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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

PL100 זוג רמקולים מדפיים 

BLACK GLOSS 

EBONY 

ROSEWOOD 

SPL200 זוג רמקולים רצפתיים 

BLACK GLOSS 

EBONY 

ROSEWOOD 

SPL300 זוג רמקולים רצפתיים 

BLACK GLOSS 

EBONY 

ROSEWOOD 

SPL350 רמקול סנטר 

BLACK GLOSS 

EBONY 

ROSEWOOD 

SPL150B רמקול סנטר 

BLACK GLOSS 

EBONY 

ROSEWOOD 

SPPLW  BLACK רמקול שקוע 
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  MONITOR AUDIO PL100 זוג רמקולים מדפיים
 

 

 MONITOR AUDIO של PLATINUM-של סדרת ה PL100 רמקול המדף המעוצב מדגם

המפיק תדר נמוך ועמוק ברמה  RDT בטכנולוגית 5.5"כולל בתוכו רכיב באס בקוטר ה

 RIBBON וטוויטר ,לפחות 8"בעלי רכיב באס של גבוהה בהרבה מזו של רמקולים 

   100kHzהמסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד  C-CAM בטכנולוגית

 

 42  -תחום תדריםHz-100kHz 

 רגישות (88dB  -) 1W@1M 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 117 עוצמהW   - (RMS) 

 57-117  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

 פתח בטכנולוגיית   -מאזן באסיםHIVE II 

  1877  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 

  חום כהה/ שחור / עץ אדמדם - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

  5.5"יחידת באס 

  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 

  מידות -

  מ"מ 185- עומק 

  מ"מ 707- גובה 

  מ"מ 115- רוחב 

  ג"ק 17- משקל 

 (אופציונאלי) מידות מעמד -

  מ"מ 755- עומק 

  מ"מ 515- גובה 

  מ"מ 707- רוחב  
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 002MONITOR AUDIO PL זוג רמקולים רצפתיים
 

 

 MONITOR של PLATINUM של סדרת ה PL200 הרמקול הרצפתי הקומפקטי והמעוצב מדגם

AUDIO   קומפקטית של ההוא למעשה גרסה-PL300 המיועדת לחללים קטנים יותר. 

הרמקול מאזן בצורה נפלאה שלושה רכיבי תדר אקטיביים הכוללים בתוכו שני רכיבי באס בקוטר 

, המפיקים תדר נמוך בעל עומק של רמקולים להם רכיב באס הרבה יותר רחב RDT בטכנולוגית 5.5"

י "נה תחום תדרים רחב ומדויק ביותר ומבודד עהמק RDT בטכנולוגית 0"רכיב תדר אמצע בקוטר 

המסוגל להגיע לפולסים  C-CAM בטכנולוגית RIBBON וטוויטר ,TLE חרוט פנימי בטכנולוגיית

  100kHz גבוהים של עד 

 .HIGH-END מדובר בזוג רמקולים רצפתים המסוגלים להוות מתחרה ראוי לכל רמקול, לסיכום

 35   -תחום תדריםHz-100kHz 

 07 רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 157 עוצמהW   - (RMS) 

 177-157  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  פתח בטכנולוגיית  -מאזן באסיםHIVE II 

 דרייבר אמצעי אטום 

  7577  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 

  577- תדר חיתוך באסHz 

  חום כהה/ שחור / עץ אדמדם - גימור לכה 

 ייברים סוגי דר -

 1  5.5"יחידות באס 

  0"יחידת אמצע 

  בטכנולוגייתRDT Long Throw 

  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 

  מידות -

  מ"מ 185- עומק 

  מ"מ 008- גובה 

  מ"מ 155- רוחב 

  ג"ק 77- משקל 
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 003MONITOR AUDIO PL זוג רמקולים רצפתיים
 

 

-של סדרת ה PL300 הרמקול הרצפתי המעוצב מדגם( מעל למטר)במרום גובהו 

PLATINUM  של MONITOR AUDIO  הוא רמקול המפיק תוצאה בלתי רגילה באמצעות

 .שלושה רכיבי תדר אקטיביים

המפיקים תדר נמוך בעל עומק של  RDT בטכנולוגית 8"הכוללים שני רכיבי באס בקוטר 

  ,28Hz-רמקולים להם רכיב באס הרבה יותר רחב המסוגלים להגיע לתדר נמוך מ

 ,TLE י חרוט פנימי בטכנולוגיית"ומבודד ע RDT בטכנולוגית 0"רכיב תדר אמצע בקוטר 

המסוגל  C-CAM בטכנולוגית RIBBON המקנה תחום תדרים רחב ומדויק ביותר וטוויטר

   100kHzלהגיע לפולסים גבוהים של עד 

כיאה , ך שלמעשה תחום התדרים הקיים בזוג הרמקולים הוא מהרחבים ביותר הקיימיםכ

  לספית הדגל של מוניטור אודיו

 תחום תדרים-  Hz-100kHz18 

 07  רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 777  עוצמהW   - (RMS) 

 177-777  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  פתח בטכנולוגיית  -מאזן באסיםHIVE II 

 דרייבר אמצעי אטום 

  0777  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 

  557- תדר חיתוך באסHz 

  חום כהה/ שחור / עץ אדמדם - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1  בטכנולוגיית  0"יחידת אמצע ו 8"יחידות באס
RDT Long Throw 

  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 

  מידות -

  מ"מ 007- עומק 

  מ"מ 1117- גובה 

  מ"מ 017- רוחב  

  ג"ק 07.8- משקל 
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 015MONITOR AUDIO PLסנטר  רמקול 
 

 MONITOR של PLATINUM-של סדרת ה PLC150-רמקול הסנטר הקומפקטי מדגם ה

AUDIO  שימש אתגר לא קטן למהנדסי החברה . 

קיים צורך לייצר יחידת סנטר קומפקטית לסדרה אך בלתי מתפשרת במחינת יכולות 

לשם כך יצרו מהנדסי מוניטור אודיו רמקול מרכזי קטן דיו על מנת שיוכל להתאים , הביצוע

 .לחללים קטנים יותר בעלי מיקום מוגבל

 PLATINUM-הרמקול נועד להתאים לדגמים הקטנים יותר מבחינת העיצוב של סדרת ה

 .כרמקול מרכזי לקולנוע ביתי אך גם לדגמים הרחבים יותר מבחינת איכות השמע

 RDT בטכנולוגית 5.5"הרמקול המרכזי עשוי תיבת עץ טבעי הכוללת שני רכיבי מיד בקוטר 

  .100kHzהמסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד  RIBBON וטוויטר

המקנים תחום תדרים רחב ועשיר דיו יציאות רמקול  1.5רכיבים אלו יוצרים מבנה של 

ניתן לשלב עם הרמקול מעמד רצפתי על מנת . להפיק את כל האינפורמציה הנדרשת

  .להבטיח מיקום נכון מבחינה אקוסטית

 45  -תחום תדריםHz-100kHz 

 80 רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 177  עוצמהW   - (RMS) 

 57-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  פתח אחורי בטכנולוגיית - מאזן באסיםHIVE II 

  1877  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 

  157- תדר חיתוך באסHz 

  חום כהה/ שחור / עץ אדמדם - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1  בטכנולוגיית  5.5"יחידות באסRDT Long Throw 

  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 

  מידות -

  מ"מ 101.1- עומק 

  מ"מ 115- גובה 

  מ"מ 587- רוחב 

  ג"ק 10- משקל  

  (אופציונאלי)מידות מעמד -

  מ"מ 057- עומק 

  מ"מ 775- גובה 

  מ"מ 517- רוחב 
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 035MONITOR AUDIO PLסנטר  רמקול 
 

 MONITOR AUDIO של PLATINUM-של סדרת ה PL350-רמקול הסנטר מדגם ה
 .רי קולנוע ביתי רחבים וייעודייםהוא רמקול נטול פשרות עבור חד

 .PL300הרמקול כולל שלושה רכיבים אקטיביים וזאת באופן מקביל לרמקול הרצפתי ה
   בטכנולוגית 8"הרמקול המרכזי עשוי תיבת עץ טבעי הכוללת שני רכיבי באס בקוטר 

RDT,  בטכנולוגית 0"בקוטר  יחידת תדר אמצעי RDT  
 . .100kHzהמסוגל להגיע לפולסים גבוהים של עד  RIBBON וטוויטר

רכיבים אלו יוצרים מבנה של שלוש יציאות רמקול המקנים תחום תדרים רחב ועשיר דיו 
עשיר ומאוזן להפליא בכל רמת , להפיק את כל האינפורמציה הנדרשת באופן בהיר

 . עוצמה
 ול מעמד רצפתי על מנת להבטיח מיקום נכון מבחינה אקוסטיתניתן לשלב עם הרמק

 

 32  -תחום תדריםHz-100kHz 

 07  רגישותdB  - (1W@1M) 

 0  - התנגדות נומינליתohms 

 157  עוצמהW   - (RMS) 

 177-157  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

  פתח בטכנולוגיית  -מאזן באסיםHIVE II 

 MID אטום 

  0777  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 

  557- תדר חיתוך באסHz 

  חום כהה/ שחור / עץ אדמדם - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1  בטכנולוגיית  0"יחידת אמצע ו 8"יחידות באסRDT Long Throw 

  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 

  מידות -

  מ"מ 758- עומק 

  מ"מ 188- גובה 

  מ"מ 877- רוחב 

  ג"ק 77.5- משקל 

 (אופציונאלי)מידות מעמד -

  מ"מ 057- עומק 

  מ"מ 775- גובה 

  מ"מ 517- רוחב 
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 IWMONITOR AUDIO PLשקוע  רמקול 
 

 

 51  -תחום תדריםHz-100kHz 
 07 )  רגישותdB  - (1W@1M 
 0  - התנגדות נומינליתohms 
 177 )  עוצמהW   - (RMS 
 177-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  
  תיבה אטומה- מאזן באסים 
  1077  -טויטר/ תדר חיתוך מידHz 
  787- תדר חיתוך באסHz 
  מ"מ 00.5- עומק חיתוך 
  בטכנולוגיית  0"יחידת אמצע ו 5.5"יחידות באס  1 -סוגי דרייבריםRDT Long Throw 
  יחידת טויטרRIBBON C-CAM 
  מידות ללא גריל: 
  מ"מ 171- עומק 
  מ"מ 1175- גובה 
  מ"מ 777- רוחב 
  מידות כולל גריל: 
  מ"מ 115- עומק 
  מ"מ 1175- גובה 
  מ"מ 777- רוחב 
  ג"ק 15- משקל 
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