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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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דגם
MASS 10
MASS C
MASS W200

תאור מוצר
יחידת סטליט
סנטר
סאב "17

צבע
BLACK
BLACK
BLACK
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רמקול לוויני מעוצב MONITOR AUDIO MASS 10
רמקול לוויני  MASS 10מסדרת  MASSשל  MONITOR AUDIOהסידרה שזכתה בציון
 5כוכבים ממגזין. WHAT HIFI.גימור חדשני של מעטפת בד המשלב גימור אלומיניום
בדפנות העליונות והתחתונות בעיצוב קומפקטי .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  C-CAMומרכיב הטוויטר בקוטר
" 1העשוי מאותה הטכנולוגיה.
למרות המידות הקטנות שלו ,הרמקול יעשיר את חווית השמע שלכם באיכות סאונד צלולה
ועמוקה התאימה לכל סוגי המוזיקה .
שילוב ה  mass 10כחלק ממערכת קולנוע ביתי הכוללת את יחידת הסנטר ה MASS 10
Centreויחידת הבאס ה- W200של  MONITOR AUDIOיוצר למעשה את המערכת
האולטימטיבית הן מבחינת העיצוב והן מבחינת הצליל ,כמו כן ,שימוש בזוג MASS 10
כרמקולים למערכת סטריאופונית יקנו צליל עשיר ומדויק להפליא בשילוב עיצוב מדהים.
ה  MASS 10מגיע עם הכנה לחיבור למתקן תלייה לקיר או לתקרה



















תחום תדרים 30Hz-80kHz -
רגישות )W@1M1 ( -dB40
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה ( 177W (RMS
הספק מגבר מומלץ 15-177W )RMS( -
מאזן באסים  -באס רפלקס אחורי
תדר חיתוך נמוך Hz077 -
תדר חיתוך גבוהkHz1.5 -
גימור  -בד שחור
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  177מ"מ
(")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  114 -מ"מ
גובה  100 -מ"מ
רוחב  114 -מ"מ
משקל  1.55 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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רמקול סנטר מעוצב MONITOR AUDIO MASS
רמקול סנטר מסדרת  MASSשל  MONITOR AUDIOהסידרה שזכתה בציון  5כווכבים
ממגזין WHAT HIFI.בגימור חדשני של מעטפת בד המשלב גימור אלומיניום בדפנות
הצדדיות בעיצוב קומפקטי .בניית הרמקול מאפשרת לו גמישות יתרה ביחידת המיד באס
המפתחת מקצב נכון ועשיר שאינו מבייש כל רמקול קונבנציונאלי.
מרכיב הטוויטר בקוטר " 1ב טכנולוגית C-CAMבעיצוב חדשני התורם לביצועים
מקסימליים.יחידת המיד באס מורכבת מרכיב בקוטר " 0העשוי מטכנולוגית C-CAM
המעוגן למארז הרמקול בשילוב עם  Hive® reflex portהמאפשר זרימת אויר אופטימלית
לצליל נקי ועוצמתי.
הרמקול מגיע עם הכנה לחיבור למתקן תלייה לקיר

















תחום תדרים 47Hz – 30kHz -
רגישות )W@1M1 ( -dB40
התנגדות נומינלית 4ohms -
עוצמה (177W (RMS
הספק מגבר מומלץ 15-177W )RMS( -
מאזן באסים  -באס רפלקס אחורי
גימור  -שחור
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  177מ"מ (")0
יחידת טויטר בטכנולוגיית  C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  114 -מ"מ
גובה  114 -מ"מ
רוחב  114 -מ"מ
משקל  1.55 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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סאב וופר אקטיבי MONITOR AUDIO MASS W200
סאב וופר  W200מסדרת  MASSשל  MONITOR AUDIOהסידרה שזכתה בציון 5
כווכבים ממגזין  WHAT HIFI.מקנה מימד חדש בכל הנוגע למערכת קולנוע ביתית.
היחידה מורכבת מאלמנט (" 155 )17מ"מ  C-CAMונשלט על ידי מגבר CLASS D
בעוצמה של  220Wעל מנת ליצור תחום תדרים רחב במיוחד . 40-120 Hz
ליחידת הבאס יחידת שליטה בחלק העליון הכוללת שליטה בעוצמה ובשלושה מצבי
אקוליזר .בנוסף ,קיים ליחידה טריגר V 11הניתן לחברו לרסיבר ועל ידי כך ,הכיבוי
וההפעלה של היחידה יבוצע מהרסיבר .ליחידה כניסת  RCAסטריאו ורגלי סיליקון למניעת
רעידות.


















תחום תדרים -
תדר נמוך ביותר Hz77 -
תדר גבוה ביותר –  40-120 Hzאקטיבי  /פאסיבי
התנגדות 17K ohms -
הספק הגברה ) W117 (RMS
סוג הגברה D -
פילטר מעבר של תדר נמוך  dB10 -לאוקטבה קבועה
סוג דרייבר  C-CAM 10" -בשילוב )260mm) Auxilary bass radiator "17
 MDFבעובי  14מ"מ ובאס רפלקס תחתון
חשמל VAC / 220-240 VAC 50-60Hz117-117 -
גימור  -שחור
מידות -
עומק  745 -מ"מ
גובה  017 -מ"מ
רוחב  745 -מ"מ
משקל  15.55 -ק"ג

 5שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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