אוגדן המוצרים של

יצרן הרמקולים הבריטי
לשנת 5102
סדרת APEX

מפיץ ראשי אזור צפון

מערכות אודיו  /וידאו וחשמל חכם Audio Motiv -
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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.
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דגם

תאור מוצר

צבע

A10

רמקול לווייני

BLACK

A40

רמקול סנטר

AW12

סאב וופר "11

WHITE
BLACK
WHITE
BLACK
WHITE
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רמקול מעוצב MONITOR AUDIO APEX A10
היכולות של הרמקול הן בקטעי מוסיקה סטריאופונית והן בקטעי קולנוע ביתי הן מעל ומעבר
למצופה מרמקול בגודל פיזי קטן שכזה.
השילוב של טוויטר בעל יכולות להגיע לתדר גבוה ומיד הבנוי באופן שאינו פוסח על שום
אות המופק מקטע קונבנציונאלי כזה או אחר ,וכמובן ,יכולת הפקת אותות נמוכים בלתי
רגילה מהווים חוויה בלתי נתפסת למאזין.
העיצוב המשלב חיתוך אלומיניום וצביעת לכה מקנים למוצר שלמות ותחושת גאווה לבעלי
הרמקול .שילוב ה -A10כחלק ממערכת קולנוע ביתי הכוללת את יחידת הסנטר ה -A40
ויחידת הבאס ה -AW12של  MONITOR AUDIOיוצר למעשה את המערכת
האולטימטיבית הן מבחינת העיצוב והן מבחינת הצליל.
ניתן אף להזמין מעמד רצפתי לרמקול זה.



















תחום תדרים 60Hz-35kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB55
התנגדות נומינלית 5ohms -
עוצמה )RMS ( - W177
עוצמת הגברה מומלצת – )15-177W (RMS
מאזן באסים  -באס רפלקס קדמי בטכנולוגיית HiVell
תחום חיתוך תדר גבוה kHz7.7 -
כולל מעמד שולחני
גימור  -שחור פיאנו  /לבן פיאנו
סוגי דרייברים -
יחידת מיד-באס בטכנולוגיית  RSTבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  107 -מ"מ
גובה  157 -מ"מ
רוחב  107 -מ"מ
משקל  7..5 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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רמקול מעוצב MONITOR AUDIO APEX A40
רמקול הסנטר מדגם  A40של סדרת ה -APEXשל  MONITOR AUDIOניתן למיקום
באופן מאוזן (כסנטר) או באופן אנכי (כרמקול ימני או שמאלי) ללא כל פגיעה באיכות הצליל
המקורית .הרמקול מצוייד בשני רכיבי מיד באס המקנים תוצאות שוות ערך לרמקול מדף
בקוטר " 5קונבנציונאלי וזאת בשל יחידות הבאס המאסיביות הפנימיות שיש לרמקול,
בשילוב מבנה הגביע הכולל את טכנולוגיות ה -C-CAMוה -RSTהייחודיות MONITOR
AUDIOובנוסף להם ,חגורת האלומיניום הייחודית הקושרת בין גביע הרמקול לרמקול
עצמו .מתקן התלייה המסופק יחד עם הסנטר מאפשר הצמדה מלאה לקיר והתאמת עומק
הרמקול עם עומק המסך ובנוסף ,מקנה אפשרות הטיה של עד  11.5מעלות למיקום עילי או
תחתי ביחס למסך .יחידת הסנטר ,ה -A40מסדרת ה -APEXשל MONITOR AUDIO
משתלבת באופן מושלם עם כלל הסדרה ביצירת המערכת האולטימטיבית הן מבחינת
העיצוב והן מבחינת הצליל.


















תחום תדרים 57Hz-35kHz -
רגישות )W@1M1 ( - dB.7
התנגדות נומינלית 5ohms -
עוצמה )RMS ( - 177W
עוצמת הגברה מומלצת 50-200W (RMS( -
מאזן באסים  -שני פתחי באס רפלקס קדמי בטכנולוגיית HiVell
תחום חיתוך תדר גבוה kHz7.7 & Hz577 -
גימור  -שחור פיאנו  /לבן פיאנו
סוגי דרייברים -
 1יחידות מיד-באס בטכנולוגיית  RSTבקוטר  107מ"מ (")5.15
יחידת טויטר  GOLD C-CAMבקוטר  15מ"מ (")1
מידות -
עומק  177 -מ"מ
גובה  517 -מ"מ
רוחב  107 -מ"מ
משקל  5.55 -ק"ג

 2שנות אחריות ע"י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה  -היבואן הרשמי.
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סאב וופר אקטיבי MONITOR AUDIO APEX AW12
הרכיב הפתיע במיוחד בסדרת ה -APEXשל  MONITOR AUDIOהוא יחידת הבאס (
הסאב וופר ) .יחידת באס קומפקטית בעלת רכיב באס בקוטר " 11הנשארת נאמנה
למקורות הצליל.
תיבת התהודה היא אטומה ,עשויה  MDFבעובי של  15מ"מ והיא טומנת בחובה מגבר
עוצמתי של  577וואט המקוטלג  CLASS D,יחידת באס חזיתית ,מאזן צליל ובורר עוצמה.
ליחידת הבאס קיים טריגר  V12המיועד להתחברות למגברים תואמים ובכך מפעילים או
מכבים את יחידת הבאס בתאום עם הפעלת או כיבוי יחידת ההגברה.
תיבת ה -MDFעטופה אלומיניום חתוך ומעוגל הצבוע במספר שכבות של לכה על מנת
להקנות ליחידת הבאס את היוקרה הראויה.



















תחום תדרים –
תדר נמוך ביותר 10Hz-Eq1, 21Hz-Eq2 -
התנגדות 17K ohms -
הספק הגברה )W577 (RMS
הספק הגברה ( W1777 (PEAK
סוג הגברה D -
פילטר מעבר של תדר נמוך  dB10 -לאוקטבה
סוג דרייבר -
יחידת באס " C-CAM 17בעלת מנגנון השהייה משולש המונע עיוותים
תיבת תהודה אטומה  MDFבעובי  15מ"מ ,בנייה וחיבור פנימיים
חשמל VAC / 220-240 VAC 50-60Hz117-117 -
גימור  -שחור פיאנו  /לבן פיאנו
מידות -
עומק  077 -מ"מ
גובה  707 -מ"מ
רוחב  707 -מ"מ
משקל  11.55 -ק"ג

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