אוגדן המוצרים של

יצרן הרמקולים הבריטי
לשנת 5102
סדרת MR

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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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 MR1
אל תתנו לגודל הקטן של ה -MR1להשלות אתכם הרמקול הקטן של סדרת מוניטור
מפיק סאונד גדול הרבה מעבר לרמקול  MONITOR REFERENCEקטן
קונבנציונלי.
הבנייה הנכונה והמדויקת של הרמקול יוצרים אקוסטיקת חלל פתוחה ומפתיעה
הגורמת חוויה ייחודית לכל מאזין.
השילוב של תיבת תהודה מגובשת ,יחידת מיד-באס המורכבת מרכיב בקוטר "5.5
בטכנולוגית  MMP® IIומרכיב הטוויטר בקוטר " 1בטכנולוגיית  C-CAMמאפשר
קבלת תוצאות בלתי רגילות עבור ה  – MR1הן בסטריאו והן כחלק ממערכת קולנוע
ביתית


















תחום תדרים 50Hz-30kHz -
תחום תדרים Hz-30kHz55 -
רגישות )W@1M1 ( - dB88
התנגדות נומינלית ohms5 -
עוצמה ( ) RMS ( - W07
הספק מגבר מומלץ )RMS( 15-70W
מאזן באסים  -באס רפלקס אחורי
גימור  -שחור ; עץ כהה () WALNUT
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  MMP®IIבקוטר  107מ"מ (")5.5
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  187 -מ"מ
גובה  157 -מ"מ
רוחב  155 -מ"מ
משקל  7.5 -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 MR2
רמקול רצפתי  MR2מסדרת  MRשל  MONITOR AUDIOהמבוסס על הרמקול
זוכה הפרסים ה , BX2 -הוא רמקול בעל שני אלמנטים שמיועד עבור מעמד או מדף.
הוא מורכב מאלמנט " MID-BASS 6.5המפיק תדר נמוך ואמצע עוצמתי עד לנקודת
חיתוך של  KHZ 2.8וטויטר . C-CAM.
הבנייה הפנימית של הרמקול היא בצורת  8היוצרת צליל פתוח ומדויק .פתח האוויר
המצוי מקדימה מונע התפשרות ביחס למיקום הרמקול.ניתן למקם את הרמקול בצמוד
לקיר קיים בלי התפשרות על התדר הנמוך .


















תחום תדרים 42Hz-30kHz -
תחום תדרים Hz - 30kHz01 -
רגישות (dB - (1W@1M07
התנגדות נומינלית ohms5 -
עוצמה )RMS( W177 -
הספק מגבר מומלץ – )RMS( 30-100W
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי
גימור  -שחור ; עץ כהה ( ) WALNUT
סוגי דרייברים –
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר בטכנולוגיית ®gold C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  157 -מ"מ
גובה  757 -מ"מ
רוחב –  185מ"מ
משקל –  5.5ק"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 MR4
רמקול רצפתי  MR4מסדרת  MRשל  MONITOR AUDIOהוא בעל  1.5אלמנטים.
הרמקול הוא ,למעשה ,הרחבה של ה  MR2המעמיקה את עומק הצליל ואת התדר הנמוך .
ה - MR4יודע להתמודד עם נקודות שמע (פיקים) ולייצר צליל אותנטי לאורך כל ספקטרום
הצלילים .שני הדרייברים בקוטר " 5.5בטכנולוגיית  MMP-IIתוכננו ספציפית ל MR4.
האלמנט הנמוך מיועד לתדר הנמוך בלבד בעוד שהאלמנט האמצעי יוצר צליל עשיר ונעים
של תדר האמצע ל - M4יש פתח אוורור גם בחזית וגם מאחורי הרמקול ובכך זרימת האוויר
אחידה ויוצרת דיוק צליל בתדרים נמוכים .כמו כן,ניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר
והאוורור יהיה דרך הפתח הקדמי בלבד.


















תחום תדרים 36Hz- 30kHz -
רגישות (01dB - (1W@1M
התנגדות נומינלית 5 ohms -
עוצמה 157W (RMS( -
הספק מגבר מומלץ 30-100W (RMS( -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי ואחורי
גימור  -שחור ; עץ כהה ( ) WALNUT
סוגי דרייברים -
יחידת באס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת מיד-בס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר בטכנולוגיית  ®gold C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  155 -מ"מ
גובה  857 -מ"מ
רוחב –  185מ"מ
משקל –  11ק"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 MR6
לרמקול רצפתי  MR6מסדרת  MRשל  MONITOR AUDIOיכולות הוצאת צליל נרחבות,
נצילות גבוהה ללא מאמץ .ה -MR6בנוי משלושה דרייברים בטכנולוגיית  MMPIIומיחידת
טויטר  C-CAMהאחראית לצליל הגבוה .הדרייבר הנמוך אחראי על התדרים הנמוכים
ביותר ,בעוד שהדרייבר האמצעי נותן את החלק העליון של התדר הנמוך ובכך יוצר מקצב
מעניין של התדר הנמוך ,הדרייבר העליון אחראי על התדר האמצע.הרמקול מכיל תיבת
תהודה מרהיבה ,גריל חזיתי מעודן ופתח אויר חזיתי היוצרים איכות צליל בלתי מתפשרת
בחדר הקולנוע שלכם.ל - MR6יש פתחי אוורור גם בחזית וגם מאחורי הרמקול ובכך זרימת
האוויר אחידה ויוצרת דיוק צליל בתדרים נמוכים .כמו כן ,ניתן למקם את הרמקול בצמוד
לקיר והאוורור יהיה דרך הפתח הקדמי בלבד


















תחום תדרים 33Hz - 30kHz -
רגישות (07dB - (1W@1M
התנגדות נומינלית 5 ohms -
עוצמה 157W (RMS( -
הספק מגבר מומלץ 07-157W (RMS( -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי ואחורי
גימור  -שחור ; עץ כהה ( ) WALNUT
סוגי דרייברים –
שתי יחידות באס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת מיד-בס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר בטכנולוגיית ®gold C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  777 -מ"מ
גובה  007 -מ"מ
רוחב –  177מ"מ
משקל –  10.1ק"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 MR CENTRE
רמקול סנטר מסדרת  MRשל  MONITOR AUDIOהרמקול המרכזי של סדרת MR
מהווה מרכיב מרכזי בכל מערכת רמקולים רב ערוצית או ייעודית לקולנוע ביתי ,בהדגשה
על עומק צליל ואותנטיות למרכז הבמה.
לשם כך ה -MR CENTERשל  MONITOR AUDIOנבנה משני דרייברים "5.5
בטכנולוגית  MMPIIויחידת טויטר בטכנולוגית  C-CAM.יחידת החיתוך הפנימית של
הרמקול ) (CROSSOVERבתדר  KHZ 2.6מקנה לו תוצאות מצוינות הן במאוזן והן
במאונך כך שאין חובה למקם את הרמקול במאוזן (כמו כל רמקול סנטר קונבנציונלי).
הרמקול תוכנן לתפקד כהלכה עם מגוון סוגי הגברה ויפיק תוצאות מצוינות אפילו במגברים
בעלי הספק של נמוך .

















תחום תדרים 60Hz-30kHz -
רגישות (01dB - (1W@1M
התנגדות נומינלית 6ohms -
עוצמה 157W (RMS( -
הספק מגבר מומלץ 07-157W (RMS( -
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי ואחורי
גימור  -שחור ; עץ כהה ( ) WALNUT
סוגי דרייברים –
שתי יחידת מיד-בס בטכנולוגיית  MMP®Iבקוטר  107מ"מ (")5.5
יחידת טויטר בטכנולוגיית ®gold C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  155 -מ"מ
גובה  155 -מ"מ
רוחב –  057מ"מ
משקל –  5.1ק"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 :

סאב וופר אקטיבי MONITOR AUDIO MR W10
יחידת הבאס ה  MSW10מסדרת  MRשל  MONITOR AUDIOהיא יחידה קומפקטית
בממדיה אך עוצמתית במיוחד .עם מגבר  CLASS A-Dבעוצמה של  W100תיבה תהודה
עשויה  MDFואלמנט " 17חזיתי בטכנולוגיית  MMP-II.יחידת הבאס תיראה מצוינת כחלק
מכל מערכת רמקולים קיימת ומדהימה בשילוב סדרת  MR.תחום התדרים שלה מגוון
במיוחד 45Hz-150Hz :ובנוסף יחידת שליטה על העוצמה מאפשרים ,הלכה למעשה,
להתאים את יחידת הבאס לכל מערכת המצויה בבית.

















תדר נמוך ביותר 18Hz-Eq -
תדר גבוה ביותר  45Hz-150Hz -אקטיבי  /פאסיבי
התנגדות 20K ohms -
הספק הגברה )RMS ( - 100W
סוג הגברה D -
פילטר מעבר של תדר נמוך  12dB -לאוקטבה
סוג דרייבר Long Throw "17 -
תיבת תהודה  -תיבת  MDFשל  18מ"מ  ,באס רפלקס תחתון
חשמל VAC / 220-240 VAC 50-60Hz117-117 -
גימור  -שחור  ,עץ כהה ( ) WALNUT
מידות -
עומק  707 -מ"מ
גובה  717 -מ"מ
רוחב  717 -מ"מ
משקל  11.0 -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 :

