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EMIT EMIT M15C Moc vč.DPH

Kompaktní reprosoustava pro střední kanál, 2 pásma s basreflexem, 2x11cm 

MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši a hliníkovými 

cívkami, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová 

kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 60 - 23.000 Hz, impedance 

4-6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 500 x 130 x 

210mm, hmotnost 7kg . Součástí dodávky je odnímatelný kovový podstavec, 

umožňující nastavení správného vertikálního úhlu vyzařování směrem k 

posluchači. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak. 13 990 ks

EMIT M10 Moc vč.DPH

Kompaktní regálové reprosoustavy pro menší až střední velikost místnosti, 2 

pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 14 

cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní 

výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, 

citlivost 86dB, zatížitelnost více než 150W, rozměry 170 x 292 x 240mm. 

Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak. 15 990 pár

EMIT M20 Moc vč.DPH

Větší regálové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s 

natíranou měkkou kalotou, 17 cm MSP středobasový reproduktor, 

ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční 

rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86dB, rozměry 215 x 355 

x 265mm. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak. 18 490 pár

EMIT M30 Moc vč.DPH

Sloupové reprosoustavy, 2 pásma s basreflexem, 2x17cm MSP středobasové 

reproduktory s litými hliníkovými koši, velké 75mm ultralehké hliníkové 

cívky, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou kalotou, nová kvalitní 

výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 40 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, 

citlivost 86dB, zatížitelnost více než 200W, rozměry 204 x 960 x 275mm, 

hmotnost 18kg. Povrchová úprava: černý nebo bílý saténový lak. 39 990 pár

EXCITE EXCITE X24 c Moc vč.DPH
High-end centrální reproduktor. 2 pásma, frekvenční rozsah 55Hz-23kHz (± 3 

dB), impedance 8 ohmů, citlivost 84 dB (2,83V/1m), hmotnost 8 kg, rozměry 

500 x 145 x 210 mm. V ceně je podstavec. Provedení dýha ořech, dýha 

palisandr, saténová bílá, saténová černá. 17 990 ks

EXCITE X28 c Moc vč.DPH
High-end centrální reproduktor pro domácí kino s větším objemem se 

silnými basy. Dvoupásmová konstrukce se zadním basreflexem, osazení 1x 

28 mm výškový měnič s hedvábnou natíranou kalotou + 2x 14 cm 

středobasový měnič s membránou z horčíkovo-silikátového polymeru, 

zatížitelnost více než 250W, frekvenční rozsah 50Hz-23kHz (± 3 dB), 

impedance 8 ohmů, citlivost 86 dB (2,83V/1m), hmotnost 12,5 kg, rozměry 

640 x 170 x 270 mm. V ceně je podstavec. Provedení dýha ořech, dýha 

palisandr, saténová bílá, saténová černá. 26 990 ks



EXCITE EXCITE X14A Moc vč.DPH

Aktivní kompaktní dvoupásmové reprosoustavy s bassreflexem. Vysoce 

kvalitní měkká membrána výškového měniče, membrána basového měniče z 

lehkého a pevného hořečnato-silikátového polymeru (MSP), třístupňový 

equalizér nastavitelný podle umístění reprosoustavy. Výkon zesilovačů pro 

výškový a basový měnič 50W, volič vstupní citlivosti, automatický standby 

režim, frekvenční rozsah 45Hz-23kHz. Vstupy: 1x RCA, 1x XLR. Rozměry: 170 

x 282 x 246/262 mm

Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá. 19 990 ks

EXCITE X14 Moc vč.DPH

Vysoce kompaktní high-end regálový reproduktor, 2 pásma, frekvenční 

rozsah 50Hz-23kHz, impedance 8 ohmů, citlivost 85dB (2,83V/1m), rozměry 

170 x 285 x 255 mm, hmotnost 6,5 kg. Provedení dýha ořech, dýha 

palisandr, saténová bílá, saténová černá. 26 990 pár

EXCITE X18 Moc vč.DPH

Nová high-end regálová reprosoustava, kombinující zvukový projev řady 

Focus a Excite. Dvě pásma se zadním bassreflexem, upgradovaná vnitřní 

kabeláž z bezkyslíkaté mědi, 27 mm výškový měnič s hedvábnou natíranou 

kalotou, středobasový měnič s membránou z pevného hořečnato-

silikátového polymeru (MSP) o průměru 17 cm a hliníkovou cívkou o velkém 

průměru 75 mm na nosiči Kapton, magnety Esotec+, frekvenční rozsah 45 - 

23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86 dB (2,83V/1m), zatížitelnost více 

než 150W, rozměry 190 x 280 x 330 mm. Provedení dýha ořech, dýha 

palisandr, saténový bílý lak, saténový černý lak. 37 990 pár

EXCITE X34 Moc vč.DPH

Elegantní high-end reprosoustava s velmi jemným zvukem, 2 pásma, 

frekvenční rozsah 37Hz-23kHz (± 3 dB), impedance 8 ohmů, citlivost 86dB 

(2,83V/1m), rozměry 170 x 929 x 270 mm, hmotnost 17 kg. Provedení dýha 

ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá 59 990 pár

EXCITE X38 Moc vč.DPH

Vyšší sloupový model řady Excite s 3 pásmy využívá dva basové 

reproduktory s průměrem 18 cm s lehkou a pevnou MSP kuželovou 

membránou. Frekvenční rozsah 34Hz-23kHz, impedance 4 ohmy, citlivost 

88dB (2,83V/1m), hmotnost

23kg, rozměry 205 x 1049 x 310 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, 

saténová bílá, saténová černá 79 990 pár



EXCITE EXCITE X44 Moc vč.DPH

Nová vlajková loď řady Excite - doposud nejlepší soustava této řady. 

Sloupová reprosoustava Excite X44 kombinuje zvukový projev řady Focus a 

Excite. Optimalizované horizontální a vertikální vyzařování zvuku pro lepší 

vykreslení prostoru a snažší integraci i do akusticky nepřizpůsobené 

místnosti. Tři pásma se zadním bassreflexem, dva velké basové měniče 

Esotec+  o průměru 20 cm pro mohutné a pevné basy, 27 mm výškový měnič 

s hedvábnou natíranou kalotou, středový měnič s membránou z pevného 

hořečnato-silikátového polymeru (MSP) o průměru 14 cm, upgradovaná 

vnitřní kabeláž z bezkyslíkaté mědi, frekvenční rozsah 27 - 23.000 Hz, 

impedance 4 ohmy, citlivost 89 dB (2,83V/1m), zatížitelnost více než 250W, 

rozměry 230 x 1250 x 350 mm. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, 

saténový bílý lak, saténový černý lak. 109 990 pár

XEO XEO Connect Moc vč.DPH

Zcela nový bezdrátový vícezónový vysílač se síťovými funkcemi, Bluetooth a 

ovládací aplikací pro iOS pro bezdrátové reproduktory Dynaudio Xeo a Focus 

XD. Možnost připojení na WiFi, podpora DLNA a Spotify Connect. Možnost 

přehrávání z mobilních zařízení přes Bluetooth (AptX, AAC). Ovládací 

aplikace pro iOS (dostupná koncem roku 2015) umožňuje přepínání vstupu, 

přejmenování vstupů (např. Coax na CD přehrávač), ovládání hlasitosti, 

zapínat a vypínat připojené reprosoustavy, přepínat jednotlivé zóny a také je 

přejmenovat (např. zónu Blue na Obývací pokoj). Frekvence signálu pro 

reprosoustavy: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 

24bit/192kHz (Focus XD), resp. 16bit/48kHz (Xeo). Vstupy: AUX 3,5 mm jack, 

RCA linkový, digitální koaxiální a optický (až 24/192), miniUSB (pro PC, Hub 

funguje jako zvuková karta), WiFi DLNA, Bluetooth. Rozměry 140 x 32 x 105 

mm, hmotnost 0.2kg. Provedení v černé barvě. 9 990 ks

XEO Link Moc vč.DPH

Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub a poskytuje analogový 

i digitální výstup, ať už pro aktivní subwoofer nebo jiné aktivní reproduktory. 

Frekvence přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos 

až do kvality 24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový 

linkový. Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé 

barvě. 3 990 ks

XEO Extender Moc vč.DPH

Bezdrátový vysílač pro šíření bezdrátového signálu. Frekvence přenosového 

signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 

24bit/96kHz. Rozměry 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedené v 

černé barvě. 3 990 ks

XEO Hub Moc vč.DPH

Bezdrátový vícezónový vysílač s podporou více zdrojů signálu. Frekvence 

signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 

24bit/96kHz. Vstupy: AUX 3,5 mm jack (např. pro telefon), RCA linkový, 

digitální koaxiální a optický, miniUSB (pro PC, Hub funguje jako zvuková 

karta), LAN. Rozměry 140 x 32 x 105 mm, hmotnost 0.2kg. Provedení v černé 

barvě. 6 990 ks



XEO XEO 2 Moc vč.DPH

Aktivní kompaktní regálová reprosoustava s vynikajícím zvukem, 

konektivitou a možnostmi montáže. Všechny vstupy jsou umístěny v jedné 

reprosoustavě, signál je do druhé reprosoustavy přenášen bezdrátově. 

Vstupy: analogový, koaxiální digitální, Bluetooth (AptX, AAC). Možnost 

provozu s Dynaudio Connect nebo Hub s podporou více zdrojů signálu, 

vícezónového provozu a v případě Connect i ovládací aplikace pro iOS. 

Vestavěný zesilovač s výkonem 65W na kanál a DSP výhybkou. 14 cm MSP 

středobasový měnič, 27 mm výškový měnič s natíranou měkkou kalotou, 

inovativní skříň z kompozitu s vysokou hustotou a pevnou hliníkovou 

ozvučnicí. Plochý bassreflex na zadní straně umožňuje umístit sestavy blízko 

stěny nebo je na stěnu i zavěsit pomocí VESA 100 kompatibilních úchytových 

bodů. Podpora signálu až 24bit/96kHz (přímý digitální vstup nebo přes 

Connect a Hub). Provedení saténové černé s ozvučnicí z černě 

anodizovaného hliníku nebo saténové bílé s ozvučnicí z čistého hliníku. 34 990 pár

XEO 4 Moc vč.DPH

Aktivní regálová bezdrátová reprosoustava s podporou více zón a více 

vstupních zdrojů díky vysílači Xeo Hub.

Frekvenční rozsah 45-23kHz, výkon basový reproduktor: 50W, výškový 

reproduktor: 50W. Frekvence přenosového signálu 2.4GHz, 5.2GHz a 

5.8GHz. Spotřeba energie ve standby režimu 0.34W. Rozměry 170 x 282 x 

246 mm. Provedení saténová bílá nebo saténová černá. K repro je nutné 

zakoupit Xeo Hub, pokud ho uživatel nemá. 45 990 pár

XEO 6 Moc vč.DPH

Aktivní sloupová bezdrátová reprosoustava s podporou více zón a více 

vstupních zdrojů díky vysílači Xeo Hub.

Frekvenční rozsah 31-23kHz, výkon basové reproduktory: 2x50W, výškový 

reproduktor: 50W. Frekvence přenosového signálu 2.4GHz, 5.2GHz a 

5.8GHz. Spotřeba energie ve standby režimu: 0.35W. Rozměry 170 x 282 x 

246 mm. Provedení saténová bílá nebo saténová černá. K repro je nutné 

zakoupit Xeo Hub, pokud ho uživatel nemá. 79 990 pár



FOKUS XD FOKUS 20XD Moc vč.DPH

NOVINKA - Focus 20XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti 

kompletního hi-fi systému. Tyto dvoupásmové high-endové regálové aktivní 

reprosoustavy k vám domů přinášejí bezdrátový streaming ve vysokém 

rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální 

signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do 

posledního možného okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z 

nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena 

17 cm středobasovým měničem s monolitickou membránou z MSP 

(hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), zadním 

basreflexem a 28 mm výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. 

Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W 

(celkový výkon je tedy 2x300W). DSP výhybka s dělicím kmitočtem 4.200 Hz. 

Frekvenční rozsah 39 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy 

reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 

1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro 

Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, 

ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 

198 x 360 x 322 mm, hmotnost 8,65 kg. Provedení saténová bílá, saténová 

černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk. 149 990 pár

Provedení dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk 154 990 pár

FOKUS 30XD Moc vč.DPH

NOVINKA - Focus 30XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti 

kompletního hi-fi systému. Tyto třípásmové high-endové sloupové aktivní 

reprosoustavy k vám domů přinášejí bezdrátový streaming ve vysokém 

rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální 

signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do 

posledního možného okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z 

nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena 

17 cm basovým měničem s monolitickou membránou z MSP (hořčíkovo-

silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), zadním basreflexem, 17 cm 

středopásmovým měničem s monolitickou membránou z MSP a 28 mm 

výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je 

napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 

2x450W). DSP výhybka s dělicími kmitočty 300 a 4.000 Hz. Frekvenční rozsah 

29 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy v místnosti, 

vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x linkový RCA, 1x digitální 

koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro Dynaudio Connect (až 

24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 

1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 198 x 980 x 307 mm, 

hmotnost 18,5 kg. Provedení saténová bílá, saténová černá, dýha ořech 

vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk. 229 990 pár

Provedení dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk 239 990 pár



FOKUS 60XD Moc vč.DPH

NOVINKA - Focus 60XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti 

kompletního hi-fi systému. Tyto velké třípásmové high-endové sloupové 

aktivní reprosoustavy s uzavřenou ozvučnicí k vám domů přinášejí 

bezdrátový streaming ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného 

zdroje. Pošlete do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na 

vás) a zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, 

že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. 

Reprosoustava je osazena dvěma 18 cm basovými měniči s monolitickou 

membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou 

Dynaudio), 14 cm středopásmovým měničem s monolitickou membránou z 

MSP a 28 mm výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z 

měničů je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon 

je tedy 2x600W). DSP výhybka s dělicími kmitočty 285 a 4.600 Hz. 

Frekvenční rozsah 18 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy 

reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 

1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup pro 

Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify Connect, 

ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 

213 x 1095 x 337 mm, hmotnost 27 kg. Provedení saténová bílá, saténová 

černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní lak vysoký lesk. 299 990 pár

Provedení dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký lesk 309 990 pár

CONTOUR LE CONTOUR S 1.4 LE Moc vč.DPH

UKONČENO

SPECIAL FORTY SPECIAL FORTY Moc vč.DPH

NOVINKA - regálová reprosoustava vyrobená u příležitosti 40 výročí založení 

firmy Dynaudio. Special Forty jsou osazeny měniči zcela nové konstrukce, 

vyvinutými pro tuto řadu - špičkovým výškovým měničem Esotar Forty s 

hedvábnou lakovanou kalotou s vyšším rozlišením a jemností zvuku a novým 

17 cm středobasovým měničem s tuhou MSP membránou a hybridním 

systémem neodymiových/feritových magnetů. Přesná výhybka 1. řádu s 

technologiemi Phase alignment a Impedance alignment. Celek podtrhuje 

krásné povrchové provedení s jemně pruhovanou březovou dýhou ve dvou 

barvách s vysokým leskem. Frekvenční rozsah 41 - 23.000 Hz, impedance 6 

ohmů, zatížitelnost podle IEC 200W, citlivost 86dB, výhybka 1. řádu s dělicí 

frekvencí 2000 Hz, 28 mm výškový měnič Esotar Forty s hedvábnou 

lakovanou kalotou, 17 cm středobasový měnič s MSP membránou a 

hybridním magnetem, zadní basreflex. Rozměry 198 x 360 x 307 mm, 

hmotnost 8,1 kg. Provedení červená bříza vysoký lesk nebo šedá bříza 

vysoký lesk. 79 990 ks



CONFIDENCE CONFIDENCE CENTER PLATINUM Moc vč.DPH

High-end 2 pásmová bass-reflex reprosoustava pro střední kanál představuje 

jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Lze kombinovat také s řadou 

Evidence Platinum. Nejkvalitnější výškový měnič Esotar2 je zdokonalený 

technologií DPC, která spolu s vylepšenou kabeláží poskytuje vyrovnaný 

frekvenční průběh a autentickou reprodukci. Středobasové měniče z 

polymerovou membránou plněnou hořčíkem mají hliníkové cívky navinuté 

na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou 

osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními 

kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční rozsah 45Hz-22kHz (± 3 dB), 

impedance 4 ohmy, citlivost 87dB, zatížítelnost 300W. Provedení černý 

klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým 

leskem, dýha palisandr s vysokým leskem. 199 990 ks

CONFIDENCE C1 PLATINUM Moc vč.DPH

High-end dvoupásmové reprosoustavy. V luxusním provedení ve stylu 

Evidence Platinum představují jedny z nejlepších reproduktorů své 

kategorie. Speciálně tvarovaná přední ozvučnice je připojena přes 

antirezonanční vrstvu k pevné skříni s bass reflexem. Nejkvalitnější výškový 

měnič Esotar2 je osazen na masivním hliníkovém bloku. Středobasový měnič 

s polymerovou membránou plněnou hořčíkem má hliníkovou cívku 

navinutou na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky 

jsou osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními 

kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční odezva 45Hz-22kHz (±3dB), 

impedance 4 ohmy, citlivost 85dB, zatížitelnost 170W. Provedení černý 

klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým 

leskem, dýha palisandr s vysokým leskem. 199 990 pár

CONFIDENCE C2 PLATINUM Moc vč.DPH

High-end dvoupásmové sloupové bassreflexové reprosoustavy. V luxusním 

provedení ve stylu Evidence Platinum představují jedny z nejlepších 

reprosoustav své kategorie. Díky technologií DDC vytvářejí autentický 

trojrozměrný zvuk. Nejkvalitnější výškový měnič Esotar2 je zdokonalený 

technologií DPC, která poskytuje vyrovnaný frekvenční průběh a autentickou 

reprodukci. Osazen je na pevném hliníkovém bloku. Středobasové měniče s 

polymerovou membránou plněnou hořčíkem má hliníkovou cívku navinout 

na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Výhybky jsou 

osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními 

kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční odezva 28 Hz-25kHz (±3dB), 

impedance 4 ohmy, citlivost 87dB, zatížitelnost 300W. Provedení černý 

klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha mocca s vysokým 

leskem, dýha palisandr s vysokým leskem. 349 990 pár



CONFIDENCE CONFIDENCE C4 PLATINUM Moc vč.DPH

High-end trojpásmové sloupové bassreflex reprosoustavy. V luxusním 

provedení ve stylu Evidence Platinum představují jedny z nejlepších 

reproduktorů své kategorie. Díky technologií DDC vytvářejí autentický 

trojrozměrný zvuk. Nejkvalitnější výškový měnič je zdokonalený technologií 

DPC, která spolu s vylepšenou kabeláží poskytuje vyrovnaný frekvenční 

průběh a autentickou reprodukci. Osazen je na pevném hliníkovém bloku. 

Středové a basové měniče s polymerovou membránou plněnou hořčíkem 

mají hliníkovou cívku navinout na high-tech nosiči z vysoce stabilního 

materiálu Kapton. Výhybky jsou osazeny keramickými rezistory, 

vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory a novou kabeláží. Frekvenční 

odezva 27Hz-25kHz (±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 88dB, zatížitelnost 

400W. Provedení černý klavírní lak, dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha 

mocca s vysokým leskem, dýha palisandr s vysokým leskem. 529 990 pár

EVIDENCE EVIDENCE CENTER Moc vč.DPH

Centrální reproduktor k řadě Evidence se stojanem, frekvenční rozsah 27Hz-

26kHz (±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 90dB, rozměry 1222 x 210 x 464 

mm, hmotnost 55 kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha očkový 

javor, dýha ořech, dýha palisandr. 567 000 ks

Cena za provedení černý kvalitní lak 675 000 ks

EVIDENCE TEMPTATION Moc vč.DPH

Konstrukce jako Master s menšími rozměry, frekvenční rozsah 29Hz-25kHz 

(±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 90dB, rozměry 210/390 x 1933 x 490 

mm, hmotnost 113 kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha 

očkový javor, dýha ořech, dýha palisandr. 1 053 000 pár

Cena za provedení černý kvalitní lak 1 256 000 pár



EVIDENCE EVIDENCE PLATINUM Moc vč.DPH

Trojpásmová sloupová high-end reprosoustava, 2 basové měniče, 2 

středopásmové MSP měniče a 2 výškové měniče Esotar2, technologie DDC 

pro omezení odrazů zvuku v místnosti, frekvenční rozsah 28Hz–25kHz 

(±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 89dB, rozměry 210/390 × 1940 × 510 

mm, hmotnost 115kg. Provedení dýha bordeaux s vysokým leskem, dýha 

mocca s vysokým leskem nebo dýha palisandr s vysokým leskem. 1 742 000 pár

EVIDENCE MASTER Moc vč.DPH

Vlajková loď řady Evidence, trojpásmová sloupová high-end reprosoustava, 

2 basové měniče, 2 středopásmové MSP měniče a 2 výškové měniče Esotar2, 

technologie DDC pro omezení odrazů zvuku v místnosti, frekvenční rozsah 

27Hz–26kHz (±3dB), impedance 4 ohmů, citlivost 92dB, rozměry 210/390 x 

1933 x 490 mm, hmotnost 135kg. Provedení dýha třešeň, dýha černý jasan, 

dýha očkový javor, dýha ořech, dýha palisandr. 2 376 000 pár
CONSEQUENCE CONSEQUENCE ULTIMATE EDITION Moc vč.DPH

Nedostižnou muzikálnost těchto výjimečných reprosoustav můžete slyšet už 

od prvního tónu. Trojrozměrný prostor, jaký jste ještě neslyšeli, neuvěřitelný 

rozsah hlubokých frekvencí a překvapující rozlišení i těch nejjemnějších 

detailů. Reprosoustavy Dynaudio Consequence Ultimate Edition jsou 

zhmotněním dokonalé reprodukce hudby. Staví na odkazu pokrokových 

reprosoustav Dynaudio Consequence, uvedených v roce 1984, které svými 

technologiemi předstihly o několik dekád vše co bylo tehdy známo.

Sofistikovaná, extrémně pevná konstrukce ozvučnice s Vented Compound 

systémem podpořeným bassreflexem. Středobasový měnič s Variovent 

konstrukcí.

Technické údaje:

5 pásem, frekvenční rozsah 17Hz-30kHz (±3dB), impedance 4 ohmy, citlivost 

85 dB, dlouhodobá zatížitelnost více než 400 W, Vented Compound system, 

hmotnost 114 kg, rozměry 430 x 1330 x 630 mm. Provedení přírodní dýha 

Wenge (tmavě hnědá) s chromovými doplňky nebo palisandr se zlatými 

doplňky.  1 299 990 pár



CONTOUR CONTOUR 20 Moc vč.DPH

Zcela nová regálová high-end 2 pásmová reprosoustava z legendární řady 

Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do 

moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Zcela nový 

středobasový měnič s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem membrány s 

proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový 

polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem 

dodává hutné a přesně kontrolované basy a sametové středy. O reprodukci 

vysokých frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2. Oba měniče jsou 

osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 

mm. Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, jejíž vícevrstvá 

konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které 

pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají 

reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. 

Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo 

černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické 

parametry: 2 pásmová konstrukce se zadním basreflexem, frekvenční rozsah 

39 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 86 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 

180W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicí 

frekvencí 2200 Hz, středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, 

výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, 

hmotnost 15,5 kg, rozměry 215 x 440 x 360 mm. Povrchové úpravy dýha bílý 

dub nebo dýha ořech. 124 990 pár

Contour 20, povrchové úpravy černý klavírní lak nebo bílý klavírní lak. 135 990 pár
Contour 20, povrchové úpravy dýha šedý dub s vysokým leskem nebo dýha pallisandr 

s vysokým leskem. 139 990 pár

CONTOUR 30 Moc vč.DPH
Zcela nová sloupová high-end 2,5 pásmová reprosoustava z legendární řady 

Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do 

moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Dva zcela nové 

středobasové měniče s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem membrány s 

proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový 

polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem 

dodávají hutné a přesně kontrolované basy a sametové středy. O reprodukci 

vysokých frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2. Všechny měniče 

jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s 

tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, jejíž 

vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné 

zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy 

dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní 

kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v 

bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. 

Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce s dvěma zadními basreflexy, 

frekvenční rozsah 32 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 87 dB (2,83V/1m), 

zatížitelnost podle IEC 300W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka 

druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 Hz, 2x středobasový měnič 

Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 

mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 34,4 kg, rozměry 215 x 1170 x 

360 mm. Povrchové úpravy dýha bílý dub nebo dýha ořech. 194 990 pár

Contour 30, povrchové úpravy černý klavírní lak nebo bílý klavírní lak. 211 990 pár
Contour 30, povrchové úpravy dýha šedý dub s vysokým leskem nebo dýha pallisandr 

s vysokým leskem. 219 990 pár



CONTOUR CONTOUR 60 Moc vč.DPH

Zcela nová velká sloupová high-end 3 pásmová reprosoustava z legendární 

řady Contour, určená pro velké místnosti. Dva velké, zcela nové basové 

měniče s průměrem 24 cm, vysokým zdvihem membrány s proměnnou 

tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou 

hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem dodávají nejhlubší a 

přesně kontrolované basy. Nová je také konstrukce středopásmového 

měniče o průměru 15 cm s membránou z MSP, lehkou hliníkovou cívkou a 

neodymiovým magnetem navrženým metodou FEM (Finite Element 

Method). Celek pak doplňuje nejlepší firemní výškový měnič Esotar2. 

Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého 

hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, 

jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné 

zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy 

dodávají reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní 

kabeláže.  Technické parametry: 3 pásmová konstrukce se zadním 

basreflexem, frekvenční rozsah 28 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 88 dB 

(2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 390W, nominální impedance 4 ohmy, 

výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 220/4500 Hz, 2x basový měnič 

Dynaudio 24W65 o průměru 24 cm, středopásmový měnič Dynaudio 15M38 

o průměru 15 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou 

hedvábnou kalotou, hmotnost 54,3 kg, rozměry 295 x 1355 x 460 mm. 

Povrchové úpravy dýha bílý dub nebo dýha ořech. 249 990 pár

Contour 60, povrchové úpravy černý klavírní lak nebo bílý klavírní lak. 272 990 pár
Contour 60, povrchové úpravy dýha šedý dub s vysokým leskem nebo dýha pallisandr 

s vysokým leskem. 284 990 pár
CONTOUR 25 C Moc vč.DPH

Zcela nová high-end 2,5 pásmová reprosoustava pro středová kanál domácího kina z 

legendární řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se hodí i do 

moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. Dva zcela nové, 

symetricky rozmístěné, středobasové měniče s průměrem 18 cm, vysokým zdvihem 

membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový 

polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem dodávají 

hutné a přesně kontrolované basy a sametové středy. O reprodukci vysokých 

frekvencí se stará nejlepší firemní měnič Esotar2, umístěný ve středu reprosoustavy. 

Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s 

tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, jejíž vícevrstvá 

konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá 

dosáhnout perfektní reprodukce dialogů při sledování filmů.  Terminály WBT 

NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo černém provedení podle 

povrchové úpravy reprosoustavy. Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce se 

zadním basreflexem, frekvenční rozsah 35 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 87 dB 

(2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 300W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka 

druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 Hz, 2x středobasový měnič Dynaudio 

18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou 

hedvábnou kalotou, hmotnost 25,3 kg, rozměry 750 x 250 x 396 mm. Povrchové 

úpravy dýha bílý dub nebo dýha ořech. 89 990 ks

Contour 25C, povrchové úpravy černý klavírní lak nebo bílý klavírní lak. 99 990 ks

Contour25C, povrchové úpravy dýha šedý dub s vysokým leskem nebo dýha 

pallisandr s vysokým leskem. 104 990 pár



SUBWOOFERY SUB 250 II Moc vč.DPH

Aktivní subwoofer se zabudovaným 200W zesilovačem. Vhodný pro domácí 

kino nebo stereo s velkým výkonem. 240 mm basový měnič s polymerovou 

membránou plněnou hořčíkem a 100 mm cívkou. Pevná konstrukce s 

uzavřenou ozvučnicí. Možnost zapojení do řetězce. Dolní propust (plynule 

50Hz-150Hz), horní propust pro satelity (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáze. Frekvenční 

odezva 29-250Hz (±3dB). Vstupy: LFE, SAT/SUB (RCA). Výstupy: SAT, SUB 

SLEEVE OUT (RCA). Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, 

saténová černá. 23 950 ks

SUB 600 Moc vč.DPH
Aktivní subwoofer pro domácí kino se zabudovaným 300W zesilovačem, 

30cm měnič, funkce automatického zapínání, výhybka druhého řádu, 

uzavřená ozvučnice. Možnost zapojení do řetězce. Dolní propust (plynule 

50Hz-150Hz), horní propust pro satelity (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáze. Frekvenční 

rozsah 18-250Hz (±3dB). Vstupy: LFE, SAT/SUB (RCA). Výstupy: SAT, SUB 

SLEEVE OUT (RCA), rozměry 350 x 370 x 420 mm. Provedení bílý lesklý lak, 

černý lesklý lak, dýha třešeň, dýha černý jasan, dýha javor, dýha ořech, dýha 

palisandr. 46 990 ks

INSTALAČNÍ ŘADA STUDIO S4 - C65 Moc vč.DPH

Kompaktní a flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu.  

Malé rozměry, ale velký zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. 

Měniče Dynaudio s technologií použitou v high-end repro značky.

Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. 

Středobasový měnič s MSP membránou s Ø17 cm je nakloněný a celý

reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech.

Výškový měnič s lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze

naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven kruhovou, nebo 

čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat.

2 pásma, frekvenční rozsah 55 - 20.000 Hz, impedance 8 Ω/5 Ω, 

(nominální/minimální), zatížitelnost 50W, citlivost 87,5 dB, 

nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, Ø otvoru ve stropě  

210 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 151,5 mm.

Provedení mřížky bílé. 18 890 ks

S4 - C80 Moc vč.DPH

Kompaktní a flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu.  

Malé rozměry, ale velký zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. 

Měniče Dynaudio s technologií použitou v high-end repro značky.

Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. 

Středobasový měnič s MSP membránou s Ø20 cm je nakloněný a celý

reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech.

Výškový měnič s lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze

naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven kruhovou, nebo 

čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat.

2 pásma, frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, impedance 8 Ω/5 Ω, 

(nominální/minimální), zatížitelnost 100W, citlivost 89 dB, 

nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, Ø otvoru ve stropě  

260 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 160,5 mm.

Provedení mřížky bílé. 26 890 ks

INSTALAČNÍ ŘADA STUDIO S4 - W65 Moc vč.DPH



Kompaktní reproduktor pro instalaci do stěny v malých a středních 

prostorech. Kvalitní zvuk bez kompromisů. Použité měniče Dynaudio sdílejí 

technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná 

montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Reproduktor je osazen 

středobasovým měničem s MSP membránou o průměru 17 cm a výškovým 

měničem s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm. 

Reproduktor je vybaven mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze 

přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 55 - 20.000 

Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), zatížitelnost 50W, 

citlivost 87,5 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr 

otvoru 175 x 275 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. 

Provedení mřížky bílé. 21 590 ks

S4 - W80 Moc vč.DPH

Kompaktní reproduktor pro instalaci do stěny v malých a středních 

prostorech. Kvalitní zvuk bez kompromisů. Použité měniče Dynaudio sdílejí 

technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná 

montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Reproduktor je osazen 

středobasovým měničem s MSP membránou o průměru 20 cm a výškovým 

měničem s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm. 

Reproduktor je vybaven mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze 

přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 45 - 20.000 

Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), zatížitelnost 100W, 

citlivost 89 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr 

otvoru 215 x 370 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 97 mm. 

Provedení mřížky bílé. 29 690 ks

INSTALAČNÍ REPRODUKTORY IP Bracket Moc vč.DPH

Instalační konzole pro montáž modelů IP17 a IP24 do sádrokartonů 900 ks

IW 17 Moc vč.DPH
Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, vnější 

rozměry (š x v x h): 162 x 262 x 105 mm Provedení bílé. 8 990 ks

IC 17 Moc vč.DPH

Kruhové reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 

ohmů, rozměry: vnější kruh 236 mm, min. hloubka: 110 mm. Provedení bílé. 8 990 ks

IP 17 Moc vč.DPH
Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, 

rozměry (š x v): 225 x 325 mm. Provedení bílé. 14 930 ks

IP 24 Moc vč.DPH

Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 90dB, impedance 4 ohmy, 

rozměr mřížky (š x v x h) 244 x 343 x 92 mm. Provedení bílé. 21 020 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ Xeo 2 Wall Bracket Moc vč.DPH

Montážní konzola pro uchycení reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 na stěnu. 3 300 pár

Xeo 2 Desk Stand Moc vč.DPH

Elegantní stojan na stůl pro reprosoustavy Dynaudio Xeo 2. 5 500 pár

PŘÍSLUŠENSTVÍ SF 1 Moc vč.DPH



Šikmá podložka pod kompaktní reprosoustavy pro postavení na stůl nebo 

polici. Provedení černá a bílá. 1 900 pár

Wall mount Moc vč.DPH
Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy. Směrově 

nastavitelný. Provedení černé. 2 590 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ Stand 3X Moc vč.DPH

Stojan pro reprosoustavy z kvalitní oceli a hliníku s výbornou stabilitou. 

Výška s hroty cca 65cm, základna pod reproduktory š x h: 130 x 180 mm. 

Provedení bílá s vysokým leskem, černá, černá s vysokým leskem, stříbrná. 6 990 pár

WSB 1 Moc vč.DPH
Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy, nastavitelný ve 

všech směrech. Provedení bílý a černý lesklý lak. 6 590 pár

Stand 6 Moc vč.DPH

Stojan pro reprosoustavy Focus 160, Contour S1.4 a Confidence C1 II, 

rozměr plochy 23,5 x 16,8cm. Provedení černé nebo stříbrné. 10 990 pár

Center base 2 Moc vč.DPH
Exklusivní úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reprosoustavy Contour S 

CX, Confidence Center nebo Evidence Center, maximální rozměry 500 x 280 

x 300 mm.  Provedení antracit. 14 990 ks

Center base Moc vč.DPH
Univerzální, úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory, 

maximální rozměry repro 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit. 3 450 ks

Standardní záruční doba na reprosoustavy Dynaudio je 24 měsíců, po 

registraci na

http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od 

výrobce až na 96 měsíců.


