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Typ Cena vč. DPH

Impact 10 Reproduktor ø25cm, 32Hz-140Hz ± 3dB, basreflex ve spodní straně, 
150W RMS (250W dynamický výkon), rozměry v/š/h 35x32,5x36,5cm, 
13,5kg, černý

10 990,-

Impact 12 Reproduktor ø30cm, 29Hz-140Hz ± 3dB, basreflex ve spodní straně, 
165W RMS (275W dynamický výkon), rozměry v/š/h 39x36,5x45,5cm, 
16,5kg, černý

13 490,-

Impact Mini Aktivní reproduktor ø16,5cm + pasivní ø20cm na spodní straně, 38Hz-
140Hz ± 3dB, 180W RMS (300W dynamický výkon), rozměry v/š/h 
25,5x25,5x30,5cm, 8,5kg, černý nebo bílý

12 990,-

Typ Cena vč. DPH

Wi-Q 10 Reproduktor ø25cm, 28Hz-120Hz ± 3dB, 195W RMS (390W dynamický 
výkon), rozměry v/š/h 44x39x43cm, 18kg, černý

19 990,-

Wi-Q 12 Reproduktor ø30cm, 25Hz-120Hz ± 3dB, 195W RMS (390W dynamický 
výkon), rozměry v/š/h 47x42x46cm, 20,5kg, černý

21 990,-

Wi-Connect 
System

Sada vysílače a přijímače umožňující bezdrátové připojení jakéhokoliv 
subwooferu, přenos analogového signálu (stereo nebo LFE) v pásmu 6Hz-
16kHz ± 3dB, 

4 990,-

Typ Cena vč. DPH

SPL-800 Ultra Reproduktor ø20cm, 26Hz-120Hz ± 3dB, 1200W RMS (2400W 
dynamický), rozměry v/š/h 28x27x35,5cm, váha 15kg, černý nebo bílý 
klavírní lak

34 990,-

SPL-1000 Ultra Reproduktor ø25cm, 23Hz-120Hz ± 3dB, 1200W RMS (2400W 
dynamický), rozměry v/š/h 34,5x33x40,5cm, váha 20kg, černý nebo bílý 
klavírní lak

41 990,-

SPL-1200 Ultra Reproduktor ø30cm, 21Hz-120Hz ± 3dB, 1200W RMS (2400W 
dynamický), rozměry v/š/h 39x383x47cm, váha 22kg, černý nebo bílý 
klavírní lak

49 990,-

SPL-800i Instalační subwoofer, který vychází z předchozí řady SPL-R, není vybaven 
kalibrací, ani dálkovým ovladačem, reproduktor ø20cm, 28Hz-120Hz ± 
3dB, 1000W RMS (2000W dynamický), rozměry v/š/h 27x26x33cm, 
váha 16kg, černý nebo bílý (ne klavírní lak)

24 990,-

Řada Impact

Řada  SPL-Ultra

Řada  Wi-Q
Premiová řada subwooferů, která konstrukčně vychází z řady EQ-Max, je však vybavena technologií pro bezdrátový přenos 
vstupního signálu. Oba modely této řady tedy disponují pětipásmovou automatickoukalibrací, která po připojení přiloženého 
mikrofonu subwoofer ideálně nastaví dle akustických podmínek poslechové místnosti, dále DSP procesorem se čtyřmi předvolbami 
pro různé charaktery poslouchané hudby. Miniaturní dálkový ovladač umožňuje ovládání všech funkcí jako u řady EQ-Max

Cenově dostupná řada subwooferů vhodná k levnějším sestavám domácího kina, překvapivě pevné basy, zesilovač je vybaven 
funkcemi Auto off, přepínání fáze 0°/180°, ovládání hlasitosti otočným regulátorem na zadním panelu, nastavení horní hranice 
kmitočtového pásma subwooferu 50-200 Hz, ochranné elektrické obvody proti přetížení v síti a přehřátí, povrchově jsou jednotlivé 
modely opatřeny umělou dýhou 

SPL-Ultra je řada špičkových subwooferů s uzavřenou ozvučnicí určená především ke kvalitním stereo sestavám, nicméně jejich 
excelentní vlastnosti vyniknou i v dražších sestavách domácího kina, subwoofery této řady jsou relativně malé, ale velmi výkonné 
(2,4kW), velmi stabilní a přesné, jsou vybaveny DSP procesorem, který digitálně řídí subwoofer pro různé druhy provozu (filmy / 
rocková hudba / jazz + klasická hudba / počítačové hry), zesilovač je vybaven sofistikovanou sedmipásmovou automatickou 
kalibrací, která pomocí přiloženého mikrofonu subwoofer velmi přesně nastaví dle akustických podmínek poslechové místnosti, 
funkce Auto off, dálkový ovladač s přepínání fáze 0°/90°/180°/270°, ovládáním hlasitosti, okamžitého stlumení a nočního provozu
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Typ Cena vč. DPH

Micro Vee Tři reproduktory ø16,5cm, 38Hz-120Hz ± 3dB, 600W RMS (1200W 
dynamický), rozměry v/š/h 23x23x24,5cm, váha 9kg, černý / bílý

27 990,-

Typ Cena vč. DPH

DD-10 Plus Reproduktor ø25cm, 18Hz-120Hz ± 3dB (10,5Hz-300Hz s vyšší 
odchylkou), 1250W RMS (3 000W dynamický), rozměry v/š/h 
36x33x42cm, 34kg, eben - vysoký lesk

94 990,-

DD-12 Plus Reproduktor ø30cm, 17Hz-120Hz ± 3dB (10,2Hz-300Hz s vyšší 
odchylkou), 1250W RMS (3 000W dynamický), rozměry v/š/h 
40x37x46cm, 38,5kg, eben - vysoký lesk

109 990,-

DD-15 Plus Reproduktor ø38cm, 14,5Hz-120Hz ± 3dB (9Hz-300Hz s vyšší 
odchylkou), 1 250W RMS (3 kW dynamický), rozměry v/š/h 
51x46x57cm, 54,5kg, eben - vysoký lesk

129 990,-

DD-18 Plus Reproduktor ø46cm, 14,4Hz-120Hz ± 3dB (8,8Hz-300Hz s vyšší 
odchylkou), 1 250W RMS (3 kW dynamický), rozměry v/š/h 
58x53x65cm, 64,5kg, eben - vysoký lesk

164 990,-

Typ Cena vč. DPH

SC-1250 Amp Výkonový zesilovač pro interiérové instalace subwooferů,  1250W RMS 
(3000W dynamický), možno připojit až dva reproduktory SC-IW, DSP 
procesor, automatická kalibrace, vstup XLR, Auto off, regulace fáze, váha 
23kg, možno ovládat přes RS-232, 12V trigger, jack pro externí IR, černý

34 990,-

SC-IW / IBB Unikátní subwoofer pro montáž do lehkých montovaných stěn (kupř. 
sádrokarton), vhodný v kombinaci se zesilovačem SC-1250, patentovaný 
T-reproduktor pro 1250W kontinuálního výkonu (3kW ve špičce), 
součástí jsou dva druhy krycích mřížek, frekvenční rozsah 22Hz-120Hz ± 
3dB, rozměry v/š/h 73x36x9cm, váha 19,5kg, černý - baleno ve dvou 
boxech

46 990,-

SC-600 Amp Výkonový zesilovač pro jeden subwoofer řady SC-600, 200W RMS (400W 
dynamický), vhodný pro SC-600IW nebo SC-600IF/IC, DSP procesor, 
automatická kalibrace, vstup cinch, Auto off, montáž do racku - 2U, váha 
23kg, možno ovládat přes RS-232, 12V trigger, jack pro externí IR, černý

19 990,-

SC-600 IW Pasivní subwoofer pro montáž do lehkých montovaných stěn (kupř. 
sádrokarton), vhodný v kombinaci se zesilovačem SC-600, 2x aktivní 
repro o ø16,5cm + 2x pasivní T-reproduktor, frekvenční rozsah 37Hz-
120Hz ± 3dB, rozměry subwooferu v/š/h 48x43x10cm, montážní otvor 
v/š 42,5x37cm, váha 9kg, bílý 17 990,-

Řada  Subcontractor

Řada  Micro Vee
Zatím jediný zástupce řady Micro Vee je subwoofer uzavřenou ozvučnicí určený k multimediálnímu použití, velmi vhodný k 
špičkovému zvuku z počítače nebo v instalacích s potřebou velmi kompaktního subwooferu, skříň subwooferu je z eloxovaného 
hliníku a je osazena třemi reproduktory - jedním aktivním na přední straně a dvěma pasivními na bočních stranách, zesilovač s 
výkonem 1,2kW, funkce Auto off, fáze 0°/180°, "velký" zvuk ze skutečně miniaturního subwooferu

Referenční řada subwooferů s uzavřenou ozvučnicí vhodná k cenově nákladným stereo sestavám a k špičkovým sestavám domácího 
kina, hlavní předností této řady je přesné digitální řízení pohybu membrány reproduktoru, které je odvozeno od vyhodnocení 
vstupního signálu a zpětné kontroly pohybu membrány, subwoofery jsou vybaveny špičkovým systémem automatické a ruční 
kalibrace, systém tedy umožňuje rychlou automatickou kalibraci a pro dokonalý zvukový výsledek ještě manuální dorovnání 
automaticky nastavené křivky, obrazový výstup na monitor popřípadě přes port USB do počítače, zkalibrované nastavení 
subwooferu lze uložit až do šesti předvoleb, dálkový ovladač, možnost řízení přes port RS-232, mikrofon, základní ovládání a 
programovací vstup na čelním panelu, masivní skříň v pravých přírodních dýhách s transparentním lakem ve vysokém lesku

Řada Digital Drive Plus
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