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SYMBOL OPIS jedn. netto brutto kategoria

19-VOL660 moduł 6 regulatorów głośności do instalacji 100V (6x60W) do montażu w rack-u,IP20; 2U, CZARNY szt. 1 023,58 zł 1 259,00 zł regulator

AC12.8FP*
Feature pack (rozszerzenie) do AUDIOCONTROL12.8 - (linia opóźniająca; moduł nagrywania/odtwarzania 

komunikatów głosowych; 8 wejść /wyjście logiczne
szt. 2 113,01 zł 2 599,00 zł matryca

AC12.8SET*
Zestaw matrycy audio AUDIOCONTROL12.8  oraz pakietu rozszerzeniowego (Feature Pack) AC12.8FP w 

promocyjnej cenie
Set 8 771,54 zł 10 789,00 zł matryca

AUDIOCONTROL12.8*
Cyfrowa matryca audio z DSP; 12 wejść + 8 wyjść; matryca przywołania/miksująca/sterowanie automatyką; 1U 

19" ; CZARNY
szt. 7 015,45 zł 8 629,00 zł matryca

AUDIOSYSTEM8.8*
Matryca audio z wbudowanym 4 tunerami FM, 8 wejść (4 stereo), 8 wyjść (4 stereo); cyfrowy wzmacniacz klasy 

D 8x30W @6Ω; przywołanie, także do aplikacji 100V, 1U, CZARNY
szt. 7 670,73 zł 9 435,00 zł matryca

ACP
 Ścienny Panel Audio Control do sterowania poziomem głośności, wyciszeniem oraz zasilaniem aktywnego 

kompletu głośników SDQ5PIR, sterowanie przez RJ-45 cat 5. 85x85x28mm; puszka E-MODIN/N-MODIN, IP20.
szt. 145,53 zł 179,00 zł panel sterujący

ACPL
 Ścienny Panel Audio Control do sterowania poziomem głośności, wyciszeniem oraz zasilaniem aktywnego 

kompletu głośników SDQ5PIR + wejście lokalne liniowe i mikrofonowe, sterowanie przez RJ-45 cat 5. 

85x85x28mm; puszka E-MODIN/N-MODIN, IP20.

szt. 218,70 zł 269,00 zł panel sterujący

ACPR
 Ścienny Panel Audio Control do sterowania poziomem głośności, wyciszeniem oraz zasilaniem aktywnego 

kompletu głośników SDQ5PIR z permanentnym  wejście liniowym tylnym (Euroblock) i wzbudzanym przez 

podłączenie przednim(mini jack), sterowanie przez RJ-45 cat 5. 85x85x35mm; puszka E-MODIN/N-MODIN, IP20.

szt. 218,70 zł 269,00 zł panel sterujący

ALINP
lokalny aktywny panel przyłączeniowy z wejściem liniowym (cinch - monofonizowane) oraz XLR, wbudowany 

przedwzmacniacz pozwala na miksowanie sygnału liniowego i mikrofonowego, zasilanie fantomowe
szt. 568,29 zł 699,00 zł panel sterujący

AMBI SET
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CONCEPT1 + 1 x subwoofer SUBLIME (W/BL) + 2 x zespół głośnikowy MASK-

2 (W/BL)
Set 2 497,81 zł 3 065,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

BARSET
Promocyjny zestaw: 1 x wzmacniacz CHAMP-3D; 2 x subwoofer pasywny SUB2100; 6 x zespół głośnikowy 

MASK6T-BL
Set 10 329,27 zł 12 705,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

BB1 Obudowa instalacyjna natynkowa z ABS do sterowników PM1122R i ZONE4R; BIAŁA szt. 77,24 zł 95,00 zł obudowa

BB2 Obudowa instalacyjna natynkowa z ABS do sterowników PM1122RL; BIAŁA szt. 174,80 zł 215,00 zł obudowa

BBI1 Uniwersalna obudowa podtynkowa do sterowników ZONE4R oraz PM1122R szt. 15,45 zł 19,00 zł obudowa

BBI2 Uniwersalna obudowa podtynkowa do sterowników 1122RL szt. 28,46 zł 35,00 zł obudowa

BUZZ19 Metalowy adapter umożliwiający montaż 2 szt. Buzz-Stop Mk.III w 19" rack-u. szt. 28,46 zł 35,00 zł adapter

BUZZSTOP-MKIII
Uniwersalny konwerter wejściowy stereo, konwertuje każde wyjście do poziomu liniowego, Konwertuje także 

sygnał 100V do sygnału niskoomowego i zapewnia izolację od pętli uziemienia.
szt. 291,87 zł 359,00 zł konwerter

CAXFXF (I) adapter 3pole / XLR3 żeński -XLR3 żeński szt. 80,49 zł 99,00 zł adapter

CAXMXM (J) adapter 3 pole/ XLR3męski -XLR3 męski szt. 80,49 zł 99,00 zł adapter

CE2E2 (A) Kabel 1.5m Euroblock 2/ Euroblock 2 szt. 47,97 zł 59,00 zł kabel

CE3E3 (B) Kabel 1.5m Euroblock 3 - Euroblock 3 szt. 56,10 zł 69,00 zł kabel

CE3RY (E) kabel 5m 2xEuroblock 3 /  RCA cinch męski/żeński stereo szt. 56,10 zł 69,00 zł kabel

CE3XF (C) Kabel 1.5m Euroblock 3 / XLR3 żeński szt. 56,10 zł 69,00 zł kabel

CE3XM (C) Kabel 1.5m Euroblock 3 / XLR3 męski szt. 56,10 zł 69,00 zł kabel

CHAMP-2
Stereofoniczny wzmacniacz klasy High End, chłodzenie konwekcyjne. 2 x 350W@ 4Ω, 2x200W@8Ω; 1U 19" 

montaż w rack-u; możliwość mostkowania; CZARNY
szt. 1 869,11 zł 2 299,00 zł wzmacniacz

CHAMP-3D
Trzykanałowy cyfrowy (class D) wzmacniacz klasy High End, procesor DSP; chłodzenie konwekcyjne. 2 x 530W@ 

2.7Ω + 1350W@2Ω dla subwoofera; sterowanie przez RS 232; możliwość zablokowania ustawień przez end-

usera; 2U 19" montaż w rack-u; CZARNY

szt. 5 283,74 zł 6 499,00 zł wzmacniacz

CHAMP-4
Czterokanałowy wzmacniacz klasy High End, chłodzenie konwekcyjne. 4 x 125W@ 4Ω, 4x75W@8Ω; 

2x230W@8Ω po zmostkowaniu, wbudowana zwrotnica; 1U 19" montaż w rack-u;  CZARNY
szt. 2 191,06 zł 2 695,00 zł wzmacniacz

CM1008 8" (244mm) 2-drożny głośnik sufitowy 100 W/8Ω, 107dB max, 50-20.000Hz; odporny na wilgoć - IP54; biały szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM1008-BL 8" (244mm) 2-drożny głośnik sufitowy 100 W/8Ω, 107dB max, 50-20.000Hz; odporny na wilgoć - IP54; biały szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM1008D
8" (244mm) Bezramkowy 2-drożny głośnik sufitowy serii DESIGN; 100 W/8Ω, 107dB max, 50-20.000Hz; magnes 

neodymowy, IP50; maskownica ze zdejmowalnym logo, Quick-Fix konektor; BIAŁY
szt. 259,35 zł 319,00 zł głośnik do zabudowy

CM20DT
6.5" (205mm) Bezramkowy 2-drożny głośnik sufitowy serii DESIGN; 20-10-5-2,5W/100-70V; 16Ω/60W, 105 dB 

max; 60-20.000Hz; magnes neodymowy, maskownica ze zdejmowalnym logo, IP50; Quick-Fix konektor;  BIAŁY
szt. 275,61 zł 339,00 zł głośnik do zabudowy

CM20DTS

4.25” dwu-drożny głośnik sufitowy 100-70 V / 20-10-5-2.5-1.25 W lub16 ohm / 60 W, BIAŁY,bezramkowy,  z 

maskownicą mocowaną zintegrowanymi magnesami neodymowymi, port bass-reflex, wyjątkowo PŁYTKA tylna 

obudowa (84 mm) z cynkowanej stali gwarantująca świetne brzmienie, sprzedawany w parach, w komplecie 

szyny montażowe do stelażu sufitu podwieszanego, cena za SZT.

szt. 405,69 499,00 zł głośnik do zabudowy

CM20T
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy 20-10-5-2,5W/100W; 16Ω/60W, 105 dB max; 60-20.000Hz; odporny na 

wilgoć-IP54;  biały
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM20T-BL
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy 20-10-5-2,5W/100W; 16Ω/60W, 105 dB max; 60-20.000Hz; odporny na 

wilgoć-IP54;  czarny
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM30DTD

4.25” dwu-drożny głośnik sufitowy 100-70 V / 30-15-7.5-3.25-1.75 W lub16 ohm / 80 W, BIAŁY,bezramkowy,  z 

maskownica mocowaną zintegrowanymi magnesami neodymowymi, port bass-reflex, płytka (131 mm) tylna 

obudowa z cynkowanej stali gwarantująca świetne brzmienie, sprzedawany w parach, w komplecie szyny 

montażowe do stelażu sufitu podwieszanego, cena za SZT.

szt. 446,34 549,00 zł głośnik do zabudowy

CM3T
3" (105mm) Miniaturowy sufitowy głośnik szerokopasmowy; 6-3-1,5W/100W; 16Ω/20W, IP 50; system 

szybkiego montażu, biały
szt. 101,63 zł 125,00 zł głośnik do zabudowy

CM3T-BL
3" (105mm) Miniaturowy sufitowy głośnik szerokopasmowy; 6-3-1,5W/100W; 16Ω/20W, IP 50; system 

szybkiego montażu, czarny
szt. 101,63 zł 125,00 zł głośnik do zabudowy

CM4
4" (135mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy z e stalową obudową; 30W/16Ω, IP 50; system szybkiego 

montażu, wbudowana zwrotnica do współpracy z subwooferem; biały
szt. 178,05 zł 219,00 zł głośnik do zabudowy

CM4-BL
4" (135mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy z e stalową obudową; 30W/16Ω, IP 50; system szybkiego 

montażu, wbudowana zwrotnica do współpracy z subwooferem; czarny
szt. 178,05 zł 219,00 zł głośnik do zabudowy

CM4T
4" (135mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy, 6-3-1,5W/100V; 30W/16Ω, 93 dB max; 100-18.000Hz, IP 60; IP 

50; system szybkiego montażu, biały
szt. 117,89 zł 145,00 zł głośnik do zabudowy

CM4T-BL
4" (135mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy, 6-3-1,5W/100V; 30W/16Ω,93 dB max; 100-18.000Hz, IP 60; IP 

50; system szybkiego montażu, czarny
szt. 117,89 zł 145,00 zł głośnik do zabudowy
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CM5EH
5" (187mm) budżetowy szerokopasmowy głośnik sufitowy, 6-3W/100V, 60W/8Ω; 80-18.000Hz; 91 dB; odporny 

na wilgoć - IP 54, łatwy montaż na 2 klipsy, najlepszy zakup do ofert publicznych, biały
szt. 72,36 zł 89,00 zł głośnik do zabudowy

CM608
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy;  60W/8Ω, odporny na wilgoć - IP 54; uniwersalny i często kupowany; 

biały
szt. 161,79 zł 199,00 zł głośnik do zabudowy

CM608-BL
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy;  60W/8Ω, odporny na wilgoć - IP 54; uniwersalny i często kupowany; 

czarny
szt. 161,79 zł 199,00 zł głośnik do zabudowy

CM608D
 6.5" (205mm) Bezramkowy 2-drożny głośnik sufitowy serii DESIGN;  60W/8Ω, magnes neodymowy, 

maskownica ze zdejmowalnym logo, IP50; Quick-Fix konektor; BIAŁY
szt. 186,18 zł 229,00 zł głośnik do zabudowy

CM60DTD

6.5” dwu-drożny głośnik sufitowy 100-70 V / 60-30-15-7.5-3.75 W lub16 ohm / 120 W, BIAŁY,bezramkowy,  z 

maskownicą mocowaną zintegrowanymi magnesami neodymowymi, port bass-reflex, płytka (157 mm) tylna 

obudowa z cynkowanej stali gwarantująca świetne brzmienie, sprzedawany w parach, w komplecie szyny 

montażowe do stelażu sufitu podwieszanego, cena za SZT.

szt. 543,90 669,00 zł głośnik do zabudowy

CM6E 6.5"(205mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V, 102 dB max; 70-18.000Hz; IP 50; biały szt. 117,89 zł 145,00 zł głośnik do zabudowy

CM6E-BL 6.5"(205mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V, 102 dB max; 70-18.000Hz; IP 50; czarny szt. 117,89 zł 145,00 zł głośnik do zabudowy

CM6E-SLV 6.5"(205mm) szerokopasmowy głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V, 102 dB max; 70-18.000Hz; IP 50; srebrny szt. 117,89 zł 145,00 zł głośnik do zabudowy

CM6QFT
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V;  16Ω/40W, 102 dB; 70--20.000Hz; IP 50;  system 

montażowy quick fit , bardzo niski profil, biały
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM6T
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V; 60W/16Ω,102 dB max; 70-20.000Hz;odporny na 

wilgoć- IP54;  biały
szt. 191,06 zł 235,00 zł głośnik do zabudowy

CM6T-BL
6.5" (205mm) 2-drożny głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V; 60W/16Ω,102 dB max; 70-20.000Hz;odporny na 

wilgoć- IP54;  czarny
szt. 191,06 zł 235,00 zł głośnik do zabudowy

CM6TSMF
6.5"(217mm) szerokopasmowy przeciwpożarowy głośnik sufitowy 6-3-1.5W/100V, metalowa konstrukcja, 

bezpiecznik termiczny, ceramiczne konektory, spełnia normę EN60849, biały
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CM8E 8" dwu-drożny głośnik sufitowy 100 V / 6-3-1.5 W, BIAŁY, ze zdejmowanym logo,  cena za szt. szt. 191,06 235,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR5-W
5" (152mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 50W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), biały
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR5T-W
5" (152mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 20-10-5-2.5W/100V; 50W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), w zestawie 

wodoodporny transformator T20iP, biały

szt. 365,04 zł 449,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR6-W
6" (190mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 60W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), biały
szt. 291,87 zł 359,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR6T-W
6" (190mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 20-10-5-2.5W/100V; 60W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), w zestawie 

wodoodporny transformator T20iP, biały

szt. 438,21 zł 539,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR8-W
8" (221mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 100W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), biały
szt. 394,31 zł 485,00 zł głośnik do zabudowy

CMAR8T-W
8" (221mm) 2-drożny odporny na działanie wody morskiej i chlorowanej oraz wysokiej temperatury - IP 65 

głośnik do zabudowy 20-10-5-2.5W/100V; 100W/8Ω, (zastosowanie -np. jachty, sauny, baseny), w zestawie 

wodoodporny transformatorT20iP, biały

szt. 535,77 zł 659,00 zł głośnik do zabudowy

CMBB Obudowa natynkowa okrągła do głośników serii CM 6.5" - montaż na ścianie lub suficie szt. 80,49 zł 99,00 zł głośnik do zabudowy

CMJRC
(K) kabel 1.5m 3.5mm stereo mini-jack / 2x RCA męski

szt. 31,71 zł 39,00 zł kabel

CMR20T
5"(170x237mm) 2-drożny prostokątny głośnik sufitowy 20-10-5-2.5W/100V; @16Ω/6W; opcja - montaż 

naścienny60-20.000Hz, IP50, biały
szt. 234,96 zł 289,00 zł głośnik do zabudowy

CMR608
5"(170x237mm) 2-drożny prostokątny głośnik sufitowy 60W/8Ω; opcja - montaż naścienny, 60-20.000Hz, IP50, 

biały
szt. 191,06 zł 235,00 zł głośnik do zabudowy

CMRBB Prostokątna obudowa natynkowa z ABS do głośników serii CMR montaż na ścianie lub suficie szt. 72,36 zł 89,00 zł obudowa

CMRBBI
Podtynkowa prostokątna obudowa z ABS do głośników serii CMR. Zabudowa w ścianach 

betonowych/murowanych.
szt. 64,23 zł 79,00 zł obudowa

CMRQ108
6.5" (296x186) 2-drożny prostokątny głośnik sufitowy/in wall głośnik jakości High-End, 120W/8Ω, Dupont Kevlar 

woofer, nastawna jedwabna kopułka wysokotonowa, wyjątkowo niski profil maskownicy, IP 60;biały
szt. 548,78 zł 675,00 zł głośnik do zabudowy

CMRQ108BBI
Metalowa cynkowana podtynkowa prostokątna obudowa do głośników serii CMRQ108 - z wewnętrznym 

tłumieniem.
szt. 243,09 zł 299,00 zł obudowa

CMRQ108C
2 x 5.3" (176x346mm) 2-drożny sufitowy/in wall głośnik jakości High End - pełnopasomowy lub centralny w 

instalacjach wielokanałowych; 8Ω/100W,  2x woofer Dupont Kevlar, nastawna jedwabna kopułka 

wysokotonowa, wyjątkowo niski profil maskownicy, IP 60; biały 

szt. 638,21 zł 785,00 zł głośnik do zabudowy

CMRQ108CBBI
Metalowa cynkowana podtynkowa prostokątna obudowa do głośników CMRQ108C - z wewnętrznym 

tłumieniem.
szt. 243,09 zł 299,00 zł obudowa

CMS15T
4" (147x220mm) 2-drożny prostokątny głośnik sufitowy 15-10-5-2.5W/100V; 60W/16Ω,60-20.000Hz; IP50;  

biały
szt. 191,06 zł 235,00 zł głośnik do zabudowy

CMS20T
5" (201x201mm) 2-drożny kwadratowy, odporny na wilgoć-IP54  głośnik sufitowy 20-10-5-2.5W/100V; 

16Ω/60W, 60-20.000Hz; biały
szt. 218,70 zł 269,00 zł głośnik do zabudowy

CMS508
5"(171x171mm) 2-drożny, odporny na wilgoć - IP54 kwadratowy głośnik sufitowy; 50W/8Ω, 90 dB; 60-20.00Hz; 

biały
szt. 145,53 zł 179,00 zł głośnik do zabudowy

CMS5BBI
Metalowa cynkowana podtynkowa kwadratowa obudowa do głośników CMS508/CMS15/CMSQ108 - z 

wewnętrznym tłumieniem
szt. 243,09 zł 299,00 zł głośnik do zabudowy

CMS608
6.5" (201x201mm) 2-drożny, odporny na wilgoć - IP 54 kwadratowy głośnik sufitowy 60W/8Ω, 60-20.000Hz; 

biały
szt. 174,80 zł 215,00 zł głośnik do zabudowy

CMS6BBI Metalowa  podtynkowa kwadratowa obudowa do głośników CMS608/CMS20  - z wewnętrznym tłumieniem szt. 243,09 zł 299,00 zł obudowa

CMSQ108
5" (167x167mm) 2-drożny kwadratowy głośnik sufitowy/in wall jakości High End; 50W/8Ω, Dupont Kevlar 

woofer, nastawna jedwabna kopułka wysokotonowa, wyjątkowo niski profil maskownicy,  IP 60, biały
szt. 389,43 zł 479,00 zł głośnik do zabudowy

CMSUB8 8" (246mm) odporny na wilgoć - IP54 sufitowy subwoofer, 2x80W/8Ω, wbudowana zwrotnica, biały szt. 454,47 zł 559,00 zł głośnik do zabudowy

CMX20DT
8" (244mm) Bezramkowy 2-drożny głośnik sufitowy serii DESIGN, 20-10-5-2.5W/100-70V; 100W/16Ω, magnes 

neodymowy, maskownica ze zdejmowalnym logo, IP 50; Quick-Fix konektor, BIAŁY
szt. 324,39 zł 399,00 zł głośnik do zabudowy

CMX20T 8" (244mm) 2-drożny, odporny na wilgoć - IP 54 głośnik sufitowy, 20-10-5-2.5W/100V; 100W/16Ω, biały szt. 226,83 zł 279,00 zł głośnik do zabudowy

CMX20T-BL 8" (244mm) 2-drożny, odporny na wilgoć - IP 54 głośnik sufitowy, 20-10-5-2.5W/100V; 100W/16Ω, czarny szt. 226,83 zł 279,00 zł głośnik do zabudowy

COLS101
wąska (66mm) i płytka (66mm) (wys 723mm) kolumna głośnikowa wodoodporna - IP 66; 10x2" woofer i 1" 

tweeter 40-20-10W/70-100V lub 60W/8Ω, 200-20kHz; BIAŁA
szt. 914,63 zł 1 125,00 zł kolumna głośnikowa

COLS41
wąska (66mm) i płytka (66mm) (wys 400mm) kolumna głośnikowa wodoodporna - IP 66; 4x2" woofer i 1" 

tweeter 20-10-5W/70-100V lub 30W/8Ω, 250-20kHz; BIAŁA
szt. 410,57 zł 505,00 zł głośnik do zabudowy

COLS81
wąska(66mm) i płytka (66mm) (wys 613mm) kolumna głośnikowa wodoodporna - IP 66; 8x2" woofer i 1" 

tweeter 30-15-6W/70-100V lub 40W/8Ω, 250-20kHz; BIAŁA
szt. 730,89 zł 899,00 zł kolumna głośnikowa

COLSBRA Uchwyt montażowy do kolumn z serii COLS. Umożliwia regulację w 2 płaszczyznach. Szybki i łatwy montaż. szt. 88,62 zł 109,00 zł uchwyt

COLW101
Kolumna głośnikowa (wys/szer./gł. 1180/100/83mm) wodoodporna - IP 66; 10x3.5" woofer i 1" tweeter 100-60-

40W/70-100V lub 140W/8Ω, 160-20kHz, BIAŁA
szt. 1 641,46 zł 2 019,00 zł kolumna głośnikowa
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COLW41
Kolumna głośnikowa (wys/szer./gł. - 555/100/83mm) wodoodporna - IP 66; 4x3.5" woofer i 1" tweeter 40-20-10-

5W/70-100V lub 60W/8Ω, 190-20kHz, BIAŁA
szt. 820,33 zł 1 009,00 zł kolumna głośnikowa

COLW81
Kolumna głośnikowa (wys/szer./gł. -974/100/83mm) wodoodporna - IP 66; 8x3.5" woofer i 1" tweeter 80-40-20-

10W/70-100V lub 120W/8Ω, 170-20kHz, BIAŁA
szt. 1 369,92 zł 1 685,00 zł kolumna głośnikowa

COLWBRA Uchwyt montażowy do kolumn z serii COLw. Umożliwia regulację w 2 płaszczyznach. Szybki i łatwy montaż. szt. 88,62 zł 109,00 zł uchwyt

CONCEPT1
Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny; wejścia: 4 liniowe + 1 mikrofonowe, sterowanie RS232 & IR, 

możliwość obsłużenia 1 strefy stereo lub 2 mono; możliwość przywołania, 2 x 80W/4Ω, 2U 19" montaż w rack-u; 

CZARNY

szt. 1 462,60 zł 1 799,00 zł wzmacniacz

CONCEPT1-RC Sterownik podczerwieni (IR) do wzmacniaczy miksujących Concept 1 i Concept 1T szt. 88,62 zł 109,00 zł pilot

CONCEPT1T
Zintegrowany 100V wzmacniacz stereofoniczny; wejścia: 4 liniowe + 1 mikrofonowe, sterowanie RS232 & IR, 

możliwość obsłużenia 1 strefy stereo lub 2 mono; możliwość przywołania, 2 x 60W/100V, 2U 19" montaż w rack-

u; CZARNY

szt. 1 735,77 zł 2 135,00 zł wzmacniacz

CONCEPT1T-KIT Transformator 2 x 60W @ 100V każdy. Rozbudowuje wzmacniacz CONCEPT1 do poziomu CONCEPT1T szt. 329,27 zł 405,00 zł wzmacniacz

CRYRY (F) Kabel 1.5m RCA cinch /  RCA cinch męski /żeński szt. 44,72 zł 55,00 zł kabel

CSP Speakon konektor męski szt. 47,97 zł 59,00 zł konektor

CXFXM (D) Kabel 1.5m XLR żeński 3P / XLR męski 3P szt. 39,84 zł 49,00 zł kabel

DAB-FM Dystrybutor sygnału z anteny DAB i FM (instalacja kablowa) szt. 145,53 zł 179,00 zł dystrybutor

DESIGN SET
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CONCEPT1 + 1 x subwoofer SUBLIME (W/BL) + 2 x zespół głośnikowy MASK-

2 (W/BL)
Set 2 497,81 zł 3 065,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

DIMIC1 Cyfrowa stołowa stacja przywoławcza typu "gęsia szyja" do współpracy z AC12.8 - jeden przycisk "All Call" szt. 1 096,75 zł 1 349,00 zł mikrofon

DIMIC12
Selektywna programowalna stacja przywoławcza do matrycy AUDIOCONTROL 12.8; 12 programowalnych 

przycisków; mikrofon dynamiczny; złącze RJ45.
szt. 1 917,89 zł 2 359,00 zł mikrofon

DIMIC12S
Moduł rozszerzeniowy umożliwiający rozbudowę stacji przywoławczej DIMIC12 o następne 12 przycisków - do 

współpracy z AC12.8
szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł mikrofon

DIPEX
Cyfrowy Extender DSO do matrycy AUDIOCONTROL12.8; moduł do nagrywania/odtwarzania komunikatów 

głosowych
szt. 1 023,58 zł 1 259,00 zł extender

DIWAC
Cyfrowy programowalny sterownik ścienny do matrycy AUDIOCINTROL 12.8 oraz AUDIOSYSTEM 8.8- panel z 

wyświetlaczem LCD
szt. 511,38 zł 629,00 zł sterownik

E-MODIN Puszka podtynkowa pojedyncza do programatorów PRG regulatorów serii E-VOL szt. 15,45 zł 19,00 zł obudowa

E-MODON Obudowa natynkowa pojedyncza do programatorów PRG regulatorów serii E-VOL szt. 36,59 zł 45,00 zł obudowa

E-VOL120
100 Volt-owy regulator głośności (0+11 kroków), 120W; 80x80x50mm, puszka E-MODON; IP 20; BIAŁY lub 

CZARNY
szt. 218,70 zł 269,00 zł regulator

E-VOL20 100 Volt-owy regulator głośności (0+11 kroków), 20W; 80x80x50mm, puszka E-MODON/E-MODIN; IP 20; BIAŁY szt. 72,36 zł 89,00 zł regulator

E-VOL40 100 Volt-owy regulator głośności (0+11 kroków), 40W; 80x80x50mm, puszka E-MODON/E-MODIN; IP 20; BIAŁY szt. 126,02 zł 155,00 zł regulator

E-VOL60 100 Volt-owy regulator głośności (0+11 kroków), 60W; 80x80x50mm, puszka E-MODON/E-MODIN; IP 20; BIAŁY szt. 174,80 zł 215,00 zł regulator

E-VOLST
Stereofoniczny regulator głośności (6 kroków), 2X20W; 4-8-16 Ohm; 80x80x60mm; puszka E-MODON; IP20; 

BIAŁY
szt. 243,09 zł 299,00 zł regulator

H10-G
Wyjątkowo kompaktowy tubowy zestaw głośnikowy, wodoodporny - IP66; 10-5-2.5-1.25W/100V lub 8Ω/15W, 

konstrukcja: ABS/stal nierdzewna; 400-10kHz, SZARY
szt. 191,06 zł 235,00 zł tuba

H20-G
Kompaktowy i silny tubowy zestaw głośnikowy, wodoodporny - IP66; 20-10-5-2.5W/100V lub 30W/8Ω, 

konstrukcja: ABS/stal nierdzewna; 280-9.5kHz, SZARY
szt. 234,96 zł 289,00 zł tuba

H30LT-G
Uniwersalny tubowy zestaw głośnikowy dalekiego zasięgu (kierunkowy),wodoodporny - IP66; 30-15-7.5-

3.75W/100V lub 45W/8Ω, konstrukcja: ABS/stal nierdzewna; 350-9kHz, SZARY
szt. 316,26 zł 389,00 zł tuba

HM25-G
Kierunkowy tubowy zestaw głośnikowy dalekiego zasięgu, wykonany całkowicie z aluminium, wodoodporny - 

IP66; 25-20-10W/100V; 350-9kHz, SZARY
szt. 389,43 zł 479,00 zł tuba

IMPMET dokładny miernik oporności linii głośnikowej - do zastosowania w instalacjach 100V oraz niskoomowych szt. 877,24 zł 1 079,00 zł miernik

KUBO3-BL
3" kompaktowy pełnopasmowy zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 8 ohm / 40 W, uchwyt 

montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY,  możliwość montażu w szynie świetlnej z 

OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 308,13 379,00 zł zespół głośnikowy

KUBO3-W
3" kompaktowy pełnopasmowy zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 8 ohm / 40 W, uchwyt 

montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY,  możliwość montażu w szynie świetlnej z OPCJONALNYM 

mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 308,13 379,00 zł zespół głośnikowy

KUBO3T-BL
3" kompaktowy pełnopasmowy zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 10-5-2.5-1.25W / 100-70 V 

lub 16 ohm / 40 W, uchwyt montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY,  możliwość montażu w 

szynie świetlnej z OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 348,78 429,00 zł zespół głośnikowy

KUBO3T-W
3" kompaktowy pełnopasmowy zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 10-5-2.5-1.25W / 100-70 V 

lub 16 ohm / 40 W, uchwyt montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY,  możliwość montażu w 

szynie świetlnej z OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 348,78 429,00 zł zespół głośnikowy

KUBO5-BL
5" kompaktowy dwu-drożny zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 8 ohm / 80 W, uchwyt 

montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY,  możliwość montażu w szynie świetlnej z 

OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 438,21 539,00 zł zespół głośnikowy

KUBO5-W
5" kompaktowy dwu-drożny zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 8 ohm / 80 W, uchwyt 

montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY,  możliwość montażu w szynie świetlnej z OPCJONALNYM 

mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 438,21 539,00 zł zespół głośnikowy

KUBO5T-BL
5" kompaktowy dwu-drożny zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 30-15-6-3-1.5W / 100-70V; 16 

ohm / 80 W, uchwyt montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY,  możliwość montażu w szynie 

świetlnej z OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 486,99 599,00 zł zespół głośnikowy

KUBO5T-W
5" kompaktowy dwu-drożny zespół głośnikowy w eleganckiej obudowie z ABS , 30-15-6-3-1.5W / 100-70V; 16 

ohm / 80 W, uchwyt montażowy i linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY,  możliwość montażu w szynie 

świetlnej z OPCJONALNYM mocowaniem, sprzedawany w parach, cena za SZT..

szt. 486,99 599,00 zł zespół głośnikowy

LOUNGE SET
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CHAMP-3D + 1 x subwoofer SUB2100 + 6 x zespół głośnikowy MASK-4T (BL)

set 7 914,63 zł 9 735,00 zł
zestaw wzmacniacz + 

głośniki

MA120
cyfrowy wzmacniacz miksujący z intuicyjnym sterowaniem i funkcją AUTOSLEEP; 1x120W/100V/70V/4Ω; 

3xwejście mikrofonowe zbalansowane (2 z zasilaniem fantomowym); 4x wejście liniowe niezbalansowane; 4-

poziomowy priorytet, wejście emergency, gong, zasilanie 100-240 VAC; montaż w RACK, wysokość 2U, CZARNY

szt. 1 462,60 zł 1 799,00 zł wzmacniacz

MA125
Wzmacniacz miksujący 125W/100V, wejścia: 4 mikrofonowe + 4 liniowe, 3 poziomy priorytetu, 2-tonowy gong, 

24V wyjście priorytet., 24VDC/230 VAC zasilanie, 2U 19" montaż w rack-u; CZARNY
szt. 1 605,69 zł 1 975,00 zł wzmacniacz

MA240
cyfrowy wzmacniacz miksujący z intuicyjnym sterowaniem i funkcją AUTOSLEEP; 1x240W/100V/70V/4Ω; 

3xwejście mikrofonowe zbalansowane (2 z zasilaniem fantomowym); 4x wejście liniowe niezbalansowane; 4-

poziomowy priorytet, wejście emergency, gong, zasilanie 100-240 VAC; montaż w RACK, wysokość 2U, CZARNY

szt. 2 438,21 zł 2 999,00 zł wzmacniacz
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MA247

6 strefowy (1 pasywna, 5 aktywnych) wzmacniacz miksujący 240W/100V, regulacja głośności niezależna w 

każdej strefie;( strefy 2,3,4 - wyjście 100V, strefy 5,6 - 70V); możliwość selektywnego przywołania; zróżnicowane 

źródła dla strefy 1 i stref 2-6; 1 x wejście dla mikrofonu przywoławczego, 3 x mikrofonowe/liniowe and 4 x 

wejścia liniowe, 24V wyjście priorytetowe/ strefę, zewnętrzne wejście i wyjście ze wzmacniacza dla przywołania, 

2U 19" montaż w rack-u; CZARNY

szt. 3 654,47 zł 4 495,00 zł wzmacniacz

MA247MR

6 strefowy (1 pasywna, 5 aktywnych) wzmacniacz miksujący 240W/100V z wbudowanym tunerem FM/AM i 

odtwarzaczem USB (MP3) oraz czytnikiem kart SD/MMC, regulacja głośności niezależna w każdej strefie; strefy 

2,3,4 - wyjście 100V, strefy 5,6 - 70V); możliwość selektywnego przywołania; zróżnicowane źródła dla strefy 1 i 

stref 2-6; 1 x wejście dla mikrofonu przywoławczego, 3 x mikrofonowe/liniowe and 4 x wejścia liniowe (2 stereo 

i 2 mono), 24V wyjście priorytetowe / strefę. Zewnętrzne wyjście i wejście do wzmacniacza dla przywołania, 2U 

19" montaż w rack-u; CZARNY

szt. 5 113,01 zł 6 289,00 zł wzmacniacz

MA3060-19 zestaw montażowy do wzmacniaczy MA30/MA60 umożliwiający montaż w szafie RACK 19" szt. 80,49 zł 99,00 zł uchwyt

MA30

kompaktowy cyfrowy wzmacniacz miksujący z intuicyjnym sterowaniem i funkcją AUTOSLEEP; , 

1x30W/100V/70V/4Ω; 2xwejście mikrofonowe (1 z zasilaniem fantomowym); 2x wejście liniowe 

niezbalansowane; 4-poziomowy priorytet, wejście emergency, gong, zasilanie 100-240 VAC; opcjonalny montaż 

w RACK, wysokość 2U, CZARNY

szt. 812,20 zł 999,00 zł wzmacniacz

MA35-19 uchwyt umożliwiający montaż wzmacniaczy miksujących MA35/MA65 w 19" racku Set 44,72 zł 55,00 zł uchwyt

MA60

kompaktowy cyfrowy wzmacniacz miksujący z intuicyjnym sterowaniem i funkcją AUTOSLEEP; , 

1x60W/100V/70V/4Ω; 2xwejście mikrofonowe (1 z zasilaniem fantomowym); 2x wejście liniowe 

niezbalansowane; 4-poziomowy priorytet, wejście emergency, gong, zasilanie 100-240 VAC; opcjonalny montaż 

w RACK, wysokość 2U, CZARNY

szt. 1 137,40 zł 1 399,00 zł wzmacniacz

MA65

Kompaktowy wzmacniacz miksujący 65W/100V, możliwość pracy 70V oraz 8Ω mono; wejścia: 3 mikrofonowe + 

2 liniowe; gong, 2-poziomowy priorytet, możliwość zasilania 230V lub 24V stałe (awaryjne, akumulator 

ciężarówki, autobusu) chime, 2-poziomowy priorytet, 24V DC/230V zasilanie, 2U, opcjonalnie montaż w rack-u 

(z uchwytem MA35-19); CZARNY

szt. 1 186,18 zł 1 459,00 zł wzmacniacz

MASK12-BL

2-drożny pełnopasmowy zespół głośnikowy z 12" wooferem - 1.4" obracanym tweeterem w tubie, montaż 

wertykalny i horyzontalny,  w obudowie z lakierowanej sklejki, Atestowany na uderzenie piłką, 350W RMS/8Ω 

48Hz-22kHz, IP 40; opcjonalne uchwyty MASK12UBRA (U) oraz MASK12PBRA (podstawa); CZARNY - cena za szt. 

i sprzedawany na szt.

szt. 2 182,93 zł 2 685,00 zł zespół głośnikowy

MASK12-W

2-drożny pełnopasmowy zespół głośnikowy z 12" wooferem - 1.4" obracanym tweeterem w tubie, montaż 

wertykalny i horyzontalny,  w obudowie z lakierowanej sklejki, Atestowany na uderzenie piłką, 350W RMS/8Ω 

48Hz-22kHz, IP 40; opcjonalne uchwyty MASK12UBRA (U) oraz MASK12PBRA (podstawa); BIAŁY - cena za szt. i 

sprzedawany na szt.

szt. 2 182,93 zł 2 685,00 zł zespół głośnikowy

MASKPBRA-BL
Uchwyt montażowy do zestawów MASK12 (MASK12T) do montażu w podstawie. Montaż wertykalny, 

regulowany kąt i nachylenie. CZARNY
szt. 316,26 zł 389,00 zł uchwyt

MASK12T-BL

2-drożny pełnopasmowy zespół głośnikowy z 12" wooferem - 1.4" obracanym tweeterem w tubie, montaż 

wertykalny i horyzontalny,  w obudowie z lakierowanej sklejki, Atestowany na uderzenie piłką; 240W@100V / 

70V lub (przełącznik) 120W@100V / 70V, 48Hz-22kHz, IP 40; opcjonalne uchwyty MASK12UBRA (U) oraz 

MASK12PBRA (podstawa); CZARNY - cena za szt. i sprzedawany na szt.

szt. 2 438,21 zł 2 999,00 zł zespół głośnikowy

MASK12T-W

2-drożny pełnopasmowy zespół głośnikowy z 12" wooferem - 1.4" obracanym tweeterem w tubie, montaż 

wertykalny i horyzontalny,  w obudowie z lakierowanej sklejki, Atestowany na uderzenie piłką; 240W@100V / 

70V lub (przełącznik) 120W@100V / 70V, 48Hz-22kHz, IP 40; opcjonalne uchwyty MASK12UBRA (U) oraz 

MASK12PBRA (podstawa); BIAŁY - cena za szt. i sprzedawany na szt.

szt. 2 438,21 zł 2 999,00 zł zespół głośnikowy

MASKUBRA-BL
Uchwyt montażowy do zestawów MASK12-W (MASK12T-W) w kształcie litery U, umożliwia łatwy montaż 

wertykalny lub horyzontalny, CZARNY
szt. 316,26 zł 389,00 zł uchwyt

MASKUBRA-W
Uchwyt montażowy do zestawów MASK12-W (MASK12T-W) w kształcie litery U, umożliwia łatwy montaż 

wertykalny lub horyzontalny, BIAŁY
szt. 316,26 zł 389,00 zł uchwyt

MASK2-BL
kompaktowy zespół głośnikowy z 2.5" wooferem , 50W/8Ω,120-20.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt 

montażowy, IP 60, CZARNY - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 174,80 zł 215,00 zł zespół głośnikowy

MASK2-W
kompaktowy zespół głośnikowy z 2.5" wooferem , 50W/8Ω,120-20.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt 

montażowy, IP 60, biały - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 174,80 zł 215,00 zł zespół głośnikowy

MASK2CMT-BL Uchwyt umożliwiający montaż kolumn MASK2-BL do sufitu. CZARNY . Sprzedawane w parach. Cena za parę. Para 44,72 zł 55,00 zł uchwyt

MASK2CMT-W Uchwyt umożliwiający montaż kolumn MASK2-W do sufitu. BIAŁY . Sprzedawane w parach. Cena za parę. Para 44,72 zł 55,00 zł uchwyt

MASK4C-BL
MASK4C-BL - niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z wooferem 4.25"; 70W@8 Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i 

linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY - cena za szt. Sprzedawany w parach
szt. 324,39 zł 399,00 zł zespół głośnikowy

MASK4C-W
MASK4C-W - niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z wooferem 4.25"; 70W@8 Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i 

linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY - cena za szt. Sprzedawany w parach
szt. 324,39 zł 399,00 zł zespół głośnikowy

MASK4CT-BL
MASK4CT-BL - niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z wooferem 4.25"20-10-5-2.5 W@100-70V / 70W@16 

Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i linka zabezpieczająca w komplecie, CZARNY; cena za szt.; sprzedawany w parach
szt. 365,04 zł 449,00 zł zespół głośnikowy

MASK4CT-W
MASK4CT-W -  niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z wooferem 4.25"; 20-10-5-2.5 W@100-70V / 70W@16 

Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i linka zabezpieczająca w komplecie, BIAŁY; cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 365,04 zł 449,00 zł zespół głośnikowy

MASK4T-BL
2-drożny niewielki zespół głośnikowy z 4.2" wooferem odporny na wilgoć - IP 64, do montażu wewnątrz i na 

zewnątrz ,20-10-5-2.5W/100V; 70W/8Ω, 60-25.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt montażowy i linka 

zabezpieczająca, CZARNY - cena za szt., sprzedawany w parach

szt. 321,14 zł 395,00 zł zespół głośnikowy

MASK4T-SLV
2-drożny niewielki zespół głośnikowy z 4.2" wooferem odporny na wilgoć - IP 64, do montażu wewnątrz i na 

zewnątrz ,20-10-5-2.5W/100V; 70W/8Ω, 60-25.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt montażowy i linka 

zabezpieczająca, SREBRNY - cena za szt., sprzedawany w parach

szt. 321,14 zł 395,00 zł zespół głośnikowy

MASK6-BL
2-drożny stylowy zespół głośnikowy z 6.5" wooferem odporny na wilgoć - IP 64, do montażu wewnątrz i na 

zewnątrz; 8Ω/200W,40-25.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt montażowy i linka zabezpieczająca, CZARNY - 

cena za szt., sprzedawany w parach

szt. 443,09 zł 545,00 zł zespół głośnikowy

MASK6C-BL
MASK6C-BL - dwudrożny stylowy zespół głośnikowy z wooferem 6.5" ; 200W@8 Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i 

linka zabezpieczająca w komplecie; BIAŁY, cena za szt.; sprzedawany w parach
szt. 486,99 zł 599,00 zł zespół głośnikowy

MASK6C-W
MASK6C-W - dwudrożny stylowy zespół głośnikowy z wooferem 6.5" ; 200W@8 Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i 

linka zabezpieczająca w komplecie; CZARNY ; cena za szt. Sprzedawany w parach
szt. 486,99 zł 599,00 zł zespół głośnikowy

MASK6CT-BL
MASK6CT-BL - dwudrożny stylowy zespół głośnikowy z wooferem 6.5" ; 60-30-15-6W@ 100-70V / 200W@ 16 

Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i linka zabezpieczająca w komplecie; CZARNY , cena za szt.; sprzedawany w parach
szt. 541,46 zł 666,00 zł zespół głośnikowy

MASK6CT-W
MASK6CT-W - dwudrożny stylowy zespół głośnikowy z wooferem 6.5" ; 60-30-15-6W@ 100-70V / 200W@ 16 

Ohm, uchwyt CLICKMOUNT i linka zabezpieczająca w komplecie; BIAŁY; cena za szt.; sprzedawany w parach.
szt. 541,46 zł 666,00 zł zespół głośnikowy

MASK6T-BL
2-drożny stylowy zespół głośnikowy z 6.5" wooferem odporny na wilgoć - IP 64, do montażu wewnątrz i na 

zewnątrz;100V/60-30-15-6W; 16Ω/200W,40-25.000 Hz, w komplecie ścienny uchwyt montażowy i linka 

zabezpieczająca, CZARNY - cena za szt., sprzedawany w parach

szt. 486,99 zł 599,00 zł zespół głośnikowy

MASK8-BL
2-drożny zespół głośnikowy z 8" wooferem, w obudowie z MDF, 300W/8Ω, uchwyt montażowy pole mount 

tube w komplecie, do użytku z subwooferem, 60-20.000Hz, IP 40; CZARNY - cena za szt. i sprzedawany na szt.
szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł zespół głośnikowy
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MASK8-W
2-drożny zespół głośnikowy z 8" wooferem, w obudowie z MDF, 300W/8Ω, uchwyt montażowy pole mount 

tube w komplecie, do użytku z subwooferem, 60-20.000Hz, IP 40; BIAŁY - cena za szt. i sprzedawany na szt.
szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł zespół głośnikowy

MASK8F-BL
2-drożny zespół głośnikowy z 8" wooferem, w obudowie z MDF, 300W/8Ω, uchwyt montażowy pole mount 

tube w komplecie, pełnozakresowy , IP 40; BIAŁY - cena za szt. i sprzedawany na szt.
szt. 1 093,50 zł 1 345,00 zł zespół głośnikowy

MASK8F-W
2-drożny zespół głośnikowy z 8" wooferem, w obudowie z MDF, 300W/8Ω, uchwyt montażowy pole mount 

tube w komplecie, pełnozakresowy , IP 40; CZARNY - cena za szt. i sprzedawany na szt.
szt. 1 093,50 zł 1 345,00 zł zespół głośnikowy

MASKCL-BL L-shaped side bracket for MASK4C(T)-BL / MASK6C(T)-BL szt. 113,01 zł 139,00 zł uchwyt

MASKCL-W L-shaped side bracket for MASK4C(T)-W / MASK6C(T)-W szt. 113,01 zł 139,00 zł uchwyt

MASKCV-BL V-shaped 2-way cluster bracket for MASK4C(T)-BL/MASK6C(T)-BL szt. 96,75 zł 119,00 zł uchwyt

MASKCV-W V-shaped 2-way cluster bracket for MASK4C(T)-W/MASK6C(T)-W szt. 96,75 zł 119,00 zł uchwyt

MASKCW-BL Double V-shaped cluster bracket for MASK4C(T)-BL/MASK6C(T)-B szt. 153,66 zł 189,00 zł uchwyt

MASKCW-W Double V-shaped cluster bracket for MASK4C(T)-W/MASK6C(T)-W szt. 153,66 zł 189,00 zł uchwyt

MASKL-BL
Komplet uchwytów w kształcie litery L. Umożliwia montaż zespołów głośnikowych MASK4/6 pod kątem 90°. 

CZARNY Sprzedawany w parach. Cena za parę.
Para 117,89 zł 145,00 zł uchwyt

MASKL-W
Komplet uchwytów w kształcie litery L. Umożliwia montaż zespołów głośnikowych MASK4/6 pod kątem 90°. 

BIAŁY. Sprzedawany w parach. Cena za parę.
Para 117,89 zł 145,00 zł uchwyt

MASKV-BL Uchwyt w kształcie litery V umożliwiający montaż 2 zespołów głośnikowych MASK4/6. CZARNY szt. 88,62 zł 109,00 zł uchwyt

MASKV-W Uchwyt w kształcie litery V umożliwiający montaż 2 zespołów głośnikowych MASK4/6. BIAŁY szt. 88,62 zł 109,00 zł uchwyt

MASKW-BL Uchwyt w kształcie podwójnej litery V. Umożliwia montaż 4 zespołów głośnikowych MASK/6. CZARNY szt. 145,53 zł 179,00 zł uchwyt

MASKW-W Uchwyt w kształcie podwójnej litery V. Umożliwia montaż 4 zespołów głośnikowych MASK/6. BIAŁY. szt. 145,53 zł 179,00 zł uchwyt

MBAC krótki (400mm) kabel zasilający 240V AC szt. 23,58 zł 29,00 zł kabel

MDS.CHAIR

Mikrofon przewodniczącego do systemu dyskusyjnego Apart MDS, funkcja wyciszania, złącze RJ45, pasmo 80Hz-

16kHz, czułość 100dB, kompletowane z MDS.DEL (mikrofon delegata, -max 19 szt. w systemie) oraz MDS.INT 

(interfejs połączeniowy),  rekomendowana współpraca z innymi urządzeniami APART Audio, zwłaszcza 

głośnikami CMX20T i MASK4

szt. 852,85 zł 1 049,00 zł mikrofon

MDS.DEL
Mikrofon delegata do systemu dyskusyjnego Apart MDS, złącze RJ45, pasmo 80Hz-16kHz, czułość 100dB, 

kompletowane z MDS.CHAIR (mikrofon przewodniczącego) oraz MDS.INT (interfejs połączeniowy), 

rekomendowana współpraca z innymi urządzeniami APART Audio, zwłaszcza głośnikami CMX20T i MASK4

szt. 719,51 zł 885,00 zł mikrofon

MDS.INT

Interfejs połączeniowy do systemu dyskusyjnego Apart MDS, kompletowany z MDS.CHAIR (mikrofon 

przewodniczącego) oraz MDS.DEL (mikrofon delegata - max. 19 szt. w systemie), wejście RJ45, wyjście duży 

"jack", rekomendowana współpraca z innymi urządzeniami APART Audio, zwłaszcza głośnikami CMX20T i 

MASK4

szt. 511,38 zł 629,00 zł mikrofon

MEETING SET
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CONCEPT1 + 4 x zespół głośnikowy MASK-6 (W/BL) + 4 uchwyty MASKL 

(W/BL)
set 3 069,11 zł 3 775,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

MICPAT-2
2-sterfowy dynamiczny stołowy mikrofon przywoławczy  typu "gęsia szyja" kompletowany z CONCEPT1, MA247 

i MA247MR; pasmo: 80-13kHz; czułość: 70dB; sterowanie 2 strefami
szt. 483,74 zł 595,00 zł mikrofon

MICPAT-4
4-strefowy dynamiczny, stołowy  mikrofon przywoławczy typu "gęsia szyja" kompletowany z Zone 4; pasmo 80-

16kHz; czułość 74dB, sterowanie 4 strefami
szt. 1 459,35 zł 1 795,00 zł mikrofon

MICPAT-6
6 strefowy dynamiczny stołowy mikrofon przywoławczy typu "gęsia szyja" kompletowany z  MA247/MA247MR; 

pasmo 80-18kHz, czułość 73dB, sterowanie 6 strefami
szt. 1 625,20 zł 1 999,00 zł mikrofon

MICPAT-D Stołowy mikrofon przywoławczy typu "gęsia szyja", złącze DIN5, nie wymaga zasilania, kabel 3m w komplecie szt. 337,40 zł 415,00 zł mikrofon

MP16-G
Kompaktowy projektor dźwięku; wodoodporny IP 64 i nierdzewny;  5,5" woofer, 16-10-5W/100V, konstrukcja: 

stal nierdzewna / aluminium; 100-18kHz; SZARY
szt. 234,96 zł 289,00 zł projektor dźwięku

MP26-G
Silny projektor dźwięku; wodoodporny IP 64 i nierdzewny;  6,5" woofer, 26-20-10W/100V, konstrukcja: stal 

nierdzewna / aluminium; 90-19kHz; SZARY
szt. 291,87 zł 359,00 zł projektor dźwięku

MPBD20-G
Dwukierunkowy projektor dźwięku; wodoodporny IP 64 i nierdzewny; 2x 5,5" woofer, 20-10-5W/100V, 

konstrukcja: stal nierdzewna / aluminium; 150-20kHz; SZARY
szt. 410,57 zł 505,00 zł projektor dźwięku

MPH31-G
Projektor dźwięku dalekiego zasięgu (kierunkowy), wodoodporny IP 64; 3015-7.5.4W/100V, 120-15kHz; 

konstrukcja: włókno szklane+żywica; SZARY
szt. 316,26 zł 389,00 zł projektor dźwięku

MPLT32-G
Wysokiej jakości 2-drożny tubowy zestaw głośnikowy dalekiego zasięgu z 6,5" woofer + 1" głośnikiem tubowym, 

32-16-8-4W/100V, 75-18kHz; konstrukcja: aluminium / ABS - wodoodporny - IP66 i nierdzewny; SZARY
szt. 877,24 zł 1 079,00 zł projektor dźwięku

MPLT62-G
Wysokiej jakości silny 2-drożny tubowy zestaw głośnikowy dalekiego zasięgu z 6,5" woofer + 1" głośnikiem 

tubowym, 62-32-16-8W/100V, 75-18kHz; konstrukcja: aluminium / ABS - wodoodporny - IP66 i nierdzewny; 

SZARY

szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł projektor dźwięku

N-MODIN Puszka podtynkowa do sterowników ściennych ACP/ACPL oraz regulatorów serii Niko i E-VOLST szt. 17,07 zł 21,00 zł obudowa

N-VOL10K-W Bezstopniowy regulator głośności do współpracy z CHAMP 3-D; 10 K-ohm;IP 20; BIAŁY szt. 410,57 zł 505,00 zł regulator

N-VOL30-W
100 Volt, 30W sterownik głośności (0 + 10 kroków); 90x90x85mm; puszka E-MODIN / N-MODIN;IP20;  BIAŁY 

INTENSYWNY
szt. 410,57 zł 505,00 zł regulator

N-VOLST-W
Stereofoniczny sterownik głośności (0+5 kroków), 2x20W; 4-8-16Ω; 90x90x85mm; puszka E-MODIN/N-MODON; 

IP20;BIAŁY INTENSYWNY
szt. 410,57 zł 505,00 zł regulator

NETKIT-IR
NETKIT-Interfejs sieciowy umożliwiający sterowanie via Internet i LAN urządzeń przez połączenie IR; RJ45 / 3xIR 

nadajniki (w komplecie)
szt. 776,42 zł 955,00 zł interfejs

NETKIT-RS
NETKIT-Interfejs sieciowy umożliwiający sterowanie via Internet i LAN urządzeniami poprzez port RS 232 (męski 

DB9); Ethernet RJ45
szt. 776,42 zł 955,00 zł interfejs

OVO3-BL
niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z 3"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 40W/8Ω, uchwyt 

montażowy w komplecie, 90-20kHz, IP40, CZARNY - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 145,53 zł 179,00 zł zespół głośnikowy

OVO3-W
niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z 3"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową,  40W/8Ω, uchwyt 

montażowy w komplecie,90-20kHz, IP40, BIAŁY - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 145,53 zł 179,00 zł zespół głośnikowy

OVO3T-BL
niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z 3"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 6-3-1.5W/100V; 

40W/16Ω, uchwyt montażowy w komplecie,90-20kHz, IP40, CZARNY - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 174,80 zł 215,00 zł zespół głośnikowy

OVO3T-W
niewielki 2-drożny zespół głośnikowy z 3"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 6-3-1.5W/100V;  

40W/16Ω, uchwyt montażowy w komplecie,90-20kHz, IP40, BIAŁY - cena za szt., sprzedawany w parach
szt. 174,80 zł 215,00 zł zespół głośnikowy

OVO5-BL
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy z  5,25"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 80W/8Ω, 

uchwyt montażowy w komplecie, 70-20kHz, IP40, CZARNY, cena za szt. - sprzedawany w parach
szt. 243,09 zł 299,00 zł zespół głośnikowy

OVO5-W
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy z  5,25"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 80W/8Ω, 

uchwyt montażowy w komplecie, 70-20kHz, IP40, BIAŁY, cena za szt. - sprzedawany w parach
szt. 243,09 zł 299,00 zł zespół głośnikowy

OVO5P-BL Zestaw 2 zespołów głośnikowych -  aktywny + pasywny, 2x 20W/8 Ohm; 50-20kHz; IP40; BIAŁY Set 584,55 zł 719,00 zł zespół głośnikowy

OVO5P-W Zestaw 2 zespołów głośnikowych -  aktywny+pasywny, 2x 20W/8 Ohm; 50-20kHz; IP40; CZARNY Set 584,55 zł 719,00 zł zespół głośnikowy

OVO5T-BL
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy z  5,25"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 30-15-6-

3W/100V, 80W/16Ω, uchwyt montażowy w komplecie, 70-20kHz, IP40, CZARNY, cena za szt. - sprzedawany w 

parach

szt. 291,87 zł 359,00 zł zespół głośnikowy
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OVO5T-W
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy z  5,25"  wooferem i 1" jedwabną kopułką wysokotonową, 30-15-6-

3W/100V; 80W/16Ω, uchwyt montażowy w komplecie, 70-20kHz, IP40, BIAŁY, cena za szt. - sprzedawany w 

parach

szt. 291,87 zł 359,00 zł zespół głośnikowy

OVO8-BL
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy obdarzony silnym basem z 8" wooferem i 1" jedwabną kopułką 

wysokotonową, 160W/8Ω, uchwyt montażowy w komplecie, 45-20kHz, IP40, CZARNY, cena za szt., 

sprzedawany w parach

szt. 511,38 zł 629,00 zł zespół głośnikowy

OVO8-W
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy obdarzony silnym basem z 8" wooferem i 1" jedwabną kopułką 

wysokotonową, 160W/8Ω, uchwyt montażowy w komplecie, 45-20kHz, IP40, BIAŁY, cena za szt., sprzedawany 

w parach

szt. 511,38 zł 629,00 zł zespół głośnikowy

OVO8P-BL Aktywny zespół głośnikowy 1x60W/8Ω, 40-20kHz, IP40; CZARNY szt. 730,89 zł 899,00 zł zespół głośnikowy

OVO8P-W Aktywny zespół głośnikowy 1x60W/8Ω, 40-20kHz, IP40; BIAŁY szt. 730,89 zł 899,00 zł zespół głośnikowy

OVO8T-BL
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy obdarzony silnym basem z 8" wooferem i 1" jedwabną kopułką 

wysokotonową, 60-30-15-6W/100V; 160W/16Ω, uchwyt montażowy w komplecie, 45-20kHz, IP40, CZARNY, 

cena za szt., sprzedawany w parach

szt. 584,55 zł 719,00 zł zespół głośnikowy

OVO8T-W
Elegancki 2-drożny zespół głośnikowy obdarzony silnym basem z 8" wooferem i 1" jedwabną kopułką 

wysokotonową,100v/60-30-15-6W;  16Ω/160W, uchwyt montażowy w komplecie,45-20kHz, IP40, BIAŁY, cena 

za szt., sprzedawany w parach

szt. 584,55 zł 719,00 zł zespół głośnikowy

PA2240BP
2 kanałowy 100V wzmacniacz, 2 x 240W możliwość zmostkowania do 1 x 480W , możliwość zaprogramowania 

poziomu głośności dla wejść liniowych (2) i priorytetowych (2),priorytet dla 24V, zasilanie 230V AC/24V DC 

awaryjne,  możliwość pracy w trybie 70V; 50V; 35V oraz 4ohm, 2U 19", CZARNY

szt. 3 654,47 zł 4 495,00 zł wzmacniacz

PA240P
Jednokanałowy wzmacniacz mocy 240W@ 100V z priorytetem 24V, zasilanie 230V AC / 24V DC awaryjne, 

możliwość pracy w trybie 70V; 50V; 35V oraz 4ohm, 2U 19", CZARNY
szt. 2 191,06 zł 2 695,00 zł wzmacniacz

PC1000RMKII*
Uniwersalny odtwarzacz, DVDaudio/CD/MP3 , napęd CD/DVD audio, czytnik kart SD i złącze USB, sterowanie 

RS232 ,sterownik (pilot) podczerwieni w komplecie, 1U 19" montaż w rack-u; CZARNY.
szt. 893,50 zł 1 099,00 zł źródło dźwięku

PCD-REM Sterownik podczerwieni (IR) do sterowania funkcjami DVD w multiodtwarzaczach PC1000RMKII i PCR3000RMKII szt. 88,62 zł 109,00 zł pilot

PCR3000RmkIII*
Uniwersalny odtwarzacz, DVDaudio/CD/MP3 , napęd CD/DVD audio, czytnik kart SD i 2x złącze USB, wbudowany 

tuner DAB/FM; Bluetooth; sterowanie RS232 ,sterownik (pilot) podczerwieni w komplecie, 1U 19" montaż w 

rack-u; CZARNY.

szt. 1 869,11 zł 2 299,00 zł źródło dźwięku

PM1122
Stereofoniczny przedwzmacniacz miksujący, 4 stereofoniczne wejścia liniowe, 5 wejść mikrofonowych, 2 

niezależne strefy stereofoniczne, 1U 19" -montaż w rack-u, CZARNY
szt. 1 898,37 zł 2 335,00 zł przedwzmacniacz

PM1122-INT
2-strefowy bezprzewodowy cyfrowy interface do RS232 do współpracy PM1122; złącze SUB D9;, zgodny z 

Crestron, AMX, CUE
szt. 877,24 zł 1 079,00 zł panel sterujący

PM1122R
Analogowy panel ścienny do sterowania PM1122 (strefa)- wybór źródła, poziomu głośności i poziomu 

miksowanego mikrofonu, 80x115x40mm, puszka BB1, BBI1, BB2, BBI2, IP20.
szt. 199,19 zł 245,00 zł panel sterujący

PM1122RL
Analogowy panel ścienny do sterowania PM1122 (strefa) - wybór źródła, poziomu głośności, poziomu 

miksowanego mikrofonu oraz lokalne wejścia mikrofonowe i liniowe (mini jack)- kontrolowany poziom & tony 

wejścia lokalnego, 115x115x40mm, puszka BB1, BBI1; BB2; BBI2, IP20.

szt. 291,87 zł 359,00 zł panel sterujący

PM1122W-BL
Bezprzewodowy ultra płaski panel sterujący do współpracy z PM1122WR lub PM1122-INT, wybór źródła, 

poziomu głośności i poziomu miksowanego mikrofonu w strefie, 85x85x15mm; IP20, bateria w komplecie, 

CZARNY

szt. 877,24 zł 1 079,00 zł panel sterujący

PM1122W-W
Bezprzewodowy ultra płaski panel sterujący do współpracy z PM1122WR lub PM1122-INT, wybór źródła, 

poziomu głośności i poziomu miksowanego mikrofonu w strefie, 85x85x15mm; IP20, bateria w komplecie, BIAŁY
szt. 877,24 zł 1 079,00 zł panel sterujący

PM1122WR
Moduł odbiornika bezprzewodowego do zabudowania w PM1122-INT. Umożliwia współpracę z PM1122 

BL/SLV/W
szt. 592,68 zł 729,00 zł panel sterujący

PM7400MKII
Stereofoniczny przedwzmacniacz miksujący, 6 stereofonicznych wejść liniowych, 2 wejścia mikrofonowe, 2 

niezależne stereofoniczne strefy, 1U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 1 218,70 zł 1 499,00 zł przedwzmacniacz

PMR4000RmkII*
Uniwersalny odtwarzacz, strumieniowy z UPNP i USB; odtwarzane formaty: MP3, FLAC, WMA, WAV) 

wbudowany tuner FM/RDS; podłączenie Wi-Fi lub przewodowe; sterownik (pilot) podczerwieni w komplecie, 

sterowanie przez sieć, 1U 19" montaż w rack-u; CZARNY.

szt. 1 706,50 zł 2 099,00 zł źródło dźwięku

PR1000R*
Profesjonalny tuner radiowy AM/FM RDS, sterowanie RS232 control lub IR antena w komplecie,1U 19" montaż 

w rack-u; CZARNY
szt. 812,20 zł 999,00 zł źródło dźwięku

PR4000R*
Profesjonalny tuner FM RDS; 4 niezależne tunery; sterowanie RS232 lub IR; antena w komplecie, 1U 19" montaż 

w rack-u, CZARNY
szt. 2 438,21 zł 2 999,00 zł źródło dźwięku

PUBSET-BL (czarny)
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CHAMP-3D, 4 x zespół głośnikowy MASK8-BL  2 x subwoofer pasywny 

SUB2400-BL
Set 12 096,75 zł 14 879,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

PUBSET-W  (biały)
Zestaw promocyjny : 1 x wzmacniacz CHAMP-3D, 4 x zespół głośnikowy MASK8-W  2 x subwoofer pasywny 

SUB2400-W
Set 12 096,75 zł 14 879,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

RESIDENTIAL SET
Zestaw promocyjny: 1 x high-endowy wzmacniacz VINCI 2125 + 2 x zespół głośnikowy VINCI 7 + 1 x ekskluzywny 

aluminiowy sterownik IR
set 7 109,75 zł 8 745,00 zł

zestaw wzmacniacz + 

głośniki

REVAMP1120T
1 kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy 1x120W@100V / 4Ω, 1x60W@8Ω;  chłodzenie konwekcyjne, 

1U, 19", montaż w rack-u, CZARNY
szt. 1 813,00 zł 2 230,00 zł wzmacniacz

REVAMP1680
16 -kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 16 x 80W@4Ω, 8x160W@8Ω po zmostkowaniu, chłodzenie 

konwekcyjne, 3U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 5 478,86 zł 6 739,00 zł wzmacniacz

REVAMP2060T
2-kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 2 x 60W@100V / 4Ω, 2x30W@8Ω; po zmostkowaniu 

120W@100V / 8Ω, 1U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 1 625,20 zł 1 999,00 zł wzmacniacz

REVAMP2120T
2-kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 2 x 120W@100V / 4Ω, 2x60W@8Ω; po zmostkowaniu 

240W@100V / 8Ω, 1U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 2 093,50 zł 2 575,00 zł wzmacniacz

REVAMP2150
2-kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy 2 x 150W @ 4Ω (RMS); 2x80W @ 8Ω; po zmostkowaniu 1 x 

300W @ 8Ω; 1U 19"; montaż w rack-u; CZARNY
szt. 1 625,20 zł 1 999,00 zł wzmacniacz

REVAMP2250
2-kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy z procesorem DSP (6 trybów pracy); 2 x 250W@4Ω, 

1x500W@8Ω po zmostkowaniu, 1U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 2 191,06 zł 2 695,00 zł wzmacniacz

REVAMP2600
2-kanałowy wzmacniacz mocy z procesorem DSP (10 trybów pracy); 2 x 600W@4Ω,inteligentny system 

chłodzenia; 2U 19" montaż w rack-u, CZARNY
szt. 2 649,59 zł 3 259,00 zł wzmacniacz

REVAMP4100
4 kanałowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 4 x 110W @4Ω, po zmostkowaniu 2x225W @8Ω), chłodzenie 

konwekcyjne,1U 19" montaż w rack-u; CZARNY
szt. 1 898,37 zł 2 335,00 zł wzmacniacz

REVAMP4120T
4 kanałowy cyfrowy (klasa D) 100V wzmacniacz mocy; 4 x 120W @ 100V (lub @4Ω), po zmostkowaniu 

2x240W@100V (lub @4Ω),inteligentny system chłodzenia,2U 19" montaż w rack-u; CZARNY
szt. 3 763,41 zł 4 629,00 zł wzmacniacz

REVAMP4240T
4 kanałowy cyfrowy (klasa D) 100V wzmacniacz mocy; 4 x 240W @ 100V, po zmostkowaniu 2x480W@100V (lub 

lub @4Ω)  ,inteligentny system chłodzenia,2U 19" montaż w rack-u; CZARNY
szt. 5 113,01 zł 6 289,00 zł wzmacniacz

REVAMP 8250
8-kanałowynałowy cyfrowy wzmacniacz mocy (klasa D)  8 x 250 W (RMS @ 4 Ohm), 8 x 350 W (Program 

Dynamiczny @ 4 Ohm) z możliwością mostkowania 4 x 500 W ( RMS @8 Ohm), chłodzenie wentylatorem, 2 U, 

19" CZARNY

szt. 4 795,93 zł 5 899,00 zł wzmacniacz

RJ45SPLIT Spliter (rozdzielacz) RJ45: 1 wejście, 4 wyjścia do podłączenia urządzeń MICPAT-4 i ZONE4R do Zone4 szt. 226,83 zł 279,00 zł spliter

ROCK20
2 - drożna zespół głośnikowy wodoodporny - IP64 w obudowie typu "skała", 20-10-5-2.5W/100V, 60-20kHz, 

SZARY
szt. 535,77 zł 659,00 zł zespół głośnikowy

ROCK608 2 - drożny zespół głośnikowy wodoodporny - IP64 w obudowie typu "skała", 60W/8Ω, 60-20kHz, SZARY szt. 491,87 zł 605,00 zł zespół głośnikowy

SDQ5P-BL
Zestaw stereo z 1 aktywnym zespołem głośnikowym i 1 pasywnym, 2 x 30 W. Wejścia: stereo RCA, stereo mini-

jack, zbalansowany stereo euroblock, 45-20kHz, IP40, CZARNY
Para 730,89 zł 899,00 zł zespół głośnikowy
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SDQ5P-W
Zestaw stereo z 1 aktywnym i 1 pasywnym zespołem głośnikowym, 2 x 30 W. Wejścia: stereo RCA, stereo mini-

jack, zbalansowany stereo euroblock, 45-20kHz, IP40, BIAŁY
Para 730,89 zł 899,00 zł zespół głośnikowy

SDQ5PIR-BL

Stereofoniczny zestaw 2 zespołów głośnikowych z bezprzewodowym sterowaniem IR lub RS232,  1 aktywny i  1 

pasywny zestaw głośnikowy; 2 x 30 W, wejścia: niezbalansowane stereo mini-jack, zbalansowane stereo 

euroblock, funkcja Auto-power-on/off. Opcjonalne sterowanie przewodowe za pomocą paneli sterujących 

(ACP/ACPL/ACPR).45-20kHz, IP40; CZARNY

Para 893,50 zł 1 099,00 zł zespół głośnikowy

SDQ5Pir-REM pilot do sterowania SDQ5-PIR (W)/(BL) szt. 47,97 zł 59,00 zł pilot

SDQ5PIR-W

Stereofoniczny zestaw 2 zespołów głośnikowych z bezprzewodowym sterowaniem IR lub RS232,  1 aktywny i 1 

pasywny zespół; 2 x 30 W, wejścia: niezbalansowane stereo mini-jack, zbalansowane stereo euroblock, funkcja 

Auto-power-on/off. Opcjonalne sterowanie przewodowe za pomocą paneli sterujących (ACP/ACPL/ACPR).45-

20kHz, IP40; BIAŁY

Para 893,50 zł 1 099,00 zł zespół głośnikowy

SHOP SET-i
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CONCEPT1 + 4 x głośnik sufitowy CM4 + 2 x subwoofer sufitowy CMSUB8

set 2 727,64 zł 3 355,00 zł
zestaw wzmacniacz + 

głośniki

SHOP SET-o
Zestaw promocyjny: 1 x wzmacniacz CONCEPT1 + 4 x głośnik sufitowy CM4 + 1 x subwoofer SUBLIME (W / BL)

set 2 812,19 zł 3 459,00 zł
zestaw wzmacniacz + 

głośniki

SM6-G Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej, 6-3-1.5W/100V, 200-20kHz; IP 50; SZARY szt. 101,63 zł 125,00 zł zespół głośnikowy

SM6-W Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej, 6-3-1.5W/100V, 200-20kHz; IP 50; BIAŁY szt. 101,63 zł 125,00 zł zespół głośnikowy

SM6V-G
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z regulacją głośności; 6-3-1.5W/100V, 200-20kHz; 

IP 50; SZARY
szt. 199,19 zł 245,00 zł zespół głośnikowy

SM6V-W
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z regulacją głośności; 100v/6W,200-20kHz; IP 50; 

SZARY
szt. 199,19 zł 245,00 zł zespół głośnikowy

SMB6-G
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z uchwytem montażowym; 6-3-1.5W/100V, 200-

20kHz; IP 50; SZARY
szt. 126,02 zł 155,00 zł zespół głośnikowy

SMB6-W
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z uchwytem montażowym; 6-3-1.5W/100V, 200-

20kHz; IP 50; BIAŁY
szt. 126,02 zł 155,00 zł zespół głośnikowy

SMB6V-G
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z regulacją głośności oraz uchwytem 

montażowym; 6-3-1.5W/100V, 200-20kHz; IP 50; SZARY
szt. 226,83 zł 279,00 zł zespół głośnikowy

SMB6V-W
Szerokopasmowy głośnik naścienny w obudowie skrzynkowej z regulacją głośności oraz uchwytem 

montażowym; 6-3-1.5W/100V, 200-20kHz; IP 50; BIAŁY
szt. 226,83 zł 279,00 zł zespół głośnikowy

SPH16 2-drożny sferyczny zespół głośnikowy wiszący, 16-8-4W/100V, IP 53; 80-20kHz; BIAŁY szt. 256,10 zł 315,00 zł zespół głośnikowy

SPH20 2-drożny sferyczny zespół głośnikowy wiszący, rozpraszanie 360°;  20-10-5-2.5W/100V, IP 63; 80-20kHz; BIAŁY szt. 316,26 zł 389,00 zł zespół głośnikowy

STSUB
Uchwyt umożliwiający połączenie zespołów głośnikowych  MASK8  lub MASK8F z subwooferami SUB2400 lub 

SUB2201
szt. 101,63 zł 125,00 zł uchwyt

STT
Uchwyt umożlwiający zamontowanie 2 zespołów głośnikowych  MASK8 lub MASK8F na jednym statywie 

STFLOOR lub STSUB
szt. 243,09 zł 299,00 zł uchwyt

SUB2201-BL
Kompaktowy pasywny  subwoofer, 10" głośnik,  250W RMS/4Ω, konstrukcja ze sklejki, farba strukturalna, 

wbudowana zwrotnica, pole mount adaptor,40-150Hz, IP20; CZARNY
szt. 1 735,77 zł 2 135,00 zł subwoofer

SUB2400-BL
Mocny pasywny subwoofer, 2 głośniki 10"; 4Ω lub 16Ω(selektor)/2 x 400W, konstrukcja ze sklejki, farba 

strukturalna, 45-150Hz, IP20; CZARNY
szt. 2 191,06 zł 2 695,00 zł subwoofer

SUB2400-W
Mocny pasywny subwoofer, 2 głośniki 10"; 4Ω lub 16Ω(selektor)/2 x 400W, konstrukcja ze sklejki, farba 

strukturalna, 45-150Hz, IP20; BIAŁY
szt. 2 191,06 zł 2 695,00 zł subwoofer

SUBA165-BL
Aktywny kompaktowy subwoofer, głośnik 8", wzmacniacz 140W, aktywna zwrotnica, wejście głośnikowe lub 

liniowe stereo, kontrola głośności, system Auto power on/off, CZARNY
szt. 1 186,18 zł 1 459,00 zł subwoofer

SUBA165-W
Aktywny kompaktowy subwoofer, głośnik 8", wzmacniacz 140W, aktywna zwrotnica, wejście głośnikowe lub 

liniowe stereo, kontrola głośności, system Auto power on/off, BIAŁY
szt. 1 186,18 zł 1 459,00 zł subwoofer

SUBLIME-BL
Najcieńszy na rynku (120 mm) pasywny subwoofer, głośnik 6,5" z podwójną cewką; 2 x 80W/8Ω, wbudowana 

zwrotnica stereo,50-200Hz, IP20; uchwyt do montażu ściennego w komplecie, idealny partner dla MASK2, 

OVO3, CM3T lub CM4, CZARNY

szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł subwoofer

SUBLIME-W
Najcieńszy na rynku (120 mm) pasywny subwoofer, głośnik 6,5" z podwójną cewką; 2 x 80W/8Ω, wbudowana 

zwrotnica stereo,50-200Hz, IP20; uchwyt do montażu ściennego w komplecie, idealny partner dla MASK2, 

OVO3, CM3T lub CM4, BIAŁY

szt. 1 003,25 zł 1 234,00 zł subwoofer

SVC4 2 lub 4-strefowy stereofoniczny sterownik głośności - @8Ω 2x( 2x40W); @16ohm 4x(2x40W); IP20; CZARNY szt. 608,94 zł 749,00 zł regulator

T20
Transformator wysokiej jakości  - przekształca głośnik 8 Ω na głośnik 100V z możliwością odczepienia 20 - 10 - 5 - 

2.5W
szt. 52,85 zł 65,00 zł transformator

T20IP
WODODPORNY transformator wysokiej jakości  - przekształca głośnik 8Ω≤ głośnik 100V z możliwością 

odczepienia 20 - 10 - 5 - 2.5W (zastosowanie - jachty, baseny, sauny)
szt. 145,53 zł 179,00 zł transformator

T60
Transformator wysokiej jakości  - przekształca głośnik 8Ω na głośnik 100V z możliwością odczepienia 60-30-15-

6W
szt. 85,37 zł 105,00 zł transformator

VINCI2125
Zintegrowany audiofilski wzmacniacz mocy klasy HiFi, 2x125W@4Ω, konwerter cyfrowo-analogowy 

24bity/192Hz,przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC; 4 wejścia cyfrowe (w tym 1 optyczne); 3 wejścia 

analogowe; CZARNY

szt. 4 386,18 zł 5 395,00 zł wzmacniacz

VINCI4-16-BL
2-drożny zespół głośnikowy klasy HiFi 120W @ 16Ω, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 4" woofer, 3/4" 

jedwabna kopułka wysokotonowa, opcjonalny montaż ścienny lub na standach; CZARNY cena za szt., 

sprzedawany w parach.

szt. 365,04 zł 449,00 zł zespół głośnikowy

VINCI4-16-W
2-drożny zespół głośnikowy klasy HiFi  120W @ 16Ω, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 4" woofer, 3/4" 

jedwabna kopułka wysokotonowa, opcjonalny montaż ścienny lub na standach; BIAŁY cena za szt., 

sprzedawany w parach.

szt. 365,04 zł 449,00 zł uchwyt

VINCI4-BL
2-drożny zespół głośnikowy klasy HiFi 120W @ 6Ω, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 4" kevlarowy woofer, 

3/4" jedwabna kopułka wysokotonowa, opcjonalny montaż ścienny lub na standach; IP20; CZARNY cena za szt., 

sprzedawany w parach.

szt. 365,04 zł 449,00 zł zespół głośnikowy

VINCI4-W
2-drożny zespół głośnikowy klasy HiFi  120W @ 6Ω, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 4" kevlarowy woofer, 

3/4" jedwabna kopułka wysokotonowa, opcjonalny montaż ścienny lub na standach; IP20; BIAŁY, cena za szt., 

sprzedawany w parach.

szt. 365,04 zł 449,00 zł zespół głośnikowy

VINCI5-BL
2-drożny zespół głośnikowy klasy HiFi 160W@ 6Ω RMS, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 5,25" kevlarowy 

woofer, 3/4" jedwabna kopułka wysokotonowa,60-25kHz, rekomendowana moc wzmacniacza 30-160W; IP20,  

opcjonalny montaż ścienny lub na standach. CZARNY Cena za szt., sprzedawany w parach.

szt. 592,68 zł 729,00 zł zespół głośnikowy

VINCI5-W
2-drożny zespół głośnikowy HiFi 160W@ 6Ω RMS, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 5,25" kevlarowy 

woofer, 3/4" jedwabna kopułka wysokotonowa,60-25kHz, rekomendowana moc wzmacniacza 30-160W; IP20,  

opcjonalny montaż ścienny lub na standach. BIAŁY. Cena za szt., sprzedawany w parach.

szt. 592,68 zł 729,00 zł zespół głośnikowy

VINCI5BRA-BL
Uchwyt montażowy do VINCI4-BL& VINCI5-BL. Umożliwia regulację w 2 płaszczyznach. CZARNY. Sprzedawany w 

parch. Cena za szt.
szt. 90,24 zł 111,00 zł uchwyt

VINCI5BRA-W
Uchwyt montażowy do VINCI4-W& VINCI5-W. Umożliwia regulację w 2 płaszczyznach. BIAŁY. Sprzedawany w 

parch. Cena za szt.
szt. 90,24 zł 111,00 zł uchwyt

VINCI7
2-drożny zespół głośnikowy klasy HighEnd 200W@ 6Ω RMS, obudowa z MDF, lakier fortepianowy, 7" poly-

glassowy woofer, 1" jedwabna kopułka wysokotonowa,50-25kHz, rekomendowana moc wzmacniacza 50-200W; 

IP20, dedykowane podstawki VINCIST ,CZARNY, Cena za szt., sprzedawany w parach.

szt. 1 825,20 zł 2 245,00 zł zespół głośnikowy
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VINCI8S-BL
Subwoofer aktywny klasy HiFi 125W@4Ω; 8" woofer, SPL89dB, dedykowany do współpracy z  zestawami 

VINCI4/5/7 oraz innymi zestawami głośnikowymi,345x262x405 mm; IP20; CZARNY
szt. 1 979,67 zł 2 435,00 zł subwoofer

VINCI8S-W
Subwoofer aktywny klasy HiFi 125W@4Ω; 8" woofer, SPL89dB, dedykowany do współpracy z  zestawami 

VINCI4/5/7 oraz innymi zestawami głośnikowymi,345x262x405 mm; IP20; BIAŁY
szt. 1 979,67 zł 2 435,00 zł subwoofer

ZONE4
Przedwzmacniacz 4-strefowy , wbudowana matryca 4x4; sterowanie 4 strefami stereo. Wejścia: 3 mono mic/line 

+ 4 stereo wejścia liniowe, 1U 19" CZARNY
szt. 2 922,76 zł 3 595,00 zł matryca

ZONE4R Panel ścienny do sterowania przedwzmacniacza ZONE 4; (sterowanie wszystkimi funkcjami strefy) szt. 511,38 zł 629,00 zł panel sterujący
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