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Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada Emit - novinka, nahrazující řadu DM

Emit 15c
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.

14 500 Kč ks

Emit 10

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.

16 660 Kč pár

Emit 20

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.

18 840 Kč pár

Emit 30

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.

42 040 Kč pár

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.

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada Excite

Excite X24c

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. Provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová bílá, saténová černá.

18 850 Kč ks

Excite X14A

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.

21 750 Kč ks

Excite X14

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.

28 700 Kč pár

Excite X18

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.

39 480 Kč pár

Excite X34

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

63 500 Kč pár

Excite X38

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

86 700 Kč pár

Excite X44

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.

118 400 Kč pár

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.



Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada XEO

Master remote Control

Dálkový ovladač pro systém XEO. Umožňuje snadné přepínání mezi jednotlivými vstupními signály i jednotlivými zónami.

1 160 Kč ks

Xeo Connect

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/96kHz (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.

9 850 Kč ks

Xeo Link

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.

4 350 Kč ks

Xeo Extender

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.

4 350 Kč ks

Xeo Hub

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.

7 250 Kč ks

Xeo 2

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 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.

36 650 Kč pár

Xeo 4

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.

49 300 Kč pár

Xeo 6

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.

87 000 Kč pár

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.



Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada FOCUS  

Focus 200 XD

Aktivní reprosoustavy Focus 200 XD nabízejí pronikavý a hluboký zvuk v kompaktní velikosti s 300W digitálním zesilovačem. Možnost 

bezdrátového připojení. Měniče Esotec +. Středobasový měnič 75mm s hliníkovou cívkou je osazen v 17cm hliníkovém rámu, 27mm 

výškový měnič. Možnost připojit na Dynaudio HUB a bezdrátově streamovat hudbu. Vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník. Frekvenční 

odezva 39Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Materiál skříně 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, 

saténová bílá, saténová černá.

145 000 Kč pár

Focus 400 XD

Aktivní třípásmové reprosoustavy Focus 400 XD přinášejí impozatních zvuk díky měničům Esotec+ a 450W digitálnímu zesilovači. 

Možnost bezdrátového připojení. 75mm středobasový měnič s hliníkovou cívkou je osazen v 17cm hliníkovém rámu. 27mm výškový 

měnič. Možnost napojit na Dynaudio HUB  a bezdrátově streamovat hudbu. Vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník. Frekvenční odezva 

29Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Skříň s bass reflexem z 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, 

saténová bílá, saténová černá.

232 000 Kč pár

Focus 600 XD

Aktivní reprosoustavy Focus 600 XD přinášejí impozatních zvuk bez kompromisů díky měničům Esotec+ a 150W digitálnímu zesilovači pro 

každý měnič. Možnost bezdrátového připojení. Středotónový 14 cm měnič s 38mm hliníkovou cívkou a dva středobasové 18 cm měniče s 

54 mm hliníkovou cívkou jsou osazeny v litých hliníkových rámech. 27mm výškový měnič s hliníkovou cívkou a kalotou. Možnost napojit 

na Dynaudio HUB a bezdrátově streamovat hudbu. Kalibrace EQ podle polohy, vestavěný 24bit/192kHz D/A převodník, frekvenční 

odezva 20Hz-24kHz, přepínatelná vstupní citlivost 6dB/0dB/-6dB. Skříň z 19mm MDF, provedení dýha ořech, dýha palisandr, saténová 

bílá, saténová černá.

290 000 Kč pár

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.

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada CONTOUR LE

Contour S 1.4 LE

Regálové 2 pásmové bass-reflex reprosoustavy Contour S 1.4 LE s textilní kalotou a precizně regulovanou hloubkou impregnace. Vysoce 

kvalitní OFC měděné kabely. Výhybky osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory. Hliníková cívka 

vinutá na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Citlivost: 85dB, impedance: 4 ohmy, frekvenční rozsah: 41 - 25.000 Hz, 

zatížitelnost 160W. Platí pro verzi: černý klavírní lak; s leštěným nerezovým předním panelem, dýha bubinga, vysoký klavírní lesk, dýha 

mocca, vysoký lesk, dýha ořech; s kovovým předním panelem

47 130 Kč ks

Contour S 3.4 LE

Sloupové 2 pásmové bass-reflex reprosoustavy Contour S 3.4 LE s textilní kalotou a precizně regulovanou tloušťkách impregnace. Vysoce 

kvalitní OFC měděné kabely. Výhybky osazeny keramickými rezistory, vzduchovými cívkami, kvalitními kondenzátory. Hliníková cívka 

vinutá na high-tech nosiči z vysoce stabilního materiálu Kapton. Citlivost: 86dB, impedance: 4 ohmy, frekvenční rozsah: 35 - 25.000 Hz, 

zatížitelnost 270W. Platí pro verzi: černý klavírní lak; s leštěným nerezovým předním panelem, dýha bubinga, vysoký klavírní lesk, dýha 

mocca, vysoký lesk, dýha ořech; s kovovým předním panelem

83 380 Kč 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.



Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada CONFIDENCE 

Confidence Center Platinum
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.

211 700 Kč ks

Confidence C1 Platinum
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.

211 700 Kč pár

Confidence C2 Platinum

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.

377 000 Kč pár

Confidence C4 Platinum

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.

562 600 Kč pár

U ostatních povrchových úprav řady Dynaudio Confidence (třešeň, očkový javor nebo bílý lesklý lak) se prosím informujte na délku 

dodací lhůty. Standardní záruční doba na reprosoustavy Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na

http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce na 96 měsíců.

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada EVIDENCE

Evidence Center
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.

606 000 Kč ks

Cena za provedení černý kvalitní lak 722 000 Kč ks

Evidence Temptation

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.

1 126 600 Kč pár

Cena za provedení černý kvalitní lak 1 344 000 Kč pár

Evidence Platinum

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.

1 870 500 Kč pár

Evidence Master

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.

2 557 800 Kč pár

Cena za provedení černý klavírní lak 3 021 800 Kč pár

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.



Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Zabudované reproduktory

IP Bracket Instalační konzole pro instalaci modelů IP17 a IP24 do sádrokartonových příček, případně stropů. 900 Kč ks

IW 17

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 Kč ks

IC 17

Kruhové reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, rozměry: vnější kruh 236 mm, min. hloubka: 110 mm. 

Provedení bílé.

8 990 Kč ks

IP 17

Reproduktory pro instalaci do stěn, citlivost 88dB, impedance 8 ohmů, rozměry (š x v): 225 x 325 mm. Provedení bílé.

14 930 Kč ks

IP 24

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 Kč 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.

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Příslušenství

Xeo 2 Wall Bracket NOVINKA - Montážní konzola pro uchycení reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 na stěnu. 3 300 Kč ks

Xeo 2 Desk Stand NOVINKA - Elegantní stojan na stůl pro reprosoustavy Dynaudio Xeo 2. 5 500 Kč ks

SF 1 Šikmá podložka pod kompaktní reprosoustavy pro postavení na stůl nebo polici. Provedení černá a bílá. 1 900 Kč pár

Wall mount Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy. Směrově nastavitelný. Provedení černé. 2 000 Kč ks

Center base
Univerzální, úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory, maximální rozměry repro 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit.

3 450 Kč ks

Stand 3X 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.
7 100 Kč pár

WSB 1
Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy, nastavitelný ve všech směrech. Provedení bílý a černý lesklý lak.

7 100 Kč pár

Stand 6

Stojan pro reprosoustavy Focus 160, Contour S1.4 a Confidence C1 II, rozměr plochy 23,5 x 16,8cm. Provedení černé nebo stříbrné.
11 600 Kč pár

Center base 2 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.
14 935 Kč ks

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Řada CONSEQUENCE 

Consequence Ultimate Edition
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.

1 392 000 Kč pár

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.

Kód Produkt Referenční MOC s 

DPH
Jednotka

Subwoofery  

SUB 250 II

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 Kč ks

Sub 600
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.

50 750 Kč 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.








