania optymalnego dźwięku
• rozmawiaj bezpiecznie w trybie głośnomówiącym zarówno na rowerze, w
samochodzie, jak i w dowolnym innym miejscu
• standardowe złącze USB z nasadką dla szybkiego i łatwego ładowania
• pasmo przenoszenia: 352 Hz - 20 kHz

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192126827
EAN: 747192126810
EAN: 747192126841
EAN: 747192126834
EAN: 747192126858

waga netto: 0,03 kg
wymiary produktu: 75 x 35 x 20 mm

SWIMMER DUO
Głośnik bezprzewodowy Bluetooth
• wodoodporny, odporny na zabrudzenia, odporny na wstrząsy
• teraz dzięki łączności stereo, Swimmer Duo zapewnia mocniejszy dźwięk i
lepszy zasięg
• łatwe połączenie ze sobą dwóch głośników działających jako lewy i prawy
• pętla pozwala na owinięcie wokół praktycznie każdego przedmiotu
• dzięki przyssawce przyklej go do niemal każdej powierzchni, dzięki czemu
osiągniesz jeszcze lepszy bas oraz większe możliwości montażu
• weź ogon głośnika i ułóż go w dowolny sposób - podstawa ta pełni funkcję
podparcia, dzięki czemu możesz uzyskać doskonały dźwięk z dowolnego
miejsca
• pasmo przenoszenia: 240 Hz - 16 kHz

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192125530
EAN: 0747192125523
EAN: 0747192125516
EAN: 0747192125547

waga netto: 0,18 kg
wymiary produktu: 247 x 67 x 67 mm

SWIMMER JR
Głośnik bezprzewodowy Bluetooth
• wodoodporny
• dzięki normie IPX7 głośnik można zanurzać w wodzie do 1 m przez 30 minut
- zabierz go na basen, a nawet prysznic
• pętla pozwala na owinięcie wokół praktycznie każdego przedmiotu
• obróć ogon i zawieś głośnik Swimmer tam gdzie uważasz
• weź ogon głośnika i ułóż go w dowolny sposób - podstawa ta pełni funkcję
podparcia, dzięki czemu możesz uzyskać doskonały dźwięk z dowolnego
miejsca
• pasmo przenoszenia: 240 Hz - 16 kHz

179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192125578
EAN: 0747192125554
EAN: 0747192125561

waga netto: 0,16 kg
wymiary produktu: 226 x 63 x 63 mm

Horn Distribution S.A.

Cennik Polk Audio – 1 październik 2018
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LSiM SERIES
1 999 zł

900-LS

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

• pełnozakresowy głośnik 3-drożny dający możliwości pełnowymiarowego
głośnika w zabudowanej formie. Wyjątkowo głęboka konstrukcja
wyposazona w ovalny przetwornik niskotonowy Cassini
• seria stworzona aby „zniknąć”, z tego powodu głośniki wyposażone są w
cienką maskownice z magnetycznym mocowaniem.
• drobna perforacja zapewnia niemal pełną transparentność akustyczną.
• możliwość pomalowania zapewni całkowite wtopienie się w otoczenie
• (1) 3.25" (8.26 cm) średniotonowy przetwornik z membraną z polipropylenu
• (1) 6" (15.24 cm) przetwornik niskotonowy z kompozytu mineralnopolipropylenowego
• (1) 0.75" (1.91 cm) przetwornik wysokotonowy
• wymiar maskownicy 9.63" (24.46 cm)

EAN: 747192120818

wymiary produktu: 244 x 244 x 238 mm

1 799 zł

700-LS

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

• seria stworzona aby „zniknąć”, z tego powodu głośniki wyposażone są w
cienką maskownice z magnetycznym mocowaniem. Drobna perforacja
zapewnia niemal pełną transparentność akustyczną.
• możliwość pomalowania zapewni całkowite wtopienie się w otoczenie
• (1) 2.5" (6.35 cm) średniotonowy przetwornik z membraną z polipropylenu
• (1) (1) 7" (17.78 cm) przetwornik niskotonowy z kompozytu mineralnopolipropylenowego
• (1) 0.75" (1.91 cm) przetwornik wysokotonowy
• wymiar maskownicy 8.13" (20.65 cm)

EAN: 747192120801

wymiary produktu: 206 x 206 x 238 mm

2 999 zł

80 F/X-LS

CENA DETALICZNA

2 438,21 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

• system dwóch głosników wysokotonowych zainstalowanych kątowo dla
zapewnienia lepszego obrazowania sceny dźwiękowej
• seria stworzona aby „zniknąć”, z tego powodu głośniki wyposażone są w
cienką maskownice z magnetycznym mocowaniem. Drobna perforacja
zapewnia niemal pełną transparentność akustyczną.
• możliwość pomalowania zapewni całkowite wtopienie się w otoczenie
• (1) 8" (20.32 cm) przetwornik średnio-niskotonowy z polipropylenu
osadzony na gumowym zawieszeniu
• (2) 0.75" (1.91 cm) przetworniki wysokotonowe
• wymiar maskownicy 11.125" (28.26 cm)

EAN: 747192120399

wymiary produktu: 282 x 282 x 130 mm

2 799 zł

265-LS

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

Głośnik do montażu w ścianie

CENA DETALICZNA NETTO

Dla dużych i dynamicznych instalacji, które mają pozostać niezauważone.
Dzięki zastosowaniu opatentowanych rozwiązań POLK takich jak system
wentylacji Power Port, możliwe jest uzyskanie efektów 3-drożnego głośnika z
kompaktowej zabudowanej konstrukcji.
• (1) 1" (2.54 cm) przetwornik wysokotonowy
• (2) 6.5" (16.51 cm) przetwornik średnio-niskotonowy z polipropylenu
osadzony na gumowym zawieszeniu

EAN: 747192120375

wymiary produktu: 225 x 530 x 95 mm

Horn Distribution S.A.
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2 399 zł

255c-LS

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

Głośnik do montażu w ścianie

•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Centralny głośnik który stanowi idealne uzupełnienie niewidocznego systemu
nagłośnienia wysokiej klasy
seria stworzona aby „zniknąć”, z tego powodu głośniki wyposażone są w
cienką maskownice z magnetycznym mocowaniem.
drobna perforacja zapewnia niemal pełną transparentność akustyczną.
możliwość pomalowania zapewni całkowite wtopienie się w otoczenie
(2) 5.25" (13.34 cm) przetworniki średnio-niskotonowe z polipropylenu z
zawieszeniem gumowym
(1) 1" (2.54 cm) przetwornik wysokotonowy
wymiar maskownicy 9.31" (23.65 cm) h x 13.81" (35.08 cm)

EAN: 747192120405

waga netto: 3,11 kg
wymiary produktu: 138 x 236 x 187 mm

RTiA SERIES
3 499 zł

RTiA9

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Precyzyjna muzyczna dokładność oraz dreszcze płynące z kinowych emocji
trafiają teraz do pięknej obudowy wykonanej z drewna. Wypełnij swój dom
naturalnym pięknem i szokująco realistycznym dźwiękiem dzięki serii RTiA.
RTiA9 to wysokowydajna potęga i ostateczny manifest całej serii RTiA.
Wyposażony został w przetwornik Dynamic Balance® - trzy 7 calowe
przetworniki niskotonowe, dwa 5-calowe przetworniki średniotonowe oraz 1
calowy przetwornik wysokotonowy. Dzięki mocy sięgającej 500 W staje się
głośnikiem który może zagrać dosłownie wszystko. Emocjonujące sceny akcji
czy delikatne jazzowe brzmienia.
Typ budowy: wentylowany z PowerPort
3 x 7” przetworniki niskotonowe z kompozytu polimerowego
2 x 5,25” przetworniki średniotonowe z kompozytu polimerowego
1 x 1” przetwornik wysokotonowe z miękką kopułką

EAN: 0747192118457
EAN: 0747192118464

waga netto: 34,02 kg
wymiary produktu: 225 x 1235 x 542 mm

2 499 zł

RTiA7

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

Precyzyjna muzyczna dokładność oraz dreszcze płynące z kinowych emocji
trafiają teraz do pięknej obudowy wykonanej z drewna. Wypełnij swój dom
naturalnym pięknem i szokująco realistycznym dźwiękiem dzięki serii RTiA.
Klasyczne brzmienie marki Polk w formie kolumny podłogowej
Niestandardowe zawieszenie oraz maskownice zmniejszające zakłócenia
zapewniają trwałość niezawodnego brzmienia.
Polerowany fornir dostępny w dwóch kolorach wykończenia
• 1 x 6,5” przetwornik z kompozytu polimerowego oraz gumowym
zawieszeniem
• 2 x 7” przetworniki z kompozytu polimerowego oraz gumowym
zawieszeniem
• 1 x 1” przetwornik wysokotonowy z kompozytu polimerowego

EAN: 0747192118433
EAN: 0747192118440

waga netto: 24,95 kg
wymiary produktu: 225 x 1073 x 454 mm

RTiA5
Kolumna głośnikowa podłogowa
RTiA5 jest najbardziej kompaktową kolumną podłogową z całej serii. Dwa
przetworniki średnio/niskotonowe o średnicy 6,5” oraz 1” przetwornik
wysokotonowy, dostarczają emocjonujących wrażeń i odpowiedniej
delikatności.
• 2 x 6,5” przetworniki polimerowe z kompozytem miki oraz gumowym
zawieszeniem
• 1” miękka kopułka z polimerowego kompozytu

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192118419
EAN: 747192118426

waga netto: 18,14 kg
wymiary produktu: 214 x 1022 x 400 mm

Horn Distribution S.A.
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999 zł

RTiA3

CENA DETALICZNA

812,20 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

Zamknij oczy i posłuchaj naszej największej kolumny podstawkowej a
będziesz myślał że masz do czynienia z duża kolumną podłogową.
Klasyczne brzmienie Polk Audio zamknięte w kompaktowej kolumnie
podstawkowej
• 6,5” przetworniki polimerowe z kompozytem miki oraz gumowym
zawieszeniem
• 1” miękka kopułka z polimerowego kompozytu

EAN: 7471921183968
EAN: 0747192118402

waga netto: 7,26 kg
wymiary produktu: 214 x 374 x 355 mm

799 zł

RTiA1

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

RTiA1 wygląda i brzmi fenomenalnie. Idealny do kina domowego jak i
klasycznego stereo. Kompaktowa kolumna podstawkowa z 5.25”
przetwornikiem średnio/niskotonowym i 1” przetwornikiem wysokotonowym
zapewniające razem wydajność w eleganckiej formie.
Klasyczne brzmienie Polk Audio zamknięte w kompaktowej kolumnie
podstawkowej
Niestandardowe zawieszenie oraz maskownice zmniejszające zakłócenia
zapewniają trwałość niezawodnego brzmienia.
Polerowany fornir dostępny w dwóch kolorach wykończenia

EAN: 0747192118372
EAN: 7471921183890

waga netto: 5,44 kg
wymiary produktu: 187 x 304 x 292 mm

1 199 zł

FXiA6

CENA DETALICZNA

974,80 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

CENA DETALICZNA NETTO

FXiA6 jest najlepszym uzupełnieniem dużych instalacji kina domowego.
Dzięki połączeniu 6,5” oraz dwóch 1” filmy czy też muzyka w formacie
wielokanałowym, wypełnią całe pomieszczenie dźwiękiem. Te niezwykłe
głośniki efektowe pozwolą dosłownie zatopić się we wszystkich wymiarach.
Dzięki elastycznej konfiguracji mogą działać jako głośnik bipolarny lub
dipolarny. Doskonałe uzupełnienie w systemach kina 7.1.
• 2 x 1" przetwornik wysokotonowy z miękką kopułką
• 1 x 6.5" przetwornik średnio/niskotonowy z kompozytu polimerowego z
gumowym zawieszeniem

EAN: 747192118532

waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 339 x 374 x 219 mm

999 zł

FXiA4

CENA DETALICZNA

812,20 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

CENA DETALICZNA NETTO

FXiA4 to podwójny głośnik wysokotonowy z 1” kopułką oraz 5”
przetwornikiem który zapewnia realistyczne efekty. Wybierając funkcję bi lub
dipolarną możesz zdecydować o konfiguracji głośnika w przestrzeni w
systemie 7.1. Mała obudowa pozwala umieścić go w większej liczbie miejsc.
• 1 x 5.25" (przetwornik średnio/niskotonowy wykonany z kompozytu
polimerowego
• 2 x 1" przetwornik wysokotonowy z miękką kopułką

EAN: 7471921185184

waga netto: 4,08 kg
wymiary produktu: 288 x 304 x 188 mm
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1 999 zł

CSiA6

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

Głośnik centralny jest niezaprzeczalnie bardzo ważnym komponentem w
kinie domowym. Jest w środku całej akcji i odpowiada z wszystkie dialogi w
filmach. CSiA6 to idealny kompan do dużego telewizora w dużym pokoju.
Jest dopasowany do całej serii RTiA dzięki czemu tworzy idealny balans i
harmonię w zakresie doznań dźwięku otaczającego. Dwa potężne
przetworniki średnio tonowe wykonane w technologii Dynamic Balance®
wraz z 1” przetwornikiem wysokotonowym, dostarczają wybuchowy dźwięk
oraz czyste i wyraźne dialogi.
• opatentowany PowerPort pozwala na swobodny przepływ powietrza co daje
większe doznania głębokiego brzmienia
• lekko zakrzywiona konstrukcja pozwala na zachowanie większej sztywności
obudowy oraz neutralizację niechcianych zakłóceń i zniekształceń.
• elegancka linia połączona z fornirowanym wykończeniem w kolorze czarnym
lub wiśniowym

EAN: 0747192118495
EAN: 747192118501

waga netto: 13,50 kg
wymiary produktu: 609 x 196 x 355 mm

1 299 zł

CSiA4

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

CSiA4 jest wysoce wydajnym rozwiązaniem do mniejszych pomieszczeń oraz
wymagających instalacji z ograniczonym miejscem. Dwa przetworniki 5 1/4”
w technologii Dynamic Balance® oraz 1” przetwornik wysokotonowy
pozwalają na dokładne umiejscowienie dźwięku w przestrzeni oraz naturalną
scenę dialogową. Dzięki asymetrycznej konstrukcji z łatwością możesz
dopasować CSiA4 do montażu nad lub pod telewizorem.

EAN: 0747192118471
EAN: 747192118471

waga netto: 7,03 kg
wymiary produktu: 508 x 174 x 222 mm

1 499 zł

90-RT

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

Duży głośnik dostarczający duży dźwięk, będąc jednak niezauważalnym. 90
RT jest idealnym do zastosowania zarówno jako główny, tylny lub efektowy
w wysokowydajnych systemach kina domowego czy też jako nagłośnienie
strefowe. Wszędzie tam gdzie zależy nam na ukrytym dźwięku.
• (1) 3.25" (8.26 cm) przetwornik średniotonowy, kompozyt mineralnopolipropylenowy
• (1) 0.75" (1.91 cm) przetwornik wysokotonowy polimerowo tekstylny
• (1) 9" (22.86 cm) przetwornik niskotonowy, kompozyt mineralnopolipropylenowy

EAN: 747192120788

wymiary produktu: 244 x 244 x 235 mm

1 299 zł

65-RT

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

Opatentowany przez Polk system wentylacji basu Power Port znacznie
poprawia reakcje na niskie częstotliwości w tym łatwym do umieszczenia
głośniku niskotonowym z pojedynczym wooferem. Zalecany jest jako Lewy
lub Prawy głośnik przedni, boczne lub tylne głośniki efektowe w systemach
kina RTi lub jako zestaw głośników wielostrefowych. Dzięki niewidocznej
konstrukcji nie dominuje otoczenia swoim wyglądem a jedynie wydajnym
dźwiękiem.
• (1) 1" (2.54 cm) okrągła kopułka polimerowa – wysokotonowy
• (1) 6.5" (16.51 cm) ) wykonany w technologii Dynamic Balance Driver z
kompozytu mineralno-polipropylenowego – przetwornik średnio-niskotonowy

EAN: 747192120290

wymiary produktu: 184 x 323 x 88 mm
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1 099 zł

70-RT

CENA DETALICZNA

893,50 zł

Głośnik do montażu w suficie

CENA DETALICZNA NETTO

70- RT to trójdrożny głośnik do montażu w suficie
Szerokie pokrycie oraz dynamika w pełnym zakresie dzięki wyjątkowo
głębokiej konstrukcji z owalnym przetwornikiem niskotonowym.
Możliwość pomalowania maskownicy dla uzyskania efektu całkowitej
integracji z otoczeniem
Innowacyjne funkcje oraz opatentowane technologie Polk Audio sprawiają iż
jest to dyskretna konstrukcja łatwa w instalacji.
Dopasowany brzmieniowo do serii RTiA
• (1) 0.75" (1.91 cm) okrągła kopułka polimerowa – wysokotonowy
• (1) 2.5" (6.35 cm) wykonany w technologii Dynamic Balance Driver z
kompozytu mineralno-polipropylenowego – przetwornik średniotonowy
• (1) 7" (17.78 cm wykonany w technologii Dynamic Balance Sub z
kompozytu mineralno-polipropylenowego - Subwoofer

EAN: 747192120771

wymiary produktu: 206 x 206 x 217 mm

80 F/X-RT
Głośnik do montażu w suficie
Praktycznie niewidoczny głośnik efektowy do montażu w suficie.
Ukrycie głośników w suficie oraz pomalowanie ich zgodnie z kolorystyką
pomieszczenia zwiększa iluzję efektów kina domowego. 80F/X-RT posiada
możliwość akustycznego dopasowania, w zależności od montażu, przed lub
za miejscem odsłuch dla zapewnienia realistycznych wrażeń.
• Głośnik wysokotonowy 2 x 3/4" (1.91cm) dynamicznie zbalansowany
kompozyt tekstylno-polimerowy
• Głośnik średnio-niskotonowy 1 x 8" (20.32cm)

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192120351

wymiary produktu: 238 x 238 x 116 mm

265-RT
Głośnik do montażu w ścianie

•
•
•
•
•

Korzyści 3-drożnej konstrukcji z praktycznie niewidocznego głośnika. Łatwy
do instalacji, umożliwia uzyskanie wysokowydajnego systemu nie
kolidującego z wystrojem wnętrza.
głośnik wysokotonowy 1" (2.54cm) kompozyt polimerowy
głośnik średnio-niskotonowy 2 x 6 1/2" (16.51cm)
zakres częstotliwości: 30Hz-27kHz
impedancja: 8 ohm
zalecana moc wzmacniacza: 10-200 Wat

1 799 zł
CENA DETALICZNA

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192120306

wymiary produktu: 273 x 323 x 584 mm

255c-RT
Głośnik do montażu w ścianie - centralny
Wszystko co się dzieje jest tu. Dla tego potrzebny jest potężny głośnik
centralny. Dzięki centralnemu głośnikowi z serii Vanishing możesz uzyskać
pełnię kina światowej klasy. Wszystko co widzisz to ekran, a wszystko co
słyszysz to krystalicznie czysty dialog, dynamiczne szczegóły oraz
odpowiednio ukierunkowane efekty. Seria Vanishing pozwala uzyskać
wciągającą akcję kina bez zbędnego skupiania uwagi.
• głośnik wysokotonowy 1" (2.54cm) kompozyt polimerowy
• głośnik średnio-niskotonowy 2 x 5 1/4" (13.34cm) kompozyt mineralno
polimerowy

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192120337

wymiary produktu: 376 x 236 x 98 mm
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SIGNATURE
2 499 zł

Signature S60E

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Stworzona w celu zapewnienia dużego i przestrzennego dźwięku kina w
zaciszu Twojego salonu. Zbudowana w celu zapewnienia dużego wrażenia
przestrzennego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje
tradycję amerykańskiego Hi-Fi, posiada certyfikat Hi-Res, dynamiczne i
zbalansowane przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu,
membrany wzmocnione miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne
maskownice z magnetycznymi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF z
technologią PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową
jakość filmów i muzyki.
Ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk.
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
3x 6,5-calowe membrany polipropylenowe wzmacniane miką o niskim
zniekształceniu, z czterowarstwowymi cewkami dla czystego basu, lepszej
liniowości i dynamicznego zakresu średnich częstotliwości.
Ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
przetwornik średniotonowy: 3x 6,5" (16,51 cm)
przetwornik wysokotonowy: 1" (2,54 cm)
całkowite pasmo przenoszenia: 36 Hz - 40 Hz
czułość (1W@1m): 90 dB
impedancja nominalna: 8 Ohm
zalecana moc wzmacniacza: 20 - 300 W
waga netto: 23,60 kg
wymiary produktu: 296 x 1130 x 399 mm

1 999 zł

Signature S55E

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magentycznimi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
6,5- calowe membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 40 kHz
czułość (1W@1m): 89 dB
impedancja nominalna: 8 Ohm
zalecana moc wzmacniacza: 20 - 200 W

EAN: 0747192131029

waga netto: 19,96 kg
wymiary produktu: 297 x 1054 x 317 mm
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1 499 zł

Signature S50E

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magentycznimi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
2 x 5,25” membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
całkowite pasmo przenoszenia: 42 Hz - 40 Hz
czułość (1W@1m): 89 dB
impedancja nominalna: 8 Ohm
zalecana moc wzmacniacza: 20 - 150 W
waga netto: 14,51 kg
wymiary produktu: 260 x 950 x 279 mm

849 zł

Signature S20E

CENA DETALICZNA

690,24 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magentycznimi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
6,5- calowa membrana z polipropylenu wzmacniana micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
zbudowane w celu zapewnienia dużego dźwięku przestrzennego i
doświadczeń muzycznych w zaciszu własnego salonu.
Całkowite pasmo przenoszenia: 44Hz–40 kHz
Czułość: 88dB
Impedancja: Kompatybilny z wyjściami 8 omów
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20–125
waga netto: 7,71 kg
wymiary produktu: 215 x 375 x 350 mm
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749 zł

Signature S15E

CENA DETALICZNA

608,94 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magentycznimi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
5.25” membrana z polipropylenu wzmacniana micą o niskim zniekształceniu,
dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu średnich
częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
idealne do zastosowania jako tylne lub efektowe głośniki w systemach kina
domowego 5.x, 7.x lub 9.x.
Całkowite pasmo przenoszenia: 48Hz–40 kHz
Czułość: 88dB
Impedancja: Kompatybilny z wyjściami 8 omów
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20–100

EAN: 0747192131043

waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 190 x 304 x 260 mm

549 zł

Signature S10E

CENA DETALICZNA

446,34 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyficat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnine miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magentycznimi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
4” membrana z polipropylenu wzmacniana micą o niskim zniekształceniu, dla
czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu średnich
częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
idealne do zastosowania jako tylne lub efektowe głośniki w systemach kina
domowego 5.x, 7.x lub 9.x.
Całkowite pasmo przenoszenia: 75Hz–40 kHz
Czułość: 87dB
Impedancja:Kompatybilny z wyjściami 8 omów
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20–100
waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 137 x 213 x 159 mm
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1 499 zł

Signature S35E

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

Kolumna głośnikowa centralna

•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyfikat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnione miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magnetycznymi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
6 x 3” membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
niski profil sprawia iż pasuje idealnie w miejsca w które nie mieszą się
standardowe głośniki centralne
Całkowite pasmo przenoszenia: 70Hz–40 kHz
Czułość: 87dB
Impedancja: Kompatybilny z wyjściami 8 omów
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20–150

EAN: 0747192131067

waga netto: 6,35 kg
wymiary produktu: 619 x 104 x 154 mm

1 299 zł

Signature S30E

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Kolumna głośnikowa centralna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Zbudowany w celu zapewnienia dużego wrażenia przestrzennego dźwięku
kinowego w zaciszu własnego salonu. Seria Signature kontynuuje tradycję
amerykańskiego Hi-Fi. Posiada certyfikat Hi-Res, dynamiczne i zbalansowane
przetworniki, głośniki wysokotonowe wykonane z Tyrelenu, membrany
wzmocnione miką, precyzyjne zwrotnice, antywibracyjne maskownice z
magnetycznymi zaczepami, nierezonujące obudowy z MDF oraz technologią
PowerPort. Wszystkie te elementy zapewniają zupełnie nową jakość filmów i
muzyki.
ciesz się bogatym, czystym, pełnozakresowym dźwiękiem filmów, telewizji i
muzyki dzięki nowej matrycy akustycznej Dynamic Balance firmy Polk
1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
2 x 5.25” membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
zbudowane celem zapewnienia dużego dźwięku kina domowego w
domowym zaciszu
Całkowite pasmo przenoszenia: 55Hz–40 kHz
Czułość: 87dB
Impedancja: Kompatybilny z wyjściami 8 omów
Rekomendowana moc wzmacniacza: 20–125
waga netto: 6,35 kg
wymiary produktu: 619 x 104 x 154 mm

Horn Distribution S.A.
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649 zł

Signature S15

CENA DETALICZNA

527,64 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

CENA DETALICZNA NETTO

• 1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
• 5.25” membrana z polipropylenu wzmacniana micą o niskim zniekształceniu,
dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu średnich
częstotliwości.
• ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
• idealne do zastosowania jako tylne lub efektowe głośniki w systemach kina
domowego 5.x, 7.x lub 9.x.

EAN: 0747192128807
EAN: 0747192127572

waga netto: 5,90 kg
wymiary produktu: 190 x 304 x 260 mm

549 zł

Signature S10

CENA DETALICZNA

446,34 zł

Kolumna głośnikowa surroundowa

CENA DETALICZNA NETTO

• 1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
• 4” membrana z polipropylenu wzmacniana micą o niskim zniekształceniu, dla
czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu średnich
częstotliwości.
• ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
• idealne do zastosowania jako tylne lub efektowe głośniki w systemach kina
domowego 5.x, 7.x lub 9.x.

EAN: 0747192127619
EAN: 0747192128845

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 137 x 213 x 159 mm

1 499 zł

Signature S35

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

• 1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
• 6 x 3” membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
• niski profil sprawia iż pasuje idealnie w miejsca w które nie mieszą się
standardowe głośniki centralne

EAN: 747192127596
EAN: 747192128821

waga netto: 6,35 kg
wymiary produktu: 619 x 104 x 154 mm

1 299 zł

Signature S30

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

• 1" wysokotonowy głośnik wysokotonowy z Tyrelenu dla krystalicznie
czystych wysokich częstotliwości. Doskonale odtwarza najnowsze pliki audio
o wysokiej rozdzielczości.
• 2 x 5.25” membrany polipropylenowe wzmacniane micą o niskim
zniekształceniu, dla czystego basu, lepszej liniowości i dynamicznego zakresu
średnich częstotliwości.
• ekskluzywna technologia Polk Power Port zapewniająca większy, bardziej
uderzający bas.
• zbudowane celem zapewnienia dużego dźwięku kina domowego w
domowym zaciszu

EAN: 747192127602
EAN: 747192128838

waga netto: 6,35 kg
wymiary produktu: 619 x 104 x 154 mm

Horn Distribution S.A.
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T SERIES
799 zł

T50

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Kolumna głośnikowa podłogowa

CENA DETALICZNA NETTO

T50 nie jest zwyczajną kolumną wolnostojącą. Wystarczy zdjąć maskownice
aby zakochać się w jego wyglądzie. Został zbudowany w oparciu o
opatentowaną technologię POLK Dynamic Balance. Został zbudowany przez
ludzi dla ludzi. Ciesz się i baw, ale bądź przygotowany na mocne uderzenie.
• doskonałe kino domowe i wysoka wydajność
• unikatowe przetworniki wykonane w technologii Dynamic Balance z niskimi
zniekształceniami
• przetworniki o szerokiej dyspersji zapewniają szeroką scenę i trójwymiarowy
dźwięk każdemu słuchaczowi

EAN: 0747192125509

wymiary produktu: 235 x 927 x 222 mm

399 zł

T15

CENA DETALICZNA

324,39 zł

Kolumna głośnikowa podstawkowa

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

T15 jest głośnikiem półkowym o imponującej wszechstronności.
Zaprojektowany zgodnie z technologią Dynamic Balance®, są gotowe aby
zająć się Twoim kinem domowym. Pomyśl o wyraźnych wysokich tonach,
szerokiej scenie średnich tonów oraz zaskakującej efektywności basu –
idealne wprowadzenie do wysokowydajnych systemów kina domowego.
Najlepsze w tym wszystkim jest to że nie zrujnują Twojego budżetu. Wielki i
wspaniały dźwięk stał się dostępny dla wszystkich.
dynamicznie zbalansowane przetworniki
obudowa ekranowana magnetycznie
otwór do montażu ściennego
port basowy umieszczony z przodu dla uzyskania głębszego brzmienia

EAN: 0747192118785

wymiary produktu: 165 x 270 x 184 mm

799 zł

T30

CENA DETALICZNA

649,59 zł

Kolumna głośnikowa centralna

CENA DETALICZNA NETTO

T30 jest głośnikiem centralnym który wprawia swoich droższych
konkurentów w zakłopotanie. Głośnik centralny jest jednym z
najważniejszych komponentów kina domowego. Dlatego też T30 dostarcza
krystalicznych dialogów oraz doskonale wypełnia pomieszczenie dźwiękiem.
Przetestuj T30 aby przekonać się jak brzmi korzystny stosunek ceny do
jakości. Nie przejmuj się, już sobie pogratulowaliśmy.
• doskonałe kino domowe i wysoka wydajność
• unikatowe przetworniki wykonane w technologii Dynamic Balance z niskimi
zniekształceniami
• przetworniki o szerokiej dyspersji zapewniają szeroką scenę i trójwymiarowy
dźwięk każdemu słuchaczowi

EAN: 747192125493

wymiary produktu: 482 x 165 x 215 mm

Horn Distribution S.A.
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BLACKSTONE
TL1700
Zestaw kolumn głośnikowych 5.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Profesjonalne efekty wzbudzające prawdziwie kinowe wrażenie stały się
teraz bardziej przystępne niż kiedykolwiek. TL1600 jest kompletnym
systemem nagłośnienia zawierającym 5 głośników oraz subwoofer.
Niewielkich rozmiarów przetwornik średnio-niskotonowy wykonany w
technologii Dynamic Balance zapewnia bogaty i szczegółowy dźwięk oraz
wysoką efektywność jak na tak niewielką konstrukcję.
Unikatowa konstrukcja zaokrąglonych rogów obudowy zapewnia silny
niepodkolorowany dźwięk pozbawiony niechcianych zniekształceń.
Centralny
(2) 2.5" (6.35 cm) d (Round) - średniotonowy
(1) 0.5" (1.27 cm) d (Round) - wysokotonowy
Satelity
(1) 2.5" (6.35 cm) - średniotonowy
(1) 0.5" (1.27 cm) - wysokotonowy
Subwoofer
(1) 8" (20.32 cm) - subwoofer

TL1600
Zestaw kolumn głośnikowych 5.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

Profesjonalne efekty wzbudzające prawdziwie kinowe wrażenie stały się
teraz bardziej przystępne niż kiedykolwiek. TL1600 jest kompletnym
systemem nagłośnienia zawierającym 5 głośników oraz subwoofer.
Niewielkich rozmiarów przetwornik średnio-niskotonowy wykonany w
technologii Dynamic Balance zapewnia bogaty i szczegółowy dźwięk oraz
wysoką efektywność jak na tak niewielką konstrukcję.
Unikatowa konstrukcja zaokrąglonych rogów obudowy zapewnia silny
niepodkolorowany dźwięk pozbawiony niechcianych zniekształceń.
Centralny
(2) 2.5" (6.35 cm) d (Round) - średniotonowy
(1) 0.5" (1.27 cm) d (Round) - wysokotonowy
Satelity
(1) 2.5" (6.35 cm) - średniotonowy
(1) 0.5" (1.27 cm) - wysokotonowy
Subwoofer
(1) 8" (20.32 cm) - subwoofer
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2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192127800

2 499 zł
CENA DETALICZNA

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 7471921209316
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SUBWOOFERY
2 199 zł

HTS SUB 12

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

Subwoofer

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Polk HTS 12 poszerza możliwości kina domowego oraz słuchanej muzyki
poprzez dodanie głębokiego basu. Posiada 12” przetwornik o długim skoku
oraz opatentowaną technologię Power Port. Wysoko wydajny wzmacniacz
klasy D o mocy 400 W zapewnia pełną kontrolę mocy.
głęboki bas w filmach i muzyce
12” membrana Polipropylenowa przetwornika o długim skoku skierowana do
przodu
skierowany w podłogę opatentowany Power Port dla głębokiej efektywności
przy zredukowanych zniekształceniach
wbudowane funkcje kontroli takie jak poziom głośności, filtr
dolnoprzepustowy oraz zmiana fazy 0/180

EAN: 0747192128364

waga netto: 22,63 kg
wymiary produktu: 355 x 406 x 406 mm

1 799 zł

HTS SUB 10

CENA DETALICZNA

1 462,60 zł

Subwoofer

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Polk HTS 10 poszerza możliwości kina domowego oraz słuchanej muzyki
poprzez dodanie głębokiego basu. Posiada 10” przetwornik o długim skoku
oraz opatentowaną technologię Power Port. Wysoko wydajny wzmacniacz
klasy D o mocy 200 W zapewnia pełną kontrolę mocy.
głęboki bas w filmach i muzyce
10” membrana Polopropylenowa przetwornika o długim skoku skierowana
do przodu
skierowany w podłogę opatentowany Power Port dla głębokiej efektywności
przy zredykowanych zniekształceniach
wbudowane funkcje kontroli takie jak poziom głośności, filtr
dolnoprzepustowy oraz zmiana fazy 0/180

EAN: 0747192128333

waga netto: 17,12 kg
wymiary produktu: 384 x 419 x 408 mm

ATRIUM
1 299 zł

ATRIUM 8 SDI

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Głośnik do montażu na zewnątrz

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Przełącznik Single/Dual oraz podwójny układ przetworników
wysokotonowych pozwala na prace jako pojedynczy głośnik stereo lub jako
klasyczna para stereo. Dźwięk który tak kochasz słuchać w domu może Ci
teraz towarzyszyć również w jego otoczeniu.
projekt wykonany z podwójną cewką, technologią Dynamic Balance® oraz
membraną polipropylenową. Wszystko to zapewnia wysoką wydajność i
efektywność.
wodoodporny oraz odporny na warunki atmosferyczne.
opatentowane wodoodporne rozwiązanie portu basowego PowerPort,
pozwala na uzyskanie realistycznego i głębokiego brzmienia.
przełącznik trybu pracy Single/Dual.

EAN: 0747192118891
EAN: 747192118907

waga netto: 4,40 kg
wymiary produktu: 215 x 327 x 233 mm

999 zł

ATRIUM 6

CENA DETALICZNA

812,20 zł

Głośnik do montażu na zewnątrz

CENA DETALICZNA NETTO

Wszędzie tam gdzie potrzebny jest wysokiej jakości dźwięk, dla rozrywki na
świeżym powietrzu, gdzie liczy się solidna i wytrzymała konstrukcja zdolna
do pracy latami.
• wzmocniona konstrukcja odporna na wszelkie warunki atmosferyczne
• zaprojektowany z myślą technologiczną Polk’s Dynamic Balance®

EAN: 747192118853
EAN: 0747192118860

waga netto: 2,45 kg
wymiary produktu: 195 x 296 x 222 mm

Horn Distribution S.A.
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899 zł

ATRIUM 5

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Głośnik do montażu na zewnątrz

CENA DETALICZNA NETTO

Podobnie jak wszystkie nasze modele zewnętrzne, Atrium5 został
zbudowany tak, aby wytrzymać wiele co sprawia, że będziesz cieszyć się
świetną wydajnością przez wiele lat. Nadszedł czas, aby uzyskać dźwięk,
który kochasz - z głośnika zewnętrznego, który możesz umieścić w
dowolnym miejscu.
• odporny na warunki atmosferyczne – zasolenie, mgła, promieniowanie UV,
wysokie temperatury, deszcz…
• głębokie i dynamiczne brzmienie dzięki technologii PowerPort
• zaprojektowany zgodnie z technologią Polk’s Dynamic Balance®

EAN: 747192118815
EAN: 747192118822

waga netto: 2,09 kg
wymiary produktu: 171 x 361 x 196 mm

699 zł

ATRIUM 4

CENA DETALICZNA

568,29 zł

Głośnik do montażu na zewnątrz

CENA DETALICZNA NETTO

Kompaktowy Atrium4 zapewnia wysokiej jakości dźwięk wszędzie tam gdzie
jest potrzebny. Jego niewielkie rozmiary sprawiają iż jest idealnym
rozwiązaniem w instalacjach z małą ilością miejsca.
• odporny na warunki atmosferyczne
• szybki i wygodny montaż

EAN: 0747192118792
EAN: 747192118808

waga netto: 1,63 kg
wymiary produktu: 144 x 219 x 169 mm

899 zł

ATRIUM 300 SAT

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Głośnik do montażu na zewnątrz

•
•
•
•

CENA DETALICZNA NETTO

Innowacyjny głośnik Sat 300 może zostać dosłownie zasadzony w ogrodzie,
zwieszony wprost z sufitu lub zamontowany gdzieś na ścianie co w
połączeniu z wyjątkowym subwooferem SUB 100 tworzy idealny zestaw
uzupełniający dyskretnie Twoje otoczenie o wspaniały dźwięk.
akustycznie dopasowany zestaw dwudrożny zapewnia dynamiczny dźwięk
wtapiając się dyskretnie w otoczenie
3,5” przetwornik w technologii Dynamic Balance® wyposażony w
kompozytową membranę oraz gumowe zawieszenie
¾” compozytowy przetwornik wysokotonowy
zdolny dostarczyć 100W mocy pozwala na uzyskanie czystego i
dynamicznego brzmienia bez zniekształceń nawet na otwartej przestrzeni

EAN: 747192118808

waga netto: 1,80 kg
wymiary produktu: 139 x 152 x 203 mm

ATRIUM 100 SUB
Głośnik do montażu na zewnątrz

•
•
•
•

Wydajny bas odporny na każdą pogodę pozwala uzyskać brzmienie jak w
domu, ale na zewnątrz. SUB 100 jest idealnym uzupełnieniem w zestawie z
SAT 300 pozwalając na uzyskanie pełnej dynamiki. Możesz go dowolnie
pomalować aby idealnie wtopił się w otoczenie. Z tak potężnym brzmieniem
to istna impreza plenerowa.
głośnik niskotonowy o mocy 200W emituje dosłownie bas który wstrząsa
ziemią
masywny 10” przetwornik w technologii Dynamic Balance® zapewnia
głęboki i czysty bas nawet przy dużych poziomach głośności
dwukanałowa podwójna cewka pozwala na odtwarzanie niskich
częstotliwości z dwóch kanałów dostarczając tym samym jeszcze więcej
potężnego brzmienia
wytrzymała i szczelna konstrukcja obudowy zapewnia wieloletnią odporność
na warunki atmosferyczne

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192129293

waga netto: 7,26 kg
wymiary produktu: 406 x 279 x 0 mm

Horn Distribution S.A.
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OWM
OWM5
Głośnik instalacyjny
Wysokowydajny głośnik wielozadaniowy
Elastyczność montażu większa niż w przypadku innych głośników
Kompozytowe membrany wykonane w technologii Dynamic Balance®
• (2) 4.5" (11.43 cm) średniotonowy
• (1) 1" (2.54 cm) d wysokotonowy

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 7471921166060
EAN: 747192116613

waga netto: 3,13 kg
wymiary produktu: 165 x 406 x 104 mm

OWM3
Głośnik instalacyjny
Kompaktowy głośnik wielozadaniowy
Elastyczność montażu większa niż w przypadku innych głośników
Kompozytowe membrany wykonane w technologii Dynamic Balance®
• (1) 4.5" (11.43 cm) średniotonowy
• (1) 1" (2.54 cm) wysokotonowy

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192115043
EAN: 747192115050

waga netto: 1,81 kg
wymiary produktu: 177 x 254 x 101 mm

V SERIES
V6s
Głośnik do montażu w suficie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
Praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk.
Ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w technologii
Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów średnich,
mocny bas i wysoką efektywność.

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192124922

wymiary produktu: 208 x 0 x 82 mm

Horn Distribution S.A.
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V80
Głośnik do montażu w suficie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
• praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk.
• ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w technologii
Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów średnich,
mocny bas i wysoką efektywność.

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192124908

wymiary produktu: 238 x 0 x 92 mm

V60
Głośnik do montażu w suficie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
• praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk.
• ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w technologii
Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów średnich,
mocny bas i wysoką efektywność.

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 0747192124892

wymiary produktu: 208 x 0 x 82 mm

V60 Slim
Głośnik do montażu w suficie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
• Praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk.
• Ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w technologii
Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów średnich,
mocny bas i wysoką efektywność.

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 7471921249152

wymiary produktu: 208 x 0 x 60 mm

V85
Głośnik do montażu w ścianie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
• praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk. ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w
technologii Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów
średnich, mocny bas i wysoką efektywność.

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192124946

wymiary produktu: 222 x 323 x 79 mm
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V65
Głośnik do montażu w ścianie
Klippel Distortion Optimization zapewnia idealną strukturę napędu,
ustawienie i zawieszanie cewki drgającej, zapewniając najlepszą wydajność
na każdym poziomie głośności.
Praktycznie niewidoczne instalacje przy użyciu maskownicy Sheer Grille ™
firmy Polk.
Ekskluzywne lekkie polipropylenowe membrany wykonane w technologii
Dynamic Balance® zapewniają spektakularną czystość tonów średnich,
mocny bas i wysoką efektywność.

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192124939

wymiary produktu: 184 x 323 x 73 mm

RCi SERIES
RC80i
Głośnik do montażu w suficie
Okrągły kształt, płaski profil oraz możliwość pomalowani maskownicy,
sprawiają że staje się prawdziwie niewidzialnym głośnikiem. Dzięki
możliwości ukierunkowania głośnika wysokotonowego, możliwe jest
uzyskanie wszechstronnego brzmienia z szeroką sceną.
• 1 x 8” (20,0cm) Polimerowy przetwornik z mineralnym wypełnieniem i
technologią Dynamic Balance
• 1 - 1" (2.5cm) kopułka tekstylna na regulowanym przegubie

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192106898

wymiary produktu: 273 x 273 x 92 mm

RC60i
Głośnik do montażu w suficie
Okrągły kształt, płaski profil oraz możliwość pomalowani maskownicy,
sprawiają że staje się prawdziwie niewidzialnym głośnikiem. Dzięki
możliwości ukierunkowania głośnika wysokotonowego, możliwe jest
uzyskanie wszechstronnego brzmienia z szeroką sceną.
• 1 - 6 1/2" (16.5cm) Polimerowy przetwornik z mineralnym wypełnieniem i
technologią Dynamic Balance
• 1 - 3/4" (1.9cm) kopułka tekstylna na regulowanym przegubie

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192106904

wymiary produktu: 228 x 228 x 73 mm

RC6S
Głośnik do montażu w suficie
RC6c umożliwia uzyskanie szerokiego pokrycia dźwiękiem wszędzie tam
gdzie nie jest możliwe zastosowanie klasycznego układu dwóch głośników.
Wyposażony został w dwa przetworniki wysokotonowe oraz podwójną
cewkę, a zastosowanie kompaktowej konstrukcji o niskim profilu sprawia iż
jest to idealne rozwiązanie do zastosowania w narożnikach, korytarzach czy
nawet kabinach prysznicowych.

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192109332

wymiary produktu: 227 x 227 x 79 mm
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RC85i
Głośnik do montażu w ścianie
Seria RCi oferuje większą elastyczność i wydajność większe niż kiedykolwiek
wcześniej. Wszędzie tam gdzie chcesz mieć niewidoczny głośnik ale nie
poświęcając przy tym jakości dźwięku. Większy rozmiar i niezwykle łatwa
instalacja. Instalacyjna seria RCi dostarcza niezwykły dźwięk do każdego
pomieszczenia w Twoim domu. Możliwość pomalowania pozwala na
indywidualne dopasowanie do każdego wnętrza – staje się niewidoczny.
Możliwość ukierunkowania głośnika wysokotonowego pozwala na większą
kontrolę w zakresie wysokich tonów oraz na uzyskanie szerokiej sceny.
Zastosowanie stali nierdzewnej oraz alumium powoduje iż jest on
wytrzymały i odporny na wilgoć – idealny do instalacji w łazienkach,
kuchniach, saunach czy nawet pod otwartym zadaszeniem.
• 1 x 8” (20,3cm) Polimerowy przetwornik z mineralnym wypełnieniem i
technologią Dynamic Balance
• 1 - 1" (2.5cm) kopułka tekstylna na regulowanym przegubie

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192106911

wymiary produktu: 255 x 358 x 87 mm

RC65i
Głośnik do montażu w ścianie
Nisko profilowy głośnik instalacyjny do montażu w ścianie lub suficie.
Wykonany z wysokiej jakości materiałów przy użyciu niebieskich
polimerowych membran oraz z nastawnym głośnikiem wysokotoowym
Stal nierdzewna, butylowe zawieszenie, malowane proszkowo maskownice
sprawiają że RC65i podoła każdemu zadaniu
Seria RCi oferuje większą elastyczność i wydajność niż kiedykolwiek
wcześniej. Wszędzie tam gdzie chcesz mieć niewidoczny głośnik ale nie
poświęcając przy tym jakości dźwięku. Większy rozmiar i niezwykle łatwa
instalacja. Instalacyjna seria RCi dostarcza niezwykły dźwięk do każdego
pomieszczenia w Twoim domu. Możliwość pomalowania pozwala na
indywidualne dopasowanie do każdego wnętrza – staje się niewidoczny.
Możliwość ukierunkowania głośnika wysokotonowego pozwala na większą
kontrolę w zakresie wysokich tonów oraz na uzyskanie szerokiej sceny.
Zastosowanie stali nierdzewnej oraz alumium powoduje iż jest on
wytrzymały i odporny na wilgoć – idealny do instalacji w łazienkach,
kuchniach, saunach czy nawet pod otwartym zadaszeniem.
• 1 - 6 1/2" (16.5cm) Polimerowy przetwornik z mineralnym wypełnieniem i
technologią Dynamic Balance
• 1 - 3/4" (1.9cm) kopułka tekstylna na regulowanym przegubie

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192106928

wymiary produktu: 219 x 306 x 73 mm

RC55i
Głośnik do montażu w ścianie
• The RCi Series gives you more options than ever before seeing your
speakers but don’t want to sacrifice sound quality. With more sizes, and
incredibly easy installation using Polk’s Rotating Cam system, RCi Series InWall Speakers deliver incredible sound to every room in your home. Paint
them to match your décor and they practically disappear!

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 747192106935

wymiary produktu: 192 x 279 x 63 mm
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3 999 zł

CSW155

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

Głośnik instalacyjny - subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

CSW 155 łączy w sobie wygodę bycia niewidzialnym oraz zaawansowaną
technologię mogącą rywalizować z konwencjonalnymi konstrukcjami
wolnostojącymi. Jeden z najpłytszych przetworników niskotonowych
zapewnia poruszający i głęboki bass skrywający się za maskownicą
przypominającą kratkę wentylacji.
• 10” przetwornik kompozytowy o długim skoku
Najpłytszy przetwornik niskotonowy zaprojektowany przez Polk Audio
Opatentowana technologia Dynamic Balance® wykorzystująca laserowy
interferometr dla zniwelowania niechcianych rezonansów, zanim staną się
słyszalne.

EAN: 747192117986

wymiary produktu: 355 x 1524 x 73 mm

2 799 zł

CSW100

CENA DETALICZNA

2 275,61 zł

Głośnik instalacyjny - subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

CSW100 jest obecnie najmniej intruzyjnym subwooferem do zabudowy jaki
można znaleźć na rynku. Został zaprojektowany tak aby można go było
zainstalować w podłodze, suficie czy nawet w meblach. Swobodnie mieści
się również pomiędzy standardowymi legarami. Dzięki niewielkiej
maskownicy przypominającej kratkę wentylacyjną, która jest jedynym
widocznym elementem, Twoi goście będą się zastanawiać skąd wydobywa
się to głębokie i niskie brzmienie.
Zdobywca nagrody CEA – innowacje designu oraz inżynierii
• 10” przetwornik kompozytowy o długim skoku
Opatentowana technologia Dynamic Balance® wykorzystująca laserowy
interferometr dla zniwelowania niechcianych rezonansów, zanim staną się
słyszalne.

EAN: 747192112042

waga netto: 14,97 kg
wymiary produktu: 330 x 666 x 203 mm

SC SERIES
899 zł

SC80

CENA DETALICZNA

730,89 zł

Głośnik instalacyjny

CENA DETALICZNA NETTO

Serie LC265i-IP oraz LC80-IP ustanowiły nowy wyższy standard dla
sieciowych systemów głośnikowych. Teraz POLK rozszerza swoją ofertę
produktów IP –Ready do znacznie bardziej przystępnego poziomu cenowego
wraz z SC80-IPR.
• 8" (20.3CM) niskotonowy,
• 1" (2.5CM) wysokotonowy

wymiary produktu: 247 x 247 x 111 mm

SC60
Głośnik instalacyjny
Seria S.C. posiada te same wymiary co starsze serie TCi oraz LCi pozwalając
tym samy na łatwe unowocześnienie obecnych systemów.
• 6 1/2" (16.5CM) niskotonowy,
• 3/4" (1.9CM) wysokotonowy

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 7471921124626

wymiary produktu: 236 x 236 x 98 mm
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