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 ד"בס

 

 

גאה להציג בפניכם , מ"קונקטור מוצרי אלקטרוניקה בע מפיצה ראשית של חברתחברת אודיו מוטיב 

 .1715לשנת  MONITOR AUDIO  של חברת את אוגדן המוצרים

העולמית היא אחת היצרניות הגדולות והותיקות ביותר בתחום האודיו  MONITOR AUDIOחברת 

 .הביתי

ת עיצוב עילאית סדרות מוצר שונות השמות דגש על איכות סאונד בלתי מתפשרת ועל רמ 10ליצרן 

 .המסופקת בשלל צבעים וגדלים

שנות אחריות על מוצרי הרמקולים ושנתיים אחריות על מוצרי  5מעניקה  חברת קונקטור

 .האלקטרוניקה

וניתן לקרוא עליהם באתר  MONITOR AUDIOי "עטכנולוגיות המוצרים מפותחים ומיוצרים בלעדית 

 .האינטרנט שלנו

 .זכה לאינספור פרסים ממיטב המגזינים ואתרי האודיו הנפוצים בעולם מגוון המוצרים הרחב

. 

 : נשמח לעמוד לרשותכם 
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 צבע תאור מוצר דגם

SILVER-1  זוג רמקולים מדפיים 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-2  

 
 זוג רמקולים מדפיים

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-6  זוג רמקולים רצפתיים 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-8  זוג רמקולים רצפתיים 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-10  זוג רמקולים רצפתיים 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-C  רמקול סנטר 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-FX  זוג רמקולים אחוריים 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 

SILVER-W12  11"סאב וופר 

BLACK OAK 

NATURAL OAK 

ROSENUT 

WALNUT 

BLACK GLOSS 

WHITE GLOSS 



 

 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת ,1רחוב יהודה הלוי 
  750-0111717(: שי)נייד ,  70-5017775: פקס, 700-0515157: 'טל

 www.audiomotiv.co.il: אתר החברה audiomotiv@gmail.com  : אימייל

   SILVERMONITOR AUDIO-1 זוג רמקולים מדפיים
 

 החדשה של SILVER מסדרת זוג הרמקולים הקומפקטיים בעלי שני אלמנטים 

MONITOR AUDIO מציעים צליל עשיר ומדויק ובעל מקצב ערב לאוזן. 

 . משופר    ®RST  משופר ואלמנט מיד באס C-CAM® gold עם טוויטר

 .זוג הרמקולים אידיאלי הן לקטעי מוסיקה והן לקטעי קולנוע ביתי 

 .אחורייםרמקולים כזוג  והןקדמיים  רמקולים כזוג הןכאשר ניתן למקם את הרמקולים 

 05  -תחום תדריםHz-35kHz 

 70 )  רגישותdB  - (1W@1M 

 7  - התנגדות נומינליתohms 

 177 ) מקסימלית  עוצמהW   - (RMS 

 07-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  באס רפלקס אחורי- מאזן באסים HiVe®II port System  

 7.7  -תדר חיתוך טויטרkHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 107- עומק 

  מ"מ 711- גובה 

  מ"מ 175- רוחב 

  ג"ק  5.7- משקל 

  

 

 

 .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "שנות אחריות ע 2
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   SILVERMONITOR AUDIO-2 זוג רמקולים מדפיים
 

אלמנטים  1זוג רמקולים סטריאופוניים הבנויים מתיבת תהודה קומפקטית בעלי 

 . MONITOR AUDIO של החדשה  SILVER מסדרת

חדש  C-CAM® gold וטוויטר  7"בקוטר של  משופר ®RST מציגים אלמנט באס

 .לים הגבוהיםיודיוק בצל ,לאותות הנמוכיםהנותן יותר ביטוי ודגש 

 ..עד כדי כך שהוא מתחרה ראוי לכל רמקול רצפתי קונבנציונאלי

 40  -תחום תדריםHz-35kHz 

 77  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms7 

 117  עוצמהW   - (RMS) 

 07-117  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  באס רפלקס אחורי- מאזן באסים HiVe®II port System 

 1.7  -תדר חיתוך טויטרkHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 באס בטכנולוגיית -יחידת מידRST Cone   (7)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 777- עומק 

  מ"מ 177- גובה  

  מ"מ 705- רוחב 

  ג"ק  7.0- משקל 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת ,1רחוב יהודה הלוי 
  750-0111717(: שי)נייד ,  70-5017775: פקס, 700-0515157: 'טל

 www.audiomotiv.co.il: אתר החברה audiomotiv@gmail.com  : אימייל

   SILVERMONITOR AUDIO-6 רצפתייםזוג רמקולים 
 

החדשנ של מוניטור אודיו כולל  SILVER-הרמקול הריצפתי האלגנטי מסדרת ה

תחום תדרים מורחב ובתוספת יחידות באס  בעל C-CAM טוויטר משופר בטכנולוגיית

 MONITOR הייחודיים RST וטכנולוגית C-CAM ומיד הבנויות משילוב של טכנולוגית

 AUDIO  אלמנטים המפיקים צליל עשיר מבודד ומדויק 1.5ובתצורה כוללת של. 

ניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר והוא כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה 

 .ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל ומניעת הפרעות מחלל החדרמגשרי 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz77 

 77   רגישותdB  - (1W@1M) 

 7  - התנגדות נומינליתohms 

 157   עוצמהW   - (RMS) 

 57-157  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  באס רפלקס כפול- מאזן באסים HiVe®II port System 

 1.0  -תדר חיתוך טויטרkHz 

  077- תדר חיתוך באסHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 בטכנולוגיית  יחידת באסRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 107- עומק 

  מ"מ 775- גובה 

  מ"מ 175- רוחב 

  ג"ק  15.5- משקל  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "שנות אחריות ע 2
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   SILVERMONITOR AUDIO-8 רצפתייםזוג רמקולים 
 

כולל  MONITOR AUDIO החדשה של SILVER-הרמקול הריצפתי מסדרת ה

 בעל תחום תדרים מורחב C-CAM משופר בטכנולוגיית טוויטר

 C-CAM הבנויות משילוב של טכנולוגית" 0ויחידת מיד   5"בתוספת שתי יחידות באס 

 הייחודיים למוניטור אודיו ו RST וטכנולוגית

אלמנטים המפיקים צליל עשיר מבודד ומדויק יותר הנותן ביטוי  7תצורה כוללת של 

 .הצלילים בלתי רגיל לכל ספקטרום

ניתן למקם את הרמקול בצמוד לקיר והוא כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה  

 .מגשרי ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל ומניעת הפרעות מחלל החדר

  .ניתן להגדיר את זוג הרמקולים כרמקולים רחבים במסווה של רמקולים דקים

 תחום תדרים-  Hz-35kHz71 

 77  רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 177  עוצמהW   - (RMS) 

 77-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  באס רפלקס כפול- מאזן באסים HiVe®II port System 

 1.0  -תדר חיתוך טויטרkHz 

 577  -תדר חיתוך באסHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1 בטכנולוגיית  יחידות באסRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידRST Cone  (0)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM    (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 777- עומק 

  מ"מ 1777- גובה 

  מ"מ 175- רוחב 

  ג"ק  17.77- משקל  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .היבואן הרשמי -קונקטור מוצרי אלקטרוניקה י "שנות אחריות ע 2
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   SILVERMONITOR AUDIO-10 רצפתייםזוג רמקולים 
 

 MONITOR AUDIO החדשה של SILVER-הרמקול הריצפתי החדש מסדרת ה

 בעל תחום תדרים מורחב  C-CAM כולל טוויטר משופר בטכנולוגיית

 C-CAM משילוב של טכנולוגיתהבנויות " 0ויחידת מיד   7"בתוספת שתי יחידות באס 

אלמנטים המפיקים  7הייחודיים למוניטור אודיו ובתצורה כוללת של  RST וטכנולוגית

. צליל עשיר מבודד ומדויק יותר הנותן ביטוי בלתי רגיל לכל ספקטרום הצלילים 

יתן למקם ונ.הרמקולים נותנים מענה לסאונד מדוייק וברור גם בחדרים גדולים במיוחד 

 .רהרמקול בצמוד לקיאת 

כולל בסיס פנימי המאגד בתוכו ארבעה מגשרי ריצפה ייחודיים לבידוד הצליל הרמקול 

 .ומניעת הפרעות מחלל החדר

 

 30  -תחום תדריםHz-35kHz 

 77  רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 157 מקסימלית  עוצמהW   - (RMS) 

 77-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  באס רפלקס כפול- מאזן באסים HiVe®II port System 

 1.0  -תדר חיתוך טויטרkHz 

 557  -תדר חיתוך באסHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1 בטכנולוגיית  יחידות באסRST Cone  (7)"מ "מ 177בקוטר 

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידRST Cone  (0)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM    (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 777- עומק 

  מ"מ 1757- גובה 

  מ"מ 177- רוחב 

  ג"ק  15.77- משקל  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "שנות אחריות ע 2
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   ENTREC-SILVERMONITOR AUDIO סנטר רמקול 
 

מקטע הסרט כולל את  57%התפקיד המרכזי של רמקול הסנטר הוא להפיק עד 

אולם באופן מפתיע רוב חברות הרמקולים אינם (.הדיאלוג ) הרכיב העיקרי של המלל 

 .שמות דגש על רכיב רמקול הסנטר במערכת

מותאם באופן  MONITOR AUDIO החדשה של SILVER רמקול הסנטר מסדרת

בכך שהוא נותן צליל פתוח ופרטני המכסה את שטח חלל החדר מושלם לכלל הסדרה 

 .באופן מושלם

מורחב וכל זאת בתיבת  C-CAM הוא כולל שני אלמנטים של תדרי אמצע וטוויטר

 .תהודה קטנת מימדים באופן יחסי

 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz05 

 77  רגישותdB  - (1W@1M) 

 7  - התנגדות נומינליתohms 

 157   עוצמהW   -( RMS) 

 57-157  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  תיבת תהודה אטומה- מאזן באסים 

 1.5  -תדר חיתוךkHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1 בטכנולוגיית  באס-יחידות מידRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 177- עומק 

  מ"מ 175- גובה 

  מ"מ 577- רוחב 

  ג"ק  7.5- משקל 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "שנות אחריות ע 2
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   FX-SILVERMONITOR AUDIO  זוג רמקולים סראונד
 

נאותים למרות  ידוע שמערכת קולנוע ביתית אינה מושלמת ללא רמקולי סראונד

 .שאותות צליל רבים נעלמים מחלל החדר

  SILVER FXי זוג הרמקולים הנתלים לקיר"מצב זה הולך להשתנות ע

המכירים בבעיה של איבוד אותות הצליל בחלל החדר הם מפיקים צליל אחורי המכוון 

 .עשה ללב הסצנה הקולנועיתלמושב שלך ולמ

 .וכל זאת בלחיצת כפתורהרמקול ניתן לשימוש אף כרמקול סטנדרטי 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz57 

 70  רגישותdB  - (1W@1M) 

 7  - התנגדות נומינליתohms 

 75  עוצמהW   - (RMS) 

 07-75  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  תיבת תהודה אטומה- מאזן באסים 

 1.1  -תדר חיתוך טויטרkHz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידRST Cone  (5)"מ "מ 157בקוטר 

 1  יחידות טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- עומק 

  מ"מ 711- גובה 

  מ"מ 117- רוחב 

  ג"ק  0.57- משקל 
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 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת ,1רחוב יהודה הלוי 
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 www.audiomotiv.co.il: אתר החברה audiomotiv@gmail.com  : אימייל

   12W-SILVERMONITOR AUDIO סאב וופר אקטיבי 
 

הפקת צליל רב ערוצי מסתמכת לא מעט על יחידת באס חיצונית שתפקידה להבליט באופן 

נכון כל קטע בעל תדרים נמוכים שיהלום את החלק היחסי הנדרש מכלל הסרט עצמו 

נכון את האותות הנמוכים כך שיתאימו תפקיד יחידת הבאס הוא לווסת באופן , ובנוסף לכך

יחידת הבאס הקומפקטית יחסית . לאוזני המשתמש, את עצמם למערכת הכוללת וכמובן

החדשה של מוניטור אודיו מבצעת מטלות אלו באופן  SILVER מסדרת 11"ובקוטר 

שימוש בטכנולוגיות ההגברה הממותגת הגבוהות ביותר מקנים למגבר יחידת . מושלם

מספיק כוח בכדי לשלוט ביעילות בגביע  CLASS-D וואט 577ונית הספק של הבאס החיצ

הייחודית למוניטור אודיו ובשני  C-CAM העשוי מטכנולוגית 11"הבאס אשר קוטרו 

מ "מ 15בעובי  MDF יחידת הבאס החיצונית עטופה בתיבת. המגנטים המפעילים אותו

ובנוסף לכך  17Hz-ורדים עד לבעלת טעינת רמקול חזיתית על מנת לפתח תדרי באס הי

מקלים על ההתקנה בכך שלא משנה היכן תמקם את יחידת הבאס החיצונית התוצאות יהיו 

על מנת  11Vעל מנת להוסיף לנוחיות המשתמש קיים ביחידת הבאס טריגר . בלתי רגילות

 .לחברו ישירות למגבר

  תחום תדרים - 

  תדר נמוך ביותר -Hz-Eq1,21Hz-Eq217 

  40- ביותר תדר גבוהHz-120Hz  פאסיבי/ אקטיבי 

 577  הספק הגברהW   - (RMS) 

  סוג הגברה -D 

  10- פילטר מעבר של תדר נמוךdB לאוקטבה 

  סוג דרייבר -C-CAM 12" Long Throw  

 שכבת בנייה פנימית+ מ "מ 15עץ בעובי   -תיבת תהודה 

  117-117-  חשמלVAC / 220-240 VAC 50-60Hz 

  עץ בהיר/ אגוז / שחור / עץ אדמדם - גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  מידות -

  מ"מ 777- עומק 

  מ"מ 707- גובה 

  מ"מ 707- רוחב 

  ג"ק  17.1- משקל 
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