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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 

  .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
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 צבע תאור מוצר קוד

SCPC120B  זוג רמקולים בצורת ספוט תאורה עגול 

BRASS 
CHROME 
BRUSHED 

STEEL WHITE 

SCT165  177סדרת  5.5"רמקול שקוע עגול WHITE 

SCT165T2 

סדרת  5.5"רמקול שקוע סטריאופוני עגול 
171 WHITE 

SCT180  177סדרת  8"רמקול שקוע עגול WHITE 

SCT180T2  171סדרת  8"רמקול שקוע סטריאופוני עגול WHITE 

SC265  177סדרת  5.5"רמקול שקוע עגול WHITE 

SCT265FX  177סדרת  5.5"רמקול סראונד שקוע עגול WHITE 

SCT265IDC  5.5"רמקול שקוע עגול WAY-3  177סדרת WHITE 

SCT280  177סדרת  8"רמקול שקוע עגול WHITE 

SCT280IDC  8"רמקול שקוע עגול WAY-3  177סדרת WHITE 

SCT380FX  777סדרת  5.5"רמקול סראונד שקוע עגול WHITE 

SCT380IDC  5.5"רמקול שקוע עגול WAY-3  777סדרת WHITE 

SWT165  177סדרת  5.5"רמקול שקוע מלבן WHITE 

SWT180  177סדרת  8"רמקול שקוע מלבן WHITE 

SWT265  177סדרת  5.5"רמקול שקוע מלבן WHITE 

SWT280 177סדרת  8"מלבן  רמקול שקוע WHITE 

SWT280IDC  8"רמקול שקוע מלבן WAY-3  177סדרת WHITE 

SWT380IDC  5.5"רמקול שקוע מלבן WAY-3  777סדרת WHITE 

CWT 

SCWT140  עגול/ ריבוע  0"רמקול שקוע WHITE 

SCWT160  עגול/ ריבוע  5"רמקול שקוע WHITE 

SCWT180  עגול/ ריבוע  8"רמקול שקוע WHITE 

WT150LCR  1רמקול סנטר שקועX"5.15 מלבן WHITE 

WT250LCR  1רמקול סנטר שקועX"5.15 מלבן WHITE 

PRO IC 

SPROIC65  5.5"חמישה רמקולים שקועים עגולים WHITE 

SPROIC80  8"חמישה רמקולים שקועים עגולים WHITE 

IN WALL SUB WOOFER - סאב וופר שקוע 

IWS10  שקוע 17"רמקול סאב וופר WHITE 

IWB10 תיבת תהודה ל-ISW10  ליטר 10בנפח WHITE 

IWA250  וואט 157מגבר לסאב WHITE 
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   CPC120MONITOR AUDIO שקועים מעוצבים זוג רמקולים 
 

הוא רמקול המציע איכות  MONITOR AUDIO של CPC-120-ה, מ בלבד"ס 5בקוטר של 

ליישומי מוזיקה שונים ובמקומות רבים ומגוונים בסביבת הבית ומקום  שמע בלתי רגילה

עיצוב הרמקולים והרכיבים מהם הוא עשוי מאפשרים לו לבצע את אותה איכות . העבודה

עצמו מותקן בקוטר של נורת הלוגן  CPC-120-סאונד הקיימת ברמקול רגיל בעוד ה

 !סטנדרטית

 תחום תדרים-  Hz-100kHz17 

 85 רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms8 

  17-    בתחום מלא  -עוצמהW   - (RMS) 

  17-  ( סאב וופר נפרד)בחיתוך  -עוצמהW   - (RMS) 

  בתחום מלא  -הספק מגבר מומלץ -(W (RMS 5-17 

  ( סאב וופר נפרד)בחיתוך  -הספק מגבר מומלץ -(W (RMS 5-17 

 תיבת תהודה מקורית 

  סוגי דרייברים -

 1"חידת מיקרו בקוטר י 

 בעלת תחום תדרים מלא 

  מידות -

  מ"מ 87- קוטר 

  55- קוטר חיתוך 
 מ"מ

  מ"מ 55- עומק 
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   CT165MONITOR AUDIO שקוע עגול רמקול 
 

אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות של מוניטור  Trimless-100 סדרת הרמקולים השקועים

סדרת הרמקולים  .RADIUS HD וסדרת BRONZE BX וסוגי האלמנטים של סדרת

היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים  MONITOR AUDIO של 177השקועים 

, י מוניטור אודיו"אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית

שתי יחידות אלה מקנות צליל  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( ויטר ט) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל מתבטא הן . עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

  .ערוצים 5.1 –במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. מקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצויב

קרוב / רחוק ) בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו 

 ( לאזור השמיעה

 תחום תדרים-  Hz-25kHz55 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 55  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-55 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- קוטר 

  מ"מ 111- קוטר חיתוך 

  מ"מ 118- עומק 

 מ"מ 110  -עומק חיתוך 
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   CT165T2MONITOR AUDIO סטריאופוני שקוע עגול  רמקול 
 

 .פעולה של זוג רמקולים סטריאופונייםרמקול בודד המבצע  –הפתרון המושלם 

 MONITOR AUDIO עם רמקול הסטריאו של Trimless-100 סדרת הרמקולים השקועים

כולל  C165T2 -דגם ה .®C-CAM בטכנולוגית 1"הכוללת שתי יחידות תדר גבוה בקוטר 

. למתן איכויות צליל גבוהות ביותר MMP®II בטכנולוגית. 5.5"יחידת מיד באס בקוטר 

מטבחים וכל חלל שאינו יכול להכיל זוג , מסדרונות, מקול האידיאלי לחדרי אמבטיההר

 .רמקולים אלא רמקול בודד שיבצע פעולה סטריאופונית של זוג רמקולים

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. ן הרצויבמקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוו

קרוב / רחוק ) בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו 

 ( לאזור השמיעה

 תחום תדרים-  Hz-65kHz15 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  hms5 

 55   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-55 (RMS)  

 מתכוונן טויטר 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -
o  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 
o יחידות טויטר  שתיGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- קוטר 

 מ"מ 111- וך קוטר חית 

  מ"מ 118- עומק 
 מ"מ 110  -עומק חיתוך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

   CT180MONITOR AUDIO שקוע עגול רמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות  Trimless-100 סדרת הרמקולים השקועים

סדרת הרמקולים  .RADIUS HD וסדרת BRONZE BX סדרתוסוגי האלמנטים של 

היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים  MONITOR AUDIO של 177השקועים 

, י מוניטור אודיו"אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית

מקנות צליל שתי יחידות אלה  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל מתבטא הן . עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

  .ערוצים 5.1 –במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. וון הרצויבמקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכי

קרוב / רחוק ) בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו 

 ( לאזור השמיעה

 תחום תדרים-  Hz-65kHz15 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (8)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 115- עומק 

 מ"מ 111  -עומק חיתוך 
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   CT180T2MONITOR AUDIO סטריאופוני שקוע עגול  רמקול 
 

 .רמקול בודד המבצע פעולה של זוג רמקולים סטריאופוניים –הפתרון המושלם 

 MONITOR AUDIO עם רמקול הסטריאו של Trimless-100 השקועיםסדרת הרמקולים 

כולל  C180T2 -דגם ה .®C-CAM בטכנולוגית 1"הכוללת שתי יחידות תדר גבוה בקוטר 

. למתן איכויות צליל גבוהות ביותר MMP®II בטכנולוגית. 8"יחידת מיד באס בקוטר 

חלל שאינו יכול להכיל זוג מטבחים וכל , מסדרונות, הרמקול האידיאלי לחדרי אמבטיה

 .רמקולים אלא רמקול בודד שיבצע פעולה סטריאופונית של זוג רמקולים

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

קרוב / רחוק ) כוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו בורר תדרים המסייע ל

 ( לאזור השמיעה

 תחום תדרים-  Hz-50kHz15 

 111.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 117  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (8)"מ "מ 177בקוטר 

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

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 115- עומק 

 מ"מ 111  -עומק חיתוך 
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 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

   CT265MONITOR AUDIO שקוע עגול רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-200 סדרת הרמקולים השקועים

MONITOR AUDIO BX  בטכנולוגיית 5.5"עם יחידת באס של . זוכת הפרסים C-CAM® 

שתי יחידות אלה , מתכוונן ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

בורר תדרים גבוהים , ערוצים 5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר

של מוניטור  177 -סדרת ה. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. הנמוך

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה  77kHz-אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל

 תחום תדרים-  Hz-65kHz77 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

  נומינליתהתנגדות – ohms5 

 05   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-05 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתC-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  טויטר יחידתGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- קוטר 

  מ"מ 111- קוטר חיתוך 

  מ"מ 118- עומק 

 מ"מ 110  -עומק חיתוך 
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 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

   CT265FXMONITOR AUDIO סראונד  שקוע עגול  רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-200 השקועיםסדרת הרמקולים 

MONITOR AUDIO BX  דגם ה. זוכת הפרסים- FX  הוא רמקול סראונד ייעודי בעל

ידי לחצן פנימי -ניתן לבצע בחירה בזמן ההתקנה על. פולארית לשיקוע בתקרה-תצורה בי

ניתן להגדיר את הרמקול כרמקול , כמו כן. פולארי-פולארי או כדי-המגדיר את הרמקול כבי

) יחידות תדר גבוה  1ו ®C-CAM עם יחידת באס בטכנולוגיית. סראונד או כרמקול קדמי

יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים  ,®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר 

תור וכפ ( 7dB / 0dB / -3dB) +בורר תדרים גבוהים . גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

מומלץ בעיקר כאשר הרמקול . שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד  177 -סדרת ה. ממוקם בפינת החלל

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה 77kHz-ל

 

 

 תחום תדרים-  Hz-30kHz57 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 05   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-05 (RMS)  

 שני טויטרים בזווית קבועה 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 לחצן סראונד Bi pole / Di pole 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתC-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  שתי יחידות טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- קוטר 

  מ"מ 111- קוטר חיתוך 

  מ"מ 157- עומק 

 מ"מ 105  -עומק חיתוך 
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 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

   CT265IDCMONITOR AUDIO שקוע עגול  LCR רמקול 
 

בעלת  MONITOR AUDIO של Trimless-200 מסדרת 7WAYהרמקולים השקועים 

-מיד) עם יחידת תדר האמצע ( טויטר ) מאגדת את יחידת התדר הגבוה  ®IDC טכנולוגית

 -המצויה בסדרת ה ®C-CAM ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגית( באס 

SILVER RS. ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום , למעשה, וגיה מקנההטכנול

יחידות הבאס והאמצע . תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות

-C מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה  ®C-CAM המורכבות מטכנולוגית

CAM® בורר תדרים גבוהים , מתכוונן+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר

מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת . למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

 77kHz-של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל 177 -סדרת ה. החלל

 . ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

 

 תחום תדרים-  Hz-30kHz57 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 ליתהתנגדות נומינ – ohms5 

 85  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-85 (RMS)  

 טויטר מתכונן 

 דרייבר אמצעי מתכונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתC-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

 יחידת מיד באס C-CAM® RST® (0)"מ "מ 177בקוטר 

  שתי יחידות טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 157- קוטר 

  מ"מ 111- קוטר חיתוך 

  מ"מ 157- עומק 

 מ"מ 105  -עומק חיתוך 
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 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

   CT280MONITOR AUDIO שקוע עגול רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-200 סדרת הרמקולים השקועים

MONITOR AUDIO BX  בטכנולוגיית 8"עם יחידת באס של . זוכת הפרסים C-CAM® 

יחידות אלה שתי , מתכוונן ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

בורר תדרים גבוהים , ערוצים 5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר

של מוניטור  177 -סדרת ה. כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל מומלץ בעיקר. הנמוך

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה  77kHz-אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל

 תחום תדרים-  Hz-50kHz77 

 57  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתC-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 115- עומק 

 מ"מ 111  -עומק חיתוך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

   DCICT280MONITOR AUDIO שקוע עגול  LCR רמקול 
 

בעלת  MONITOR AUDIO של Trimless-200 מסדרת 7WAYהרמקולים השקועים 

-מיד) עם יחידת תדר האמצע ( טויטר ) מאגדת את יחידת התדר הגבוה  ®IDC טכנולוגית

 -המצויה בסדרת ה ®C-CAM ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגית( באס 

SILVER RS. ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום , למעשה, הטכנולוגיה מקנה

יחידות הבאס והאמצע . לאיותתדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עי

-C מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה  ®C-CAM המורכבות מטכנולוגית

CAM® בורר תדרים גבוהים , מתכוונן+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר

מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת . למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

 77kHz-של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל 177 -סדרת ה. החלל

 . ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

 

 תחום תדרים-  Hz-30kHz57 

 57  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 דרייבר אמצעי מתכונן 

  מדרג עוצמה תדר גבוה לחצן(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתC-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

 יחידת אמצע C-CAM® RST® (0)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 157- עומק 

 155  -עומק חיתוך 
  מ"מ
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 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

   CT380FXMONITOR AUDIO סראונד  שקוע עגול  רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-300 סדרת הרמקולים השקועים

MONITOR AUDIO BX  דגם ה. זוכת הפרסים- FX  הוא רמקול סראונד ייעודי בעל

ידי לחצן פנימי -ניתן לבצע בחירה בזמן ההתקנה על. פולארית לשיקוע בתקרה-תצורה בי

ניתן להגדיר את הרמקול כרמקול , כמו כן. פולארי-פולארי או כדי-המגדיר את הרמקול כבי

טריגר אשר ממתג את הרמקול כסראונד באופן  V12 ניסתכולל כ. סראונד או כרמקול קדמי

( טויטר ) יחידות תדר גבוה  1ו ®C-CAM® RST עם יחידת באס בטכנולוגיית. אוטומטי

יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה  ,®C-CAM מוזהב בטכנולוגית

וכפתור  ( 7dB / 0dB / -3dB) +בורר תדרים גבוהים . הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

מומלץ בעיקר כאשר הרמקול . שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד  777 -סדרת ה. ממוקם בפינת החלל

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה 77kHz-ל

 תחום תדרים-  Hz-30kHz05 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

  נומינליתהתנגדות – ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 שני טויטרים בזווית קבועה 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 לחצן סראונד Bi pole / Di pole  

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  בטכנולוגייתיחידת באס C-CAM® RST®  (8)"מ "מ 177בקוטר 

  שתי יחידות טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 157- עומק 

 מ"מ 155  -עומק חיתוך 
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 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

   CT380IDCMONITOR AUDIO שקוע עגול  LCR רמקול 
 

בעלת  MONITOR AUDIO של Trimless-300 מסדרת 7WAYהרמקולים השקועים 

-מיד) עם יחידת תדר האמצע ( טויטר ) מאגדת את יחידת התדר הגבוה  ®IDC טכנולוגית

 -המצויה בסדרת ה ®C-CAM ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגית( באס 

SILVER RS. ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום , למעשה, הטכנולוגיה מקנה

יחידות הבאס והאמצע . תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות

 ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה  ®RST המורכבות מטכנולוגית

וכפתור שליטה המאפשר למתן את  ( 7dB / 0dB / -3dB) +בורר תדרים גבוהים , מתכוונן

. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

ובעלת  77kHz-של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל 177 -סדרת ה

 . קיבולת עוצמה גבוהה

 תחום תדרים-  Hz-30kHz05 

 57  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 157   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W07-157 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 דרייבר אמצעי מתכונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

 יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM® RST®  (8)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת אמצע C-CAM® RST® (0)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 185- קוטר 

  מ"מ 100- קוטר חיתוך 

  מ"מ 157- עומק 

 מ"מ 155  -עומק חיתוך 
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   WT165MONITOR AUDIO שקוע מלבן רמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות  Trimless-100 סדרת הרמקולים השקועים

סדרת הרמקולים  .RADIUS HD וסדרת BRONZE BX וסוגי האלמנטים של סדרת

היא סדרת רמקולים בעלת שני אלמנטים  MONITOR AUDIO של 177השקועים 

, י מוניטור אודיו"אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית

שתי יחידות אלה מקנות צליל  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל מתבטא הן . עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

  .ערוצים 5.1 –קולנוע ביתי במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי 

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

קרוב / רחוק ) בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם למיקומו 

 ( ר השמיעהלאזו

 תחום תדרים-  Hz-25kHz55 

 88.5   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 55  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-55 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 157 -רוחב 

  מ"מ 707 -גובה 

  מ"מ 85.5 –עומק 
  מידות חיתוך– 

  מ"מ 117 -רוחב  

  מ"מ 771 -גובה  

  מ"מ 85.5 –עומק 
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   WT180MONITOR AUDIO שקוע מלבן רמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב הטכנולוגיות  Trimless-100 סדרת הרמקולים השקועים

סדרת הרמקולים  .RADIUS HD וסדרת BRONZE BX וסוגי האלמנטים של סדרת

רמקולים בעלת שני אלמנטים היא סדרת  MONITOR AUDIO של 177השקועים 

, י מוניטור אודיו"אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II המשלבת אלמנט באס בטכנולוגיית

שתי יחידות אלה מקנות צליל  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל מתבטא הן . עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

  .ערוצים 5.1 –זיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי במו

 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול  177לכל רמקול שקוע של סדרת 

קיים לחצן , בנוסף לכך. במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

קרוב / רחוק ) מיקומו בורר תדרים המסייע לכוון את העוצמה הרצויה לרמקול בהתאם ל

 ( לאזור השמיעה

 תחום תדרים-  Hz-25kHz57 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

 5  - התנגדות נומינליתohms 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- בטון חיצונית קופסת 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (8)"מ "מ177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 188 -רוחב 

  מ"מ 001 -גובה 

  מ"מ 50.5 –עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 170 -רוחב 

  מ"מ 780 -גובה  

  מ"מ 57 –עומק  
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   WT265MONITOR AUDIO שקוע מלבן רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-200 סדרת הרמקולים השקועים

MONITOR AUDIO BX  בטכנולוגיית 5.5"עם יחידת באס של . זוכת הפרסים C-CAM® 

שתי יחידות אלה , מתכוונן ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

בורר תדרים גבוהים ,ערוצים  5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

+ (7dB / 0dB / -3dB ) ור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר וכפת

של מוניטור  177 -סדרת ה. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל. הנמוך

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה 77kHz-אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל

 

 

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz55 

 88.5  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 55  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-55 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAM  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

   יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

   מ"מ 157 -רוחב 

   מ"מ 707 -גובה 

   מ"מ 85.5 –עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 117 -רוחב 

   מ"מ 771 -גובה  

  מ"מ 85.5 –עומק  
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   WT280MONITOR AUDIO שקוע מלבן רמקול 
 

 של מוניטור אודיו בנויה על בסיס סדרת ה Trimless-200 סדרת הרמקולים השקועים

MONITOR AUDIO BX  בטכנולוגיית 8"עם יחידת באס של . זוכת הפרסים C-CAM® 

שתי יחידות אלה , מתכוונן ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה 

עושר הצליל . בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסקמקנות צליל עשיר 

בורר תדרים גבוהים ,ערוצים  5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר

של מוניטור  177 -סדרת ה. ללמומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת הח. הנמוך

 ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה 77kHz-אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל

 

 

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz05 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117(RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  עוצמה תדר גבוה לחצן מדרג(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAM  (8)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 188 -רוחב 

  מ"מ 001 -גובה 

  מ"מ 50.5 –עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 170 -רוחב 

  מ"מ 780 -גובה  

  מ"מ 57 –עומק  
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   WT280IDCMONITOR AUDIO שקוע מלבן  LCRרמקול 
 

בעלת  MONITOR AUDIO של Trimless-200 מסדרת 7WAYהרמקולים השקועים 

-מיד) עם יחידת תדר האמצע ( טויטר ) מאגדת את יחידת התדר הגבוה  ®IDC טכנולוגית

 -המצויה בסדרת ה ®C-CAM ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגית( באס 

SILVER RS. ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום , למעשה, הטכנולוגיה מקנה

יחידות הבאס והאמצע . לאיותתדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עי

-C מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה  ®C-CAM המורכבות מטכנולוגית

CAM® בורר תדרים גבוהים , מתכוונן+ (7dB / 0dB / -3dB )  וכפתור שליטה המאפשר

מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת . למתן את התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

 77kHz-של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל 177 -סדרת ה. החלל

 . ובעלת קיבולת עוצמה גבוהה

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz05 

 57  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 157   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ–  W07-157 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 דרייבר אמצעי מתכונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAM  (8)"מ "מ 177בקוטר  

 יחידת אמצע C-CAM® RST® (0)"מ "מ 177בקוטר  

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 188 -רוחב 

  מ"מ 001 -גובה 

  מ"מ 50.5 –עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 170 -רוחב 

  מ"מ 780 -גובה  

  מ"מ 57 –עומק  
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בעלת  MONITOR AUDIO של Trimless-300 מסדרת 7WAYהרמקולים השקועים 

-מיד) עם יחידת תדר האמצע ( טויטר ) מאגדת את יחידת התדר הגבוה  ®IDC טכנולוגית

 -המצויה בסדרת ה ®C-CAM ליחידה הניתנת לכוונון והעשויה כולה מטכנולוגית( באס 

SILVER RS. ל תחום ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בע, למעשה, הטכנולוגיה מקנה

יחידות הבאס והאמצע . תדרים מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות

 ®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה  ®RST המורכבות מטכנולוגית

וכפתור שליטה המאפשר למתן את  ( 7dB / 0dB / -3dB) +בורר תדרים גבוהים , מתכוונן

. מומלץ בעיקר כאשר הרמקול ממוקם בפינת החלל .התדר הגבוה ביחס לתדר הנמוך

ובעלת  77kHz-של מוניטור אודיו מקנה תחום תדרים רחב המגיע עד ל 177 -סדרת ה

  .קיבולת עוצמה גבוהה

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz05 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 117  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-   W77-117(RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 דרייבר אמצעי מתכונן 

 1  לחצני מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 יחידת באס בטכנולוגיית  C-CAM® RST® (8)"מ "מ 177בקוטר  

 יחידת אמצע C-CAM® RST® (0)"מ "מ 177בקוטר  

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 188 -רוחב 

  מ"מ 001 -גובה 

  מ"מ 171.5 –עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 170 -רוחב 

  מ"מ 780 -גובה  

  מ"מ 50.5 –עומק   
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  750-0111717(: שי)נייד ,  70-5017775: פקס, 700-0515157: 'טל
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   CWT140MONITOR AUDIO ריבוע /שקוע עגולרמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב  CWT TRIMLESS סדרת הרמקולים השקועים

הרמקולים  .MONITOR AUDIO הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של

הרמקול כולל , ללא פגיעה באיכות השמע  0"מרמקולים רגילים ובעומק של  15% -קטנים ב

י "אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II אלמנט באס בטכנולוגיית שני אלמנטים המשלבים

שתי יחידות אלה  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , מוניטור אודיו

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

לכל רמקול שקוע של .ערוצים 5.1 –ביתי  מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר  SWT סדרת

הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל .ומחברי זהב . תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

 מרובע

  

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz05 

 85   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 57  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-57 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (0)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 187.1– גריל עגול קוטר  

  105.0176.7– גריל מרובעX מ"מ 

  מ"מ 105- קוטר חיתוך 

  מ"מ 58.5– עומק ללא גריל  

 מ"מ 177.1 עומק כולל גריל 
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 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת, 1רחוב יהודה הלוי 
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   CWT160MONITOR AUDIO ריבוע /שקוע עגולרמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב  CWT TRIMLESS סדרת הרמקולים השקועים

הרמקולים  .MONITOR AUDIO הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של

הרמקול כולל , ללא פגיעה באיכות השמע  6"מרמקולים רגילים ובעומק של  15% -קטנים ב

י "אשר פותחה באופן בלעדי ע ,MMP®II שני אלמנטים המשלבים אלמנט באס בטכנולוגיית

שתי יחידות אלה  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , מוניטור אודיו

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

רמקול שקוע של לכל .ערוצים 5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר  SWT סדרת

הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל .ומחברי זהב . תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

 מרובע

  

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz57 

 88   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 07   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W15-07 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (5)"מ "מ157בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 170.1– גריל עגול קוטר  

  155.1199.2– גריל מרובעX מ"מ 

  מ"מ 107- קוטר חיתוך 

  מ"מ 55– עומק ללא גריל  

 מ"מ 171.1 עומק כולל גריל 
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 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 
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   CWT180MONITOR AUDIO ריבוע /שקוע עגולרמקול 
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב  CWT TRIMLESS סדרת הרמקולים השקועים

הרמקולים  .MONITOR AUDIO הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של

הרמקול כולל , ללא פגיעה באיכות השמע  8"מרמקולים רגילים ובעומק של  15% -קטנים ב

י "פן בלעדי עאשר פותחה באו ,MMP®II שני אלמנטים המשלבים אלמנט באס בטכנולוגיית

שתי יחידות אלה  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , מוניטור אודיו

עושר הצליל . מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

לכל רמקול שקוע של .ערוצים 5.1 –מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר  SWT סדרת

הרמקול מגיע עם גריל עגול או גריל .ומחברי זהב . תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

 מרובע

  

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz08 

 57   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 117   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-117 (RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (8)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  מ"מ 151.0– גריל עגול קוטר  

  105.0246.7– מרובע גרילX מ"מ 

  מ"מ 117- קוטר חיתוך 

  מ"מ 55.0– עומק ללא גריל  

 מ"מ 171.0 עומק כולל גריל 
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 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת, 1רחוב יהודה הלוי 
  750-0111717(: שי)נייד ,  70-5017775: פקס, 700-0515157: 'טל
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   WT150MONITOR AUDIO שקוע מלבן  LCR  רמקול
 

אודיו מורכבת משילוב של מוניטור  CWT TRIMLESS סדרת הרמקולים השקועים

הרמקולים  .MONITOR AUDIO הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של

הרמקול כולל , ללא פגיעה באיכות השמע  0"מרמקולים רגילים ובעומק של  15% -קטנים ב

ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים , למעשה, שלושה אלמנטים המקנים

 יחידות הבאס המורכבות מטכנולוגית 1. רת רמקול בעל יכולות שמע עילאיותמלא ובכך יוצ

MMP®II  ויחידת תדר גבוה , י מוניטור אודיו"אשר פותחה באופן בלעדי ע, 5"בגודל (

יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים  .®C-CAM מוזהב בטכנולוגית( טויטר 

הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן עושר . גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

קיים טויטר מתכוונן  SWT לכל רמקול שקוע של סדרת.ערוצים 5.1 –בקטעי קולנוע ביתי 

המאפשר למקם את הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון 

  . ומחברי זהב. הרצוי

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz57 

 88   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms8 

 177   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-177(RMS)  

 טויטר מתכוונן 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 יחידות מיד באס בטכנולוגיית  שתי MMP II   (5)"מ "מ 115בקוטר  

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  (כולל גריל )מ "מ 785.1, ( ללא גריל)מ "מ 707.5– רוחב 

  (כולל גריל )מ "מ 100.0, ( ללא גריל)  מ "מ 155.8–  גובה 

  (כולל גריל ) מ "מ 171.1( ללא גריל )מ "מ 177.1– עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 353 - רוחב 

  מ"מ 145 - גובה  
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 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

  .טבריה  111. ד.ת, 1רחוב יהודה הלוי 
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   WT250MONITOR AUDIO שקוע מלבן  LCR  רמקול
 

של מוניטור אודיו מורכבת משילוב  CWT TRIMLESS סדרת הרמקולים השקועים

הרמקולים  .MONITOR AUDIO הטכנולוגיות וסוגי האלמנטים של סדרות היוקרה של

הרמקול כולל , ללא פגיעה באיכות השמע  0"רגילים ובעומק של מרמקולים  15% -קטנים ב

ביצוע מלא של רמקול קונבנציונאלי בעל תחום תדרים , למעשה, שלושה אלמנטים המקנים

 יחידות הבאס המורכבות מטכנולוגית 1. מלא ובכך יוצרת רמקול בעל יכולות שמע עילאיות

C-CAM  וזהב בטכנולוגיתמ( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , , 5"בגודל C-CAM®.  יחידות

עושר . אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

בורר תדרים . ערוצים 5.1 –הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

 וכפתור שליטה המאפשר למתן את התדר הגבוה ביחס ( 7dB / 0dB / -3dB) +גבוהים 

קיים טויטר מתכוונן המאפשר למקם את  SWT לכל רמקול שקוע של סדרת. לתדר הנמוך

  .ומחברי זהב. הרמקול במקומות רבים בחלל החדר תוך כדי כוונון הטויטר לכיוון הרצוי

 תחום תדרים–  Hz - 30kHz57 

 88   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms8 

 177   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-177(RMS)  

 טויטר מתכוונן 

  לחצן מדרג עוצמה תדר גבוה(7dB/0dB/-3dB)+ 

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים– 

 בטכנולוגיית יחידות מיד באס שתי  C-CAM  (5)"מ "מ 115בקוטר  

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  (כולל גריל )מ "מ 785.1, ( ללא גריל)מ "מ 707.5– רוחב 

  (כולל גריל )מ "מ 100.0, ( ללא גריל)  מ "מ 155.8–  גובה 

  (כולל גריל ) מ "מ 171.1( ללא גריל )מ "מ 177.1– עומק 

  מידות חיתוך– 

  מ"מ 353 - רוחב 

  מ"מ 145 - גובה  
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  .טבריה  111. ד.ת, 1רחוב יהודה הלוי 
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של מוניטור אודיו משלבת את הטכנולוגיות וסוגי  Pro-IC סדרת הרמקולים השקועים

להתקנה מקצועית גם בתקרות  .MONITOR AUDIO האלמנטים של סדרות היוקרה של

אום בשילוב יחידת הבאס  5התנגדות של , וזאת ללא פגיעה באיכות השמע  בעומק מינימלי

 .®C-CAM בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , 5.5"ובגודל  MMP®II בטכנולוגית

. יחידות אלה מקנות צליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסק

ערוצים והתאמה  5.1 –ן בקטעי קולנוע ביתי עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית וה

 למגוון רחב של מערכות הגברה

 תחום תדרים–  Hz - 25kHz57 

 80  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 57   עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W17-57 (RMS)  

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  במקלחות או בבריכותלהתקנה גם  –עמיד בלחות ובאבק 

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (5.5)"מ "מ 155בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  (כולל גריל )מ "מ 107– קוטר 

  (כולל גריל ) מ "מ 85.1( ללא גריל )מ "מ 05.8– עומק 

  מידות חיתוך – 

 מ"מ 177 - קוטר   

 מ"מ 00,7 -  עומק    

  יחידות בלבד 2מגיע בסט של 
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הטכנולוגיות וסוגי של מוניטור אודיו משלבת את  Pro-IC סדרת הרמקולים השקועים

להתקנה מקצועית גם בתקרות  .MONITOR AUDIO האלמנטים של סדרות היוקרה של

אום בשילוב יחידת הבאס  5התנגדות של , בעומק מינימלי וזאת ללא פגיעה באיכות השמע 

 .®C-CAM בטכנולוגית( טויטר ) ויחידת תדר גבוה , 8"ובגודל  MMP®II בטכנולוגית

. ליל עשיר בעל תחום תדרים גבוה הפונה לחלל גדול בבית ובעסקיחידות אלה מקנות צ

ערוצים והתאמה  5.1 –עושר הצליל מתבטא הן במוזיקה דו ערוצית והן בקטעי קולנוע ביתי 

 למגוון רחב של מערכות הגברה

 תחום תדרים–  Hz - 25kHz57 

 88.5 רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית – ohms5 

 177  עוצמהW   - (RMS) 

 הספק מגבר מומלץ-  W77-177 (RMS)  

 גריל אלומניום ניתן לצביעה  

  להתקנה גם במקלחות או בבריכות –עמיד בלחות ובאבק 

  אופציונאלי- קופסת בטון חיצונית 

  סוגי דרייברים -

  יחידת באס בטכנולוגייתMMP II  (8)"מ "מ 177בקוטר 

  יחידת טויטרGOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות– 

  (כולל גריל )מ "מ 105.5– קוטר  

  (כולל גריל ) מ "מ102.6   (ללא גריל )מ "מ 55.0– עומק 

  מידות חיתוך – 

  מ"מ 244 -   קוטר 

  מ"מ  57.0   – עומק    

  יחידות בלבד 2מגיע בסט של 
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  MONITOR AUDIOשקוע   סאב וופר
 

נועד לתת עומק צליל נוסף לסדרת הרמקולים   של מוניטור אודיו  הסאב וופר השקוע החדש

 .השקועים של מוניטור אודיו

וניתן להתאמה באופן מושלם   הסאב מכיל גריל מגנטי תואם ללא מסגרת הניתן לצביעה

 .לעיצוב הבית

ים מיטביים וכן מגבר יעודי בהספק לביצוע תיבת תהודה , המארז כולל יחידת בס 

 . RMS W  157  של

 . בתקרה ואפילו ברצפה, הסאב וופר ניתן להתקנה בקיר 

  :     IWS-10 סאב וופר

ומבנה מיוחד לאיוורור יעיל המפחית את ,  17"  בקוטר     ®RDT סאב וואפר בעל אלמנט

  .עיוות הצליל ומשפר את צריכת החשמל 

 נוח במיוחדטרמינל מוזהב לחיבור 

 :   IWB-10 תיבת תהודה

ובעלת טרמינלים ,   IWS-10קשיח המותאמת במיוחד לסאב וופר  MDF -תיבת תהודה מ 

ליטר לביצועים מושלמים של  10בנפח של   היוצרת מארז, וחיווט מוקדם להתקנה נוחה 

 .הסאב וופר

 :      IWA-250 מגבר יעודי

לשימוש   אום 0 -ב W  157 בעוצמה של,    IWS-10 יעודי לסאב וופר    class-D מגבר

  .  IWS-10 עם יחידה אחת או שתי יחידות של

  .נוחה על כל מאפייני הסאב וופר  יטהומאפשר של ((1Uהמגבר מתאים למארזי תקשורת 

  .  V11 י טריגר"עם אפשרות חיבור ישיר למקור השמע או ע

     LFE כניסת אודיו וכניסת

  סאבים 1יציאות רמקול לחיבור עד  1: יציאות 

 

  : IWS-10  מפרט טכני

 פאסיבי     18Hz120-Hz - תחום תדרים 

 ohms 8      -התנגדות 

  RDT® 10     " - סוג דרייבר 

  :מידות חיתוך 

 מ"מ 187 –גובה 

 מ"מ 187 -רוחב 

 מ"מ89.98     –עומק כולל הגריל 

 :מידות חיצוניות כולל הגריל 

 מ"ס 71.0גובה 

  מ"ס 71.0רוחב 

 :   קופסאת תהודה  מידות חיתוך 

 מ"מ 857: גובה 

 מ"מ 751רוחב 

 מ"מ 85עומק 
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 :     IWA -250 מגבר סאב  מפרט טכני

  - תחום תדרים 

  15Hz- תדר נמוך ביותר 

 פאסיבי     07Hz-120Hz- תדר גבוה ביותר 

 157W     -( RMS ) הספק הגברה

  D- סוג הגברה 

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

 

 

   היחידות ביחד או כל יחידה בנפרד 7ניתן להזמין את כל 
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