אוגדן המוצרים של

יצרן הרמקולים הבריטי
לשנת 5102
סדרת SHADOW

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 :
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מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
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דגם

תאור מוצר

צבע

MA S25
MA S50
MA S60
MA S CENTER

זוג רמקולים דקים  +מעמדים שולחניים
זוג רמקולים דקים לתליה על הקיר
זוג רמקולים דקים לתליה על הקיר
רמקול סנטר דק לתליה על הקיר

BLACK
BLACK
BLACK
BLACK
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זוג רמקולים מעוצבים MONITOR AUDIO SHADOW 25
רמקול לוויני  SHADOW 25מסדרת  SHADOWשל  MONITOR AUDIOמביא לכם את האיזון
בין הרצון לעיצוב הסלון ובין הצורך במערכת קולנוע ביתי באיכות סאונד מקסימלית להשלמת
המראה של מסכי הטלויזיה הדקים .
בדומה לצל שאין לו עומק אבל יש לו נוכחות גדולה כך גם סדרת ה SHADOWמביאה לכם את
האפקט הקסום של רמקולים דקים ( 0ס"מ בלבד) עם נוכחות סאונד גדולה.גימור אלומניום חדשני
בעיצוב  ultra-thin.בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב
נכון ועשיר שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי.
יחידת המיד באס מורכבת מרכיב בקוטר " 0העשוי מטכנולוגית  RDTומרכיב הטוויטר בקוטר "1
העשוי בטכנולוגיית C-CAM .למרות המידות הקטנות שלו ,הרמקול יעשיר את חווית השמע שלכם
באיכות סאונד צלולה ועמוקה התאימה לכל סוגי המוזיקה.
ה - SHADOW-25.יכולים לשמש הן כרמקולים קדמיים והן כרמקולים אחוריים ומגיעים עם הכנה
לחיבור למתקן תלייה או מעמד תואם מדפי יעודי למוצר.
















תחום תדרים 177Hz – 30kHz -
רגישות )dB40 (1W@1M
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה )57W - (RMS
הספק מגבר מומלץ )RMS( 15-57W -
מאזן באסים – מארז סגור
גימור  -שחור
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  RDTבקוטר  177מ"מ (")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  07 -מ"מ
גובה  777 -מ"מ
רוחב –  155.5מ"מ
משקל –  1.54ק"ג

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

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv-
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זוג רמקולים מעוצבים MONITOR AUDIO SHADOW 50
רמקול  SHADOW 50מסדרת  SHADOWשל  MONITOR AUDIOמביא לכם את
האיזון בין הרצון לעיצוב הסלון ובין הצורך במערכת קולנוע ביתי באיכות סאונד מקסימלית
להשלמת המראה של מסכי הטלויזיה הדקים .
בדומה לצל שאין לו עומק אבל יש לו נוכחות גדולה כך גם סדרת ה  SHADOWמביאה
לכם את האפקט הקסום של רמקולים דקים ( 0ס"מ בלבד) עם נוכחות סאונד גדולה גימור
אלומניום חדשני בעיצוב ultra-thin.
בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב נכון ועשיר
שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי.הרמקול בנוי מ 5 -יחידות  1יחידת המיד באס מורכבת
מרכיב בקוטר " 0העשוי מטכנולוגית  RDT , 2יחידות באס  low profile ABRבקוטר "0
ומרכיב הטוויטר בקוטר " 1העשוי בטכנולוגייתC-CAM .
למרות המידות הקטנות שלו ,הרמקול יעשיר את חווית השמע שלכם באיכות סאונד צלולה
ועמוקה המתאימה לכל סוגי המוזיקה והקולנוע הביתי.

















תחום תדרים 47Hz – 30kHz -
רגישות )dB40 (1W@1M
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה )117W - (RMS
הספק מגבר מומלץ – )RMS( 07-117W
מאזן באסים – מארז סגור
גימור  -שחור
סוגי דרייברים –
שתי יחידות באס בטכנולוגיית  RDTבקוטר  177מ"מ (")0
שתי יחידות מיד-באס בטכנולוגיית  ABRבקוטר  177מ"מ (")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  07 -מ"מ
גובה  545 -מ"מ
רוחב –  155.5מ"מ
משקל –  7.10ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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זוג רמקולים מעוצבים MONITOR AUDIO SHADOW 60
רמקול  SHADOW 60מסדרת  SHADOWשל  MONITOR AUDIOמביא לכם את
האיזון בין הרצון לעיצוב הסלון ובין הצורך במערכת קולנוע ביתי באיכות סאונד מקסימלית
להשלמת המראה של מסכי הטלויזיה הדקים .
בדומה לצל שאין לו עומק אבל יש לו נוכחות גדולה כך גם סדרת ה  SHADOWמביאה
לכם את האפקט הקסום של רמקולים דקים ( 0ס"מ בלבד) עם נוכחות סאונד גדולה גימור
אלומניום חדשני בעיצוב ultra-thin.
בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב נכון ועשיר
שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי.הרמקול בנוי מ 5 -יחידות  1יחידת המיד באס מורכבת
מרכיב בקוטר " 0העשוי מטכנולוגית  RDT , 2יחידות באס  low profile ABRבקוטר "0
ומרכיב הטוויטר בקוטר " 1העשוי בטכנולוגייתC-CAM .
למרות המידות הקטנות שלו ,הרמקול יעשיר את חווית השמע שלכם באיכות סאונד צלולה
ועמוקה המתאימה לכל סוגי המוזיקה והקולנוע הביתי.
ה - SHADOW-60מתאימים למסכים בגודל של מעל "57

















תחום תדרים 07Hz – 30kHz -
רגישות )dB40 (1W@1M
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה )117W - (RMS
הספק מגבר מומלץ – )RMS( 07-117W
מאזן באסים – מארז סגור
גימור  -שחור
סוגי דרייברים –
שתי יחידות באס בטכנולוגיית  RDTבקוטר  177מ"מ (")0
שתי יחידות מיד-באס בטכנולוגיית  ABRבקוטר  177מ"מ (")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  07 -מ"מ
גובה  415 -מ"מ
רוחב –  155.5מ"מ
משקל –  7.01ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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רמקול סנטר מעוצבים MONITOR AUDIO SHADOW CENTER
רמקול סנטר SHADOWמסדרת  SHADOWשל  MONITOR AUDIOמביא לכם את
האיזון בין הרצון לעיצוב הסלון ובין הצורך במערכת קולנוע ביתי באיכות סאונד מקסימלית
להשלמת המראה של מסכי הטלויזיה הדקים .בדומה לצל שאין לו עומק אבל יש לו נוכחות
גדולה כך גם סדרת ה SHADOWמביאה לכם את האפקט הקסום של רמקולים דקים (0
ס"מ בלבד) עם נוכחות סאונד גדולה הרמקול בנוי במיוחד לשימוש כיחידת סנטר להשלמת
יחידות ה - SHADOWהאחרות .גימור אלומניום חדשני בעיצוב  ultra-thin.בניית הרמקול
מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס המפתחת מקצב נכון ועשיר שאינו מבייש כל
רמקול קונבנציונאלי.הרמקול בנוי מ 5 -יחידות  1יחידת המיד באס מורכבת מרכיב בקוטר
" 0העשוי מטכנולוגית  RDT , 2יחידות באס  low profile ABRבקוטר " 0ומרכיב הטוויטר
בקוטר " 1העשוי בטכנולוגיית C-CAM .ה


















תחום תדרים 07Hz – 30kHz -
רגישות )dB40 (1W@1M
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה )117W - (RMS
הספק מגבר מומלץ – )RMS( 07-117W
מאזן באסים – מארז סגור
גימור  -שחור
סוגי דרייברים –
שתי יחידות באס בטכנולוגיית  RDTבקוטר  177מ"מ (")0
שתי יחידות מיד-באס בטכנולוגיית  ABRבקוטר  177מ"מ (")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  07 -מ"מ
גובה  415 -מ"מ
רוחב –  155.5מ"מ
משקל –  7.01ק"ג

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