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MOC (  Kč )maloobchodní ceník Cabasse platný od 1.1.2017ilustrativní obrázek

pearl / black pearl / white 

pearl / black pearl / white 

Reprosoustava Baltic Evolution v provedení On wall s kloubovým držákem na stěnu.

La Sphère 

La Sphère amplifier set

L’Océan

Baltic TC ( provedení on stand ) novinka

Baltic TC  ( provedení on base)

Sada osmi výkonových monobloků pro reprosoustavu La Sphère. Zesilovače třídy D Ice Power. 4ksá 

1000W/4Ω RMS pro woofery a měniče pro nízké střední kmitočty. 4ks á 300W/4Ω RMS pro 

výškové měniče a měniče pro vyšší střední kmitočty.

Čtyřpásmová aktivní podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x 

koncentrickýtřípásmový měnič, 1x basový měnič 38cm. Vestavěné výkonové zesilovače 

1000/500/500/250 W. Kmitočtový rozsah 38 - 27000Hz, průměr ozvučnice 51cm, výška 1.3m, 

hmotnost 120kg. Externípředzesilovač s DSP procesorem: 2x optický vstup Toslink, 2x koaxiální 

digitální vstup SPDIF, 1x digitální vstup SPDIF, 2x analogový vstup RCA, 2x symetrický vstup XLR, 

optický digitální výstup Toslink pro připojení reproduktoru Ocean, integrovaný modul pro adaptaci 

akustických vlastnostíposlechové místnosti, měřící mikrofon, dálkové ovládání pro řízení hlasitosti. 

Cena za pár  včetně predzesilovače a měřícího mikrofonu

Třípásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický 

třípásmovýměnič: 28mm výškový, 10cm a 21cm středové měniče. Kmitočtový rozsah 80 - 

25000Hz,jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 90dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 27cm, 

výška na stojanu 1.3m, hmotnost 19kg. Cena za pár

Čtyřpásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici se zvukovým procesorem sdigitálními 

parametrickými filtry. Osazení: 1x koncentrický třípásmový měnič: 28mm výškový,10cm a 21cm 

středové měniče, 1x 55cm basový měnič. Kmitočtový rozsah 20 - 35000Hz, průměr ozvučnice 70cm, 

výška 1.4m, hmotnost 100kg. Cena za pár + procesor.

2 690 000

black pearl / glossy black / pearl

silver

black pearl / pearl

285 000

3 690 000

Reprosoustava Baltic Evolution v provedení On base s podstavcem pro umístění na podložku

703 000

Wild cherry / Black pearl / Santos / Black pearl / Wenge / Black Pearl / Wenge / Pearl

Baltic TC ( provedení on wall )

110 000

110 000



RIga  ( provedení on wall )

Io2 ( provedení on stand )

Riga ( provedení on base)

ReprosoustavaRiga v provedení On base s podstavcem pro umístění na podložku

Reprosoustava IO2 v provedení On base s univerzálním držákem umožňující montáž na zeď, 

nebopostavení na podložku. Cena za pár.
16 990

Dvoupásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický 

dvoupásmový měnič: 27mm výškový, 13cm basový. Kmitočtový rozsah 145 - 22000Hz, 

jmenovitáimpedance 8Ω, citlivost 93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 16cm, výška na 

stojanu1.1m, hmotnost 11.5kg. Cena za pár.

69 900

Light oak / Black pearl / Wenge / Pearl / Wenge / Black Pearl / Wenge / Glossy black / Light oak / Glossy black

Pacific 3 SA 

IO2 On base ( provedení on base)

Třípásmová semi-aktivní podlahová reprosoutava, vestavěný zesilovač 450W RMS pro basový 

měnič s regulací výstupní úrovně, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový 

měnič: 35mm výškový, 16cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 38 - 20000Hz, 

jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 91.5dB, terminál single wire, výška 1.3m, hmotnost 42kg. Cena

za pár.

365 000

Dvoupásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x 

koncentrickýdvoupásmový měnič. Kmitočtový rozsah 95 - 20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, 

citlivost 90dB,terminál single wire, průměr ozvučnice 22cm, výška na stojanu 1.3m, hmotnost 14kg. 

Cena za pár.

199 990

black pear/ pearl

pearl,black pearl,white

pearl,black pearl,white

RIga ( provedení on stand )

77 000

black piano / white piano 

Reprosoustava Riga  v provedení On wall s kloubovým držákem na stěnu. 77 000



black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický

dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 

- 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, termin ál single wire, výška 1.1m, hmotnost 

35kg. Cena za pár.

99 990

Altura MC

Třípásmová High - End policová reprosoutava. 135 000

Murano

black piano, glossy mahagony, white piano

Bora

Egea 3

Iroise 3

Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický

dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 

- 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, termin ál single wire, výška 1.1m, hmotnost 

35kg. Cena za pár.

130 000

black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

Pacific 3

Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický

dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 

- 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, termin ál single wire, výška 1.1m, hmotnost 

35kg. Cena za pár.

74 900

Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrickýdvoupásmový 

měnič: 35mm výškový, 16cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 41 - 20000Hz, 

jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 87dB, termin ál single wire, výška 1.3m, hmotnost 56kg. Cena za 

pár.

249 990

black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

black piano 



Antigua  MC170 novinka

Jersey MC170 novinka

black piano / white piano / red cherry / black oak 

MC170

29 990

Cabrera 

black piano / white piano / red cherry / black oak 

Minorca 

black piano / white piano / red cherry / black oak 

Java 

24 990

3-pásmová uzavřená centrální reprosoustava s technologií fázově koherentního zdroje SCS, citlivost 

89,5dB, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 3,2Ω, dlouhodobý příkon 75W, spičková 

zatížitelnost až 550W, dělící frekvence 900 - 3200Hz, frekvenční rozsah 70 - 23000 Hz, koaxiální 

středo-výškový reproduktor Cabasse BC10, 2x basový reproduktor Cabasse 17MD18LB1TV, 

magneticky stíněný, rozměry 18x49x35cm, hmotnost 11,5 kg/ks

16 990

Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový 

měnič, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 69 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω,citlivost 

89dB, terminál single wire, výška 40cm, hmotnost 8.5kg. Cena za pár.

Dvoupásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x 

basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 57 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 

88dB,terminál single wire, výška 41cm, hmotnost 7.5kg. Cena za pár.

Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický

dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 

- 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, terminál single wire, výška 1.1m, hmotnost 

35kg. Cena za pár.

Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový 

měnič, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 69 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω,citlivost 

89dB, terminál single wire, výška 40cm, hmotnost 8.5kg. Cena za pár.

49 990

glossy black / glossy white  od února 2017/  ebony / walnut 

glossy black / glossy white  od února 2017/  ebony / walnut 

16 990



38 990

37 990

15 000

ebony / walnut 12 000

Alderney 

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

ebony / walnut

Pampero 

Aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice. Osazení: 1x basový měnič 30cm, kmitočtový rozsah 22 - 

200Hz, Vstupy: 2x RCA, 2x XLR. High level IN/OUT. Automatická kalibrace měřicím mikrofonem. 

Pohodlné ovládání dálkovým ovladačem, LCD displej. Nastavení úrovně, fáze a dělícího kmitočtu. 

Paměť na tři nastavení. Výkon 500W RMS. Hmotnost 28kg.

90 500

Santorin 30 -500 Novinka

Subwoofery

Santorin 25 

Socoa MT32

2-pasmova centralni uzavřena reprosoustava, citlivost 88dB, přikon 85W, špičkova zatižitelnost až 600W, 

nominalni

impedance 8Ω, minimalni impedance 4,9Ω, frekvenčni rozsah 70 - 23000 Hz, dělici frekvence 4000 Hz, vyškovy

reproduktor DOM37, 2x středobasovy reproduktor 13TD15TV, rozměry 16x48x37cm, hmotnost 10,5kg, 

snimatelna černa

čelni mřižka s magnetickym uchyceni. cena za kus

 3-pásmová sloupová reprosoustava s bassreflexem směřovaným do země, citlivost 91dB, nominální impedance 

8Ω, minimální impedance 3,6Ω, dlouhodobý příkon 110W, špičková zatížitelnost až 770W, dělící frekvence 900 - 

3000Hz, frekvenční rozsah 59 - 23000 Hz, Výškový reproduktor DOM37, středový reproduktor 13TD15M, 2x 

basový reproduktor Cabasse 17TD15, rozměry 108x24x37 cm, hmotnost 21 kg,.

Socoa MC 170

glossy black / glossy white 

ebony / walnut

aktivní subwoofer 250W, reproduktor Ø 25cm, krátkodobý výkon 750W, nastavení fáze, 

frekvenčního rozsahu a dělícího kmitočtu, rozměry 42x36x38cm, hmotnost 19kg 
25 900

Dvoupásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x 

basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 57 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 

88dB,terminál single wire, výška 41cm, hmotnost 7.5kg. Cena za pár.

14 000

ebony / walnut / 



28 000

Orion MT32

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

Santorin 30 - 200 novinka

aktivní subwoofer, 30 cm basový reproduktor, nastavitelný filtr v rozmezí 40 – 200 Hz, frekvenční 

rozsah 29 – 200 Hz, nominální výkon 400 Wattů, krátkodobý výkon 800 Wattů, rozměry 43 x 36 x 

38 cm, hmotnost 28 kg,

44 990

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

Santorin 21 M2

Eole 3 systém

Eole 3 systém / provedení 2.1

Alcyone 2 systém 5.1

sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 21, 5x satelitní 

reprosoustava Eole 3, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž na 

zeď,nebo postavení na podložku. Volitené příslušenství: stojany reprosostav a adaptér pro 

montážreprosoustav do stropního podhledu.cena zaset

37 900

glossy black / glossy white /  ebony / walnut 

glossy black / glossy white /

aktivní subwoofer 250W, reproduktor Ø 21cm, typ 21MT3, špičkový výkon 750W, nastavení fáze, 

frekvenční rozsah 35 - 200Hz, dělící kmitočet nastavitelný mezi 30 - 180 Hz, rozměry 42x31x43cm, 

hmotnost 16kg,

17 900

aktivní subwoofer 250W, výkon ve špičce až 750W, reproduktor Ø 21cm, nastavení fáze, 

frekvenčního rozsahu a dělícího kmitočtu, rozměry 33x33x33cm, hmotnost 11,5kg, barva černý, 

nebo bílý klavírní lak, vhodný také k sestavě iO2 do menších prostor 

17 900

Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x 

satelitníreprosoustava Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž 

na zeď, nebo postavení na podložku. Volitené příslušenství: stojany reprosostav a adaptér pro 

montáž reprosoustav do stropního podhled. cena za set

23 990



3 990

glossy black / glossy white /

Příslušenství k systémům Eole / Cineole / Alcyone

Eole 3 stropní adaptér

stropní adaptér pro montáž eole satelitu do podhledu. Cena za pár.

glossy black / glossy white /

glossy black / glossy white /

glossy black / glossy white /

Eole 3 stand

Eole 3 satellite

Dvoupásmová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 

28mm výškový, 10cm basový. Kmitočtový rozsah 150 - 22000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 

93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 13cm, hmotnost 1.3kg. Cena za kus.

7 000

Alcyone 2 satellite

Reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x širokopásmový měnič 9cm. Kmitočtový rozsah160 - 

20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice  10cm, 

hmotnost 0.8kg. Cena za kus.

4 000

Reproduktorový systém 2.1 umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových 

rádií(vTuner). Bluetooth 2.1 EDR. Obsah: 1x subwoofer Santorin 21, 2x reprosoustava Eole, 

2xuniverzální magnetický držák pro montáž na stěnu, nebo postavení na podložku, kabeláž, 

dálkový

ovladač. Vstupy: 1x RCA, 1x Toslink. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream 

AudioControl se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, 

MP3,Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz .cena za set

29 900

Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x 

satelitníreprosoustava Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž 

na zeď, nebo postavení na podložku. Volitené příslušenství: stojany reprosostav a adaptér pro 

montáž reprosoustav do stropního podhled. cena za pár 

7 000

glossy black / glossy white /

Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x 

satelitníreprosoustava Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž 

na zeď, nebo postavení na podložku. Volitené příslušenství: stojany reprosostav a adaptér pro 

montáž reprosoustav do stropního podhled. cena za pár 

4 990

glossy black / glossy white /

Alcyone stand

Bezdrátové audiosystémy Stream

Stream 3 systém 2.1

Stream 1

Aktivní reproduktor umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií 

(vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Obsah: 1x jednotka Stream 1, napájecí zdroj 230V, dálkový 

ovladač. Vstupy: 1x Jack 3.5, 1x USB. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream Audio

Control se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, 

MP3,Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. Výkon 2x 10W + 2x 20W. Možnosti umístění: 

horizontální, vertikální, na zeď.cena za kus 

16 900



glossy black 

glossy black 

glossy black 

glossy black 

glossy black 

glossy black 

Stream AMP

Stereofonní zesilovač umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií 

(vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Obsah: 1x jednotka Stream Amp, napájecí kabel 230V, dálkový 

ovladač. Vstupy: 2x RCA, 1x USB, 1x Toslink. Výstupy 1x RCA PRE, 1x RCA SUB. Možnost ovládání 

pomocí mobilní aplikace Stream Audio Control se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: 

WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. Výkon 2x 50W / 4x 

25W. 4x reproduktorové terminály. Volitelná konfigurace 1x stereo/2x stereo/ 2x mono / 4x 

mono.cena za kus

14 990

Surf

Stream source

Streamovací jednotka ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + 

NFC. Obsah: 1x jednotka Stream Source, napájecí adaptér 230V, dálkový ovladač. Vstupy: 1x 

USB.Výstupy 1x RCA, 1x RCA SUB, 1x Toslink. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream 

AudioControl se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, 

MP3,Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz.cena za kus 

7 990

Dvoupásmová policová reprosoutava navržená pro zesilovač Stream Amp, ozvučnice bassreflex. 

Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x basový měnič 13cm. Kmitočtový rozsah 63 - 23000Hz, 

jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 87dB, terminál single wire, výška 29cm, hmotnost 4.7kg. Cena

za pár.

10 900

Altura MC ( referenční série )

Vestavná třípásmová reprosoustava. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový 

a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reprosoustava Altura In wall, 1x krycí mřížka / 

back box v ceně Cena za kus.

69 990

Stream BASE ( akční MOC cena )

Soundabar Cabasse Base umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií 

(vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Cena za kus 
14 990

Stream BAR ( akční MOC cena )

Soundabar Cabasse stream bar  umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových 

rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Cena za kus 
29 990



16 990

Vestavná třípásmová reprosoustava. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový 

a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reprosoustava Altura In wall, 1x krycí mřížka. 

Cena za pár

Custom install / série Archipel 

white / přetíratelný

white / přetíratelný ( alternativa black eole satelit )

white / přetíratelný

Eole in ceiling

white / přetíratelný

white / přetíratelný

black / white krycí mřížka s možností přetření

16 990

Podhledová reprosoustava. Osazení a parametry shodné s modelem IO2. Cena za kus.

Santorin IW 

Sada vestavného subwooferu a výkonového zesilovače. Osazení: 2x basový měnič 17cm. Kmitočtový 

rozsah 35 - 175kHz, jmenovitá impedance 4Ω, citlivost 91dB. Výkon zesilovače 150W RMS, 

nastavení úrovně, dělícího kmitočtu a fáze. Vstup 1x RCA, výstup 1x RCA. High level IN/OUT.

39 990

Io2 in ceiling 

Minorca In wall

2-pásmová reprosoustava určená k vestavbě do stropu, citlivost 89,5dB, příkon 40W, špičková 

zatížitelnost až 320W, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 6,9Ω, frekvenční rozsah 57 - 

22000 Hz, dělící frekvence 3500 Hz, koaxiální středo - výškový  reproduktor BC10, basový 

reproduktor 17M20 IW, rozměry 37x27x10cm, hmotnost 4 kg, barevně upravitelná dle požadavku 

interiéru, snímatelná mřížka. cena za pár 

22 990

Antigua In wall

2-pásmová reprosoustava určená k vestavbě do stropu, citlivost 88dB, příkon 40W, špičková 

zatížitelnost až 320W, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 6,9Ω, frekvenční rozsah 53 - 

22000 Hz, dělící frekvence 3500 Hz, výškový reproduktor DOM36, středobasový reproduktor 17T20 

IW, rozměry 37x27x10cm, hmotnost 3,5kg, barevně upravitelná dle požadavku interiéru, 

snímatelná mřížka. cena za pár

16 990

Archipel 13 ICP 

Podhledový dvoupásmový reproduktor. Osazení: koncentrický dvoupásmový měnič: 24mmvýškový, 

13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v úhlu 20°. Kmitočtový rozsah 65 - 

21000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 84.5dB, průměr montážního otvoru 17.5cm,kruhová a 

čtvercová krycí mřížka, hmotnost 1.4kg. Volitelné příslušenství: Back box, braket. Cena za pár.

6 990

Archipel 13 ICP TR 

Podhledový dvoupásmový reproduktor určený pro 100 V rozovd. Osazení: koncentrický 

dvoupásmový měnič: 24mm výškový, 13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v 

úhlu 30°. Kmitočtový rozsah 73- 21000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 86.5dB, průměr 

montážního otvoru 17.5cm,kruhová a čtvercová krycí mřížka, hmotnost 1.5kg. Volitelné 

příslušenství: Back box, braket. Cena za pár.

10 990

white / přetíratelný



white / black

white / black

white / black

ZEF 13

dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití  1x DOM 25 polohovací 

výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 13T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 

Hz až 22 Khz, rozměry 258 x 195 x 194 mm, cena za pár

13 990

white / přetíratelný

white / přetíratelný

white / přetíratelný

Archipel 17 ICPS

Stereofoní reproduktor Archipel 17 ICPS, který díky dvojici tweeterů a wooferu s dvojitou cívkou 

umí vytvořit stereo prostor z jediného zdroje. cena za kus 
6 990

white / přetíratelný

ZEF13 TR ( 100 V rozvod )

dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití ve verzi TR, 1x DOM 25 

polohovací výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 13T15AW, citlivost 96 dB, 

frekvenční rozsah 70 Hz až 22 Khz, rozměry 258 x 195 x 194 mm, cena za pár 

14 990

ZEF 17

dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití  1x DOM 25 polohovací 

výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 17T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 

Hz až 22 Kh cena za pár

15 990

Archipel 13 ICD 

Podhledový dvoupásmový reproduktor. Osazení: koncentrický dvoupásmový měnič: 24mmvýškový, 

13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v úhlu 20°. Kmitočtový rozsah 80 - 

21000Hz. Dva impedanční režimy - Low impedance 8Ω / High impedance pro rozvody 70V a100V v 

sériovém zapojení. Citlivost 84.5dB, průměr montážního otvoru 20cm, kruhová krycímřížka, Back 

box je součástí dodávky, hmotnost 3.3kg. Cena za pár.

11 900

Archipel 17 ICP

2-pásmový co-axiální model ARCHIPEL 17ICP obsahuje technická řešení původně vyvinuté pro velmi 

úspěšné Jersey a Antigua reproduktory. Je vybaven otočným výškovým reproduktorem a stejně 

jako všechny Archipel modely se dodává se dvěma sadami mřížek. Jedna kruhová a jedna 

čtvercová, obě s magnetickým upevňováním. cena za pár

10 990

Archipel 17 ICD

Vestavná třípásmová reprosoustava. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový 

a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reprosoustava Altura In wall, 1x krycí mřížka / 

back box v ceně Cena za pár

14 990



white / black

3490 ( kus)

ZEF 17 TR

dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití ve verzi TR, 1x DOM 25 

polohovací výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 17T15AW, citlivost 96 dB, 

frekvenční rozsah 70 Hz až 22 Khz cena za pár

16 490

BACKBOX Archipel 13 / 17 /Antigua / Minorca


