אוגדן המוצרים של

יצרן הרמקולים הבריטי
לשנת 5102
סדרת BRONZE

מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv -
רחוב יהודה הלוי  ,0ת.ד 005 .טבריה.
טל' ,100-0202051 :פקס , 10-5057775 :נייד (שי)120-0555151 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

בס"ד

חברת אודיו מוטיב מפיצה ראשית של חברת קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע"מ ,גאה להציג בפניכם
את אוגדן המוצרים של חברת  MONITOR AUDIOלשנת .1715
חברת  MONITOR AUDIOהעולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו
הביתי.
ליצרן  10סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמת עיצוב עילאית
המסופקת בשלל צבעים וגדלים.
חברת קונקטור מעניקה  5שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי
האלקטרוניקה.
טכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית ע"י  MONITOR AUDIOוניתן לקרוא עליהם באתר
האינטרנט שלנו.
מגוון המוצרים הרחב זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם.
.
נשמח לעמוד לרשותכם :
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :
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תאור מוצר

דגם

זוג רמקולים מדפיים

BX1

זוג רמקולים מדפיים

BX2

זוג רמקולים רצפתיים

BX5

זוג רמקולים רצפתיים

BX6

זוג רמקולים אחוריים

BXFX

רמקול סנטר

BXLCR

Audio Motiv-  וידאו וחשמל חכם/ מערכות אודיו
. טבריה111 .ד. ת,1 רחוב יהודה הלוי
750-0111717 :) נייד (שי, 70-5017775 : פקס,700-0515157 :'טל
www.audiomotiv.co.il : אתר החברהaudiomotiv@gmail.com :אימייל

זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO BX1
ברמקול ה -BX1מסדרת  BRONZE BXשל  MONITOR AUDIOניתן לחוות
ביצועים זהים לאלה של רמקולים בעלי מימדים גדולים בהרבה.
בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב נכון
ועשיר שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי.
יחידת המיד באס מורכבת מרכיב בקוטר " 5.5העשוי מטכנולוגית  C-CAMומרכיב
הטוויטר בקוטר " 1העשוי מאותה הטכנולוגיה


















תחום תדרים 50Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB88
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W07
הספק מגבר מומלץ )RMS( 15-07 -
מאזן באסים  -באס רפלקס אחורי
תדר חיתוך kHz7.1 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  187 -מ"מ
גובה  157 -מ"מ
רוחב  155 -מ"מ
משקל  7.85 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

זוג רמקולים מדפיים MONITOR AUDIO BX2
רמקול ה -BX2מסדרת  BRONZE BXשל  MONITOR AUDIOהוא למעשה פיסת
אומנות! יכולות הביצוע של הרמקול בתוספת המחיר האטרקטיבי שלו הקנו לו את
הזכייה בפרס מוצר השנה בתחום רמקולי המדף במגזין WHAT HI-FI
הרמקול כולל שני רכיבים ,רכיב מיד באס בקוטר " 5.5העשוי בטכנולוגית C-CAM
ורכיב טוויטר בקוטר " 1העשוי מאותה הטכנולוגיה.
אליהם מצטרף מאזן הבאסים החזיתי ( אך המוסתר ע"י הגריל ) בטכנולוגית ה-
 HiVeIIהייחודית ל  MONITOR AUDIOוהשילוב של  7רכיבים אלו יוצרים איכות
שמע בלתי רגילה הרבה מעבר למצופה מרמקול מדף קונבנציונאלי.


















תחום תדרים 42Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB07
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W117
הספק מגבר מומלץ )RMS( 77-117 -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי
תדר חיתוך kHz7.1 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  155 -מ"מ
גובה  757 -מ"מ
רוחב  185 -מ"מ
משקל  5.80 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO BX5
הרמקולים הרצפתים הקומפקטיים  BX5מסדרת ה -BRONZE BXשל MONITOR
 AUDIOבנויים משני רכיבי באס בקוטר " 5.5וטוויטר בקוטר " 1שניהם מטכנולוגיתC-
 CAMהייחודית ל  MONITOR AUDIOומקנים תצורה של רמקול ריצפתי .2.5 WAY
כל רכיב נתמך באופן נפרד ומבודד ע"י ציר הברגה המתברג לכל עומק הרמקול ובעל
הברגה אחורית המשמרת את חזית הרמקול נקייה ומעוצבת ושומרת על איזון נכון ומדויק
בין כל רכיבי הרמקול.
לכל רמקול מגיע בסיס המקנה לו יציבות וארבעה מגשרי רצפה.




















תחום תדרים 36Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB07
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W117
הספק מגבר מומלץ )RMS( 77-117 -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי ואחורי
תדר חיתוך נמוך dB-@400Hz5 -
תדר חיתוך בינוני  /גבוה Hz7.1 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  108 -מ"מ
גובה  857 -מ"מ
רוחב  157 -מ"מ
משקל  11 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

זוג רמקולים רצפתיים MONITOR AUDIO BX6
ספינת הדגל של סדרת ה -BRONZE BXשל  MONITOR AUDIOהוא רמקול ה BX6.
הרמקולים בנויים משני רכיבי באס בקוטר " 5.5המעמיקים עוד יותר את תחומי התדר
הנמוך ,וטוויטר בקוטר " 1שניהם מטכנולוגית  C-CAMהייחודית ל . MONITOR AUDIO
ומקנים תצורה של רמקול ריצפתי .WAY1.5
כל רכיב נתמך באופן נפרד ומבודד ע"י ציר הברגה המתברג לכל עומק הרמקול ובעל
הברגה אחורית המשמרת את חזית הרמקול נקייה ומעוצבת ושומרת על איזון נכון ומדויק
בין כל רכיבי הרמקול.
לכל רמקול מגיע בסיס המקנה לו יציבות וארבעה מגשרי רצפה.




















תחום תדרים 34Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB07
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W157
הספק מגבר מומלץ )RMS( 07-157 -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי ואחורי
תדר חיתוך נמוך dB-@600Hz5 -
תדר חיתוך בינוני  /גבוה Hz7.0 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  715 -מ"מ
גובה  085 -מ"מ
רוחב  185 -מ"מ
משקל  18.15 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

זוג רמקולי סראונד MONITOR AUDIO BXFX
רמקול הסראונד הוורסטילי בעל שני המצבים דגם  BXFXמסדרת ה -BRONZE BXשל
 MONITOR AUDIOהניתן למיקום כרמקול צידי או אחורי כחלק ממערכת קולנוע ביתית
בעלת חמישה או שבעה ערוצי שמע.
הרמקול כולל יחידת מיד באס בקוטר " 5.5ושני טוויטרים בקוטר " 1העשויים בטכנולוגית
 C-CAMהייחודית ל  MONITOR AUDIOובעלת קצוות מעוגלים.
הרמקולים קלים להתקנה בכל קיר קונבנציונאלי ומותאמים באופן מושלם לעיצוב חלל
הקולנוע הביתי.

















תחום תדרים 65Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB07
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W87
הספק מגבר מומלץ )RMS( 15-87 -
מאזן באסים  -תיבת תהודה אטומה
תדר חיתוך kHz1.1 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
 1יחידות טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  175 -מ"מ
גובה  105 -מ"מ
רוחב  180 -מ"מ
משקל  7.51 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

רמקול סנטר MONITOR AUDIO BXLCR
רמקול הסנטר  BXCמסדרת ה -BRONZE BXשל  MONITOR AUDIOהוא רמקול
מדויק להפליא כמתבקש מכל רמקול סנטר איכותי.
הוא בנוי בתיבה אטומה הכוללת בתוכה שני רכיבי מיד באס בקוטר " 5.5וטוויטר בקוטר "1
שניהם בטכנולוגיית  C-CAMהייחודית ל . MONITOR AUDIO
רמקול הסנטר הוא אלגנטי ונקי ומתאים לכל ארונית סטריאו קונבנציונאלית ובאופן מושלם
לעיצוב הקיים בסביבת המסך.


















תחום תדרים 60Hz-30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB07
התנגדות נומינלית ohms8 -
עוצמה )RMS ( - W117
הספק מגבר מומלץ )RMS( 17-117 -
מאזן באסים  -תיבת תהודה אטומה
תדר חיתוך kHz7.1 -
גימור  -עץ אדמדם  /שחור  /אגוז  /עץ בהיר
סוגי דרייברים -
 1יחידות מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  155 -מ"מ
גובה  057 -מ"מ
רוחב  155 -מ"מ
משקל  5.18 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
רחוב יהודה הלוי  ,1ת.ד 111 .טבריה.
טל' ,700-0515157 :פקס , 70-5017775 :נייד (שי)750-0111717 :
אימייל audiomotiv@gmail.com :אתר החברהwww.audiomotiv.co.il :

