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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

 

. 
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 צבע תאור מוצר דגם

SF1OW  

רמקול מעוצב תמונה 
 על הקיר

 שחור

 לבן

SF1IW  

רמקול מעוצב תמונה 
 שקוע

 שחור

 לבן

GSF1 גריל צבע 
 

GSFP1 
גריל תמונה מגלרית 

  מוניטור

GSFCP1 גריל מותאם אישית 
 

SF2OW  

רמקול מעוצב תמונה 
 על הקיר

 שחור

 לבן

SF2IW  

רמקול מעוצב תמונה 
 שקוע

 שחור

 לבן

GSF2 גריל צבע 
 

GSFP2 
גריל תמונה מגלרית 

  מוניטור

GSFCP2 אישית גריל מותאם 
 

SF3OW  

רמקול מעוצב תמונה 
 על הקיר

 שחור

 לבן

SF3IW  

רמקול מעוצב תמונה 
 שקוע

 שחור

 לבן

GSF3 גריל צבע 
 

GSFP3 
גריל תמונה מגלרית 

  מוניטור

GSFCP3 גריל מותאם אישית 
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   SF1  SOUNDFRAMEMONITOR AUDIO  רמקול מעוצב

נדיר למצוא רמקול בעל  ? אך האם אי פעם הקשבת להם, ייתכן ששמעת על רמקולים שטוחים
  ביצועים כה מפורטים בעל תחום תדרים מלא ומאופיין במורשת העיצוב של

MONITOR AUDIO  . 
 כדי ליצור את מגוון הרמקולים המדהים של סדרת!   .SoundFrame זוהי בדיוק סדרת
 SoundFrame שלנו איכות סאונד טבעית  המהנדסים שלנו מצאו דרך לבנות באיכות המפורסמת

 .מ"מ 70ואותנטית וכל זאת בתוך תיבה רזה בעומק של 
 (.תלוי על הקיר) Onwallאו ( שקוע בקיר) Inwallניתן לקבל כדגם 

 

 תחום תדרים- Hz-35kHz55 
 75  רגישותdB  - (1W@1M) 
 התנגדות נומינלית -  ohms7 
 עוצמה  RMS W177 
 25-100)  -עוצמת מגבר נדרשתW (RMS  
  175- ניצולת מקסימאלית למטרdB 
  תיבת תהודה אטומה- מאזן באסים 
 557  -תדר חיתוךHz  &7.7kHz 
  לבן מוטבע לצביעה מותאמת אישית/ לבן לכה / שחור פיאנו - גימור לכה 
 סוגי אלמנטים -
 בטכנולוגיית  יחידת באסC-CAM RST  5.5"בקוטר 
 בטכנולוגיית  יחידת אמצעIDC  0"בקוטר 
 יחידת טויטר GOLD C-CAM  1"בקוטר 
 מימדים כולל מסגרת  Onwall (מ"מ )-  
  מ"מ 70.5- עומק 
  מ"מ 575- גובה 
  מ"מ 775- רוחב 
  ג"ק  0.00- משקל 
  מימדים כולל

 ( מ"מ) Inwall  מסגרת
  מ"מ 70.5- עומק 
  מ"מ 551- גובה 
  מ"מ 071- רוחב 
 חיתוך מידות  Inwall (מ"מ ) 
  מ"מ 05- עומק 
  מ"מ 571- גובה 
  מ"מ 751 -רוחב 

 
 

 

 

 

 

 

  לגלריית התמונות לצביעת הגרילים

 .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "שנות אחריות ע 2
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   SF  SOUNDFRAMEMONITOR AUDIO 2רמקול מעוצב 

בעל נדיר למצוא רמקול  ? אך האם אי פעם הקשבת להם, ייתכן ששמעת על רמקולים שטוחים
  ביצועים כה מפורטים בעל תחום תדרים מלא ומאופיין במורשת העיצוב של

MONITOR AUDIO  . 
 כדי ליצור את מגוון הרמקולים המדהים של סדרת!   .SoundFrame זוהי בדיוק סדרת
 SoundFrame שלנו איכות סאונד טבעית  המהנדסים שלנו מצאו דרך לבנות באיכות המפורסמת

 .מ"מ 70בתוך תיבה רזה בעומק של  ואותנטית וכל זאת
 (.תלוי על הקיר) Onwallאו ( שקוע בקיר) Inwallניתן לקבל כדגם 

 

 תחום תדרים- Hz-35kHz55 
 75  רגישותdB  - (1W@1M) 
 התנגדות נומינלית -  ohms7 
 עוצמה  RMS W177 
 25-100)  -עוצמת מגבר נדרשתW (RMS  
  175- ניצולת מקסימאלית למטרdB 
 תיבת תהודה אטומה-  מאזן באסים 
 557  -תדר חיתוךHz  &7.7kHz 
  לבן מוטבע לצביעה מותאמת אישית/ לבן לכה / שחור פיאנו - גימור לכה 
 סוגי אלמנטים -
 בטכנולוגיית  יחידת באסC-CAM RST  5.5"בקוטר 
 בטכנולוגיית  יחידת אמצעIDC  0"בקוטר 
 יחידת טויטר GOLD C-CAM  1"בקוטר 
 מימדים כולל מסגרת  Onwall (מ"מ ) 
  מ"מ 70.5- עומק 
  מ"מ 107- גובה 
  מ"מ 057- רוחב 
  ג"ק  0.75- משקל 
 מימדים כולל מסגרת  Inwall (מ"מ ) 
  מ"מ 70.5- עומק 
  מ"מ 151.5- גובה 
  מ"מ 771.5- רוחב 
 מידות חיתוך  Inwall (מ"מ ) 
  מ"מ 05- עומק 
  מ"מ 171- גובה  
  מ"מ 051- רוחב 

 
 

 

 

 

 

 

  לגלריית התמונות לצביעת הגרילים
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   SF  SOUNDFRAMEMONITOR AUDIO 3רמקול מעוצב 

נדיר למצוא רמקול בעל  ? אך האם אי פעם הקשבת להם, ייתכן ששמעת על רמקולים שטוחים
  ביצועים כה מפורטים בעל תחום תדרים מלא ומאופיין במורשת העיצוב של

MONITOR AUDIO  . 
 כדי ליצור את מגוון הרמקולים המדהים של סדרת!   .SoundFrame בדיוק סדרתזוהי 

 SoundFrame שלנו איכות סאונד טבעית  המהנדסים שלנו מצאו דרך לבנות באיכות המפורסמת
 .מ"מ 00ואותנטית וכל זאת בתוך תיבה רזה בעומק של 

 (.תלוי על הקיר) Onwallאו ( שקוע בקיר) Inwallניתן לקבל כדגם 
 

 תחום תדרים- Hz-35kHz05 
 75  רגישותdB  - (1W@1M) 
 7  - התנגדות נומינליתohms 
 עוצמה  ( RMS )W57 
 25-50)  -עוצמת מגבר נדרשתW (RMS  
  171.5- ניצולת מקסימאלית למטרdB 
  תיבת תהודה אטומה- מאזן באסים 
 7.1  -תדר חיתוךkHz 
  לצביעה מותאמת אישיתלבן מוטבע / לבן לכה / שחור פיאנו - גימור לכה 
 סוגי אלמנטים -
 בטכנולוגיית יחידת אמצע C-CAM  0"בקוטר 
 יחידת טויטר GOLD C-CAM  1"בקוטר 
 מימדים כולל מסגרת  Onwall (מ"מ ) 
  מ"מ 00.5- עומק 
  מ"מ 175- גובה 
  מ"מ 175- רוחב 
  ג"ק  1.05- משקל 
 מימדים כולל מסגרת  Inwall (מ"מ ) 
  מ"מ 00.5- עומק 
  מ"מ 771.5- גובה 
  מ"מ 771.5- רוחב 
 מידות חיתוך  Inwall (מ"מ ) 
  מ"מ 55.5- עומק 
  מ"מ 151- גובה 
  מ"מ 151- רוחב 
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