אוגדן המוצרים של

יצרן הרמקולים הבריטי
לשנת 5102
סדרת CLIMATE

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 :

דגם

תאור מוצר

CL50

זוג רמקולים חיצוניים "5.15

CL60

זוג רמקולים חיצוניים "5.5

CL60T2

רמקול חיצוני סטריאופוני "5.5

CL80

זוג רמקולים חיצוניים "8

צבע
BLACK
WHITE
BLACK
WHITE
BLACK
WHITE
BLACK
WHITE

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 חיצוניים MONITOR AUDIO CL50
כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון
אמבטיות .העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים
של היצרן.
כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים
רטובים .הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע .פירוש הדבר הוא
שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של  MONITOR AUDIOניתנים כעת
לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית ,בגינה ,בצד הבריכה ,בפאטיו או בתוך אזורי רחצה.
בנוסף לכך ,פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי  ABRלסדרת הרמקולים החיצוניים
אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר .בגשם ,ברוח ,בשלג או בשמש
יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.



















תחום תדרים 05Hz – 30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB80
התנגדות נומינלית 8ohms -
עוצמה )RMS ( - W57
הספק מגבר מומלץ 17-87W ) RMS( -
תצורה  1 -דרייברים  +מתקן תלייה
גימור  -שחור  /לבן
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
גובה  185 -מ"מ
רוחב  101.5 -מ"מ
עומק  -לא כולל מתלה  158.5 -מ"מ
עומק  -כולל מתלה  117 -מ"מ
צידוד  105 -מעלות
הטייה  15 -מעלות
משקל  7.55 -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 חיצוניים MONITOR AUDIO CL60
כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון
אמבטיות .העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים
של היצרן.
כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים
רטובים .הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע .פירוש הדבר הוא
שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של  MONITOR AUDIOניתנים כעת
לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית ,בגינה ,בצד הבריכה ,בפאטיו או בתוך אזורי רחצה.
בנוסף לכך ,פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי  ABRלסדרת הרמקולים החיצוניים
אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר .בגשם ,ברוח ,בשלג או בשמש
יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.



















תחום תדרים 57Hz – 30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB88
התנגדות נומינלית 8ohms -
עוצמה 177W )RMS ( -
הספק מגבר מומלץ 15-177W ) RMS( -
תצורה  1 -דרייברים  +מתקן תלייה
גימור  -שחור  /לבן
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  155מ"מ (")5.5
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
גובה  715 -מ"מ
רוחב  185 -מ"מ
עומק  -לא כולל מתלה  108.5 -מ"מ
עומק  -כולל מתלה  175 -מ"מ
צידוד  105 -מעלות
הטייה  15 -מעלות
משקל  0.51 -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 סטריאופוני חיצוני MONITOR AUDIO CL60T2
כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון
אמבטיות .העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים
של היצרן.
כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים
רטובים .הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע .פירוש הדבר הוא
שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של  MONITOR AUDIOניתנים כעת
לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית ,בגינה ,בצד הבריכה ,בפאטיו או בתוך אזורי רחצה.
בנוסף לכך ,פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי  ABRלסדרת הרמקולים החיצוניים
אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר .בגשם ,ברוח ,בשלג או בשמש
יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.



















תחום תדרים 57Hz – 30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB88
התנגדות נומינלית 1X8ohms -
עוצמה ( 1X57 )RMS
הספק מגבר מומלץ 15-177W ) RMS( -
תצורה  1 -דרייברים  +מתקן תלייה
גימור  -שחור  /לבן
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  155מ"מ (")5.5
 1יחידות טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
גובה  715 -מ"מ
רוחב  185 -מ"מ
עומק  -לא כולל מתלה  108.5 -מ"מ
עומק  -כולל מתלה  175 -מ"מ
צידוד  105 -מעלות
הטייה  15 -מעלות
משקל  5.71 -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 חיצוניים MONITOR AUDIO CL80
כעת אתם יכולים ליהנות מאיכות צליל בלתי רגילה מחוץ לגבולות הבית ובחללים רטובים כגון
אמבטיות .העיצוב של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו מושפע מכלל מגוון הרמקולים
של היצרן.
כל ארבעת הדגמים של מוניטור אודיו הם בעלי יכולת של הפקת איכות שמע בלתי רגילה בחללים
רטובים .הרמקולים תואמים לכל מזג אויר ללא כל התפשרות על איכויות השמע .פירוש הדבר הוא
שאיכויות השמע המוכרות ברמקולים הקונבנציונאליים של  MONITOR AUDIOניתנים כעת
לשמיעה בחללים חיצוניים מחוץ לבית ,בגינה ,בצד הבריכה ,בפאטיו או בתוך אזורי רחצה.
בנוסף לכך ,פיתחו מהנדסי מוניטור אודיו אלמנט באס אחורי  ABRלסדרת הרמקולים החיצוניים
אשר מקנים תדר נמוך מדהים אשר נשמע ומורגש בכל מזג אויר .בגשם ,ברוח ,בשלג או בשמש
יכולות הצליל של סדרת הרמקולים החיצוניים של מוניטור אודיו תהיה בלתי רגילה.



















תחום תדרים 57Hz – 30kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB8..5
התנגדות נומינלית 8ohms -
עוצמה 117W )RMS ( -
הספק מגבר מומלץ 17-117W ) RMS( -
תצורה  1 -דרייברים  +מתקן תלייה
גימור  -שחור  /לבן
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  177מ"מ (")8
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
גובה  075 -מ"מ
רוחב  177 -מ"מ
עומק  -לא כולל מתלה  111 -מ"מ
עומק  -כולל מתלה  101.5 -מ"מ
צידוד  105 -מעלות
הטייה  15 -מעלות
משקל  5.57 -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 :

