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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 קוד

AS200 רמקול אלחוטי 

 שחור

 לבן

AS 300 

מערכת רמקולים 
 סטריאופונית

 שחור

 לבן

ASB2B  שחור סאונד בר 

ASA100  וואט דק 57מגבר סטריאו 

 שחור

 לבן

MA100 

 A100 + 2מערכת מיקרו 
MASS 10 

 שחור

 לבן
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  AIRSTREAM S200 MONITOR AUDIO רמקול סטריאו אלחוטי

מאפשר לשמוע מוזיקה איכותית ללא   Airstream s200 הרמקול הסטריאופוני האלחוטי הקומפקטי
 . צורך בהעברת כבלים שונים

 הביתית  WIFI -הרמקול משלב יכולות חיבור אלחוטיות דרך רשת ה
 ועיצוב יוקרתי ומיוחד W65 יחד עם זוג אלמנטים בעוצמה של BLUETOOTH או באמצעות

מדיה סנטר מכשירים ניידים או , מאפשרות למערכת להתממשק לכל מחשב AirPlay -יכולות ה
או ברשת האינטרנט ולהשמיע את המוזיקה , אמצעי אחסון מוזיקה אחר המחובר לרשת הביתית 

 . שלכם בנוחות רבה
ברשת הביתית ניתן לגשת לשמוע  airstream -במידה ומותקנים מספר מוצרים אחרים מסדרת ה

 . את המוזיקה השמורה ברשת מכל חדר בבית
 FALC -ו MP3 , ACC תומך במגוון רחב של פורמטים כגון airstream s200 ה

 . לחיבור מכשירים שאינם נתמכים AUX -ו USB וכן ניתן להתחבר אליו באמצעות כניסות
ניתנים איכות  (APC) וטוויטר אשר בעזרת מערכת תיקון מיקום 7"אלמנטי בס בגודל  1למערכת 

 .בו צליל מעולה לכל חדר שהיא מושמעת
   
  תחום תדרים- Hz – 30kHz177 
  07טווח תדריםHz - 25KHz  
  1 -יציאה לכל ערוץX25W ( בס )15W (לטוויטר) 
  הגברה דיגיטלית :Class D 
 סוגי דרייברים – 
 שתי יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM  (7)"מ "מ 05בקוטר 
  יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 
 כניסות : USB 

3.5MM AUX 
 תמיכה בקבצים מסוג : AAC, ALAC, MP3, 

WMA, LPCM, Ogg Vorbis, FLAC 
 תקשורת : 

AirPlay enabled devices; PC/MAC/iOS 
 תמיכה ברשת אלחוטית: Wireless network protocol 802.11 b/g 
 Bluetooth 4.0 
  7.77צריכת חשמל במצב המתנה watts 
 07/ צריכת חשמל בשימוש watts Maximum 
  07-150דרישת זרם חשמל V (auto-range) 
  ג"ק 1.15: משקל 
  בד אפור)שחור או לבן: גימור( 
 ניתן להנחה שולחנית או לתלייה על הקיר. 
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  003AIRSTREAM S MONITOR AUDIO סטריאו אלחוטימערכת 

הקומפקטית והמעוצבת מאפשרת לשמוע מוזיקה  Airstream s300 האלחוטיתמערכת הרמקולים 
 . איכותית ללא צורך בהעברת כבלים שונים

הביתית יחד עם רמקולים בעוצמה  WIFI -המערכת משלבת יכולות חיבור אלחוטיות דרך רשת ה
 ועיצוב יוקרתי W140 של

יה סנטר מכשירים ניידים או מד, מאפשרות למערכת להתממשק לכל מחשב AirPlay -יכולות ה
 -ובאמצעות ה IOS אמצעי אחסון מוזיקה אחר המחובר לרשת הביתית בעלי מערכת הפעלה

itunes,  או ברשת האינטרנט ולהשמיע את המוזיקה שלכם בנוחות רבה . 
ברשת הביתית ניתן  airstream -במידה ומותקנים מספר מגברים או מוצרים אחרים מסדרת ה

 . המוזיקה השמורה ברשת מכל חדר בבית לגשת לשמוע את
 FALC -ו MP3 , ACC תומך במגוון רחב של פורמטים כגון airstream s300 ה

 . לחיבור מכשירים שאינם נתמכים AUX -ו USB וכן ניתן להתחבר אליו באמצעות כניסות
ניתנים  (APC) ושני טוויטרים אשר בעזרת מערכת תיקון מיקום 0"אלמנטי בס בגודל  1למערכת 

 .איכות צליל מעולה לכל חדר שהיא מושמעת בו
   
  תחום תדרים- Hz – 30kHz177 
  55טווח תדריםHz - 30KHz 
  57 -יציאה לכל ערוץ w( בס )W20 (לטוויטר) 
  הגברה דיגיטלית :Class D 
 סוגי דרייברים – 
 שתי יחידת באס בטכנולוגיית C-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 
 שתי יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 
 כניסות : 

USB 
3.5MM AUX 

 תמיכה בקבצים מסוג : AAC, ALAC, MP3, 
WMA, LPCM, Ogg Vorbis, FLAC 

 תקשורת : 
AirPlay enabled devices; PC/MAC/iOS 

 תמיכה ברשת אלחוטית: Wireless network protocol 802.11 b/g 
  7.77צריכת חשמל במצב המתנה watts 
 107/ ת חשמל בשימושצריכ watts Maximum 
  07-150דרישת זרם חשמל V (auto-range) 
 מימדים ( W x D x H) 46.7 x 15 x15.4 מ"ס 
  ג"ק 0.5: משקל 
  בד אפור)שחור או לבן: גימור( 
 ניתן להנחה שולחנית או לתלייה על הקיר. 
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 ASB2 AIRSTREAM  MONITOR AUDIO סאונד בר

 . ?what-hifi כוכבים ממגזין 5זוכה , הסאונד בר האקטיבי החדש של מוניטור אודיו 
בעוצמה של  (class D) עם הגברה פנימית, הוא לא רק סאונד בר אלא כמרכז המדיה הביתי שלך 

157W  בלתי מתפשרת לפי מיטב המסורת זוגות של אלמנטים שונים מובטחת לכם איכות שמע  7ו
 .1001משנת  MONITOR AUDIO של

 .הנותנת צליל הקפי מושלם 7D AUDIO -גם במוזיקה וגם בסרטים עם יכולת ה
מדיה סנטר מכשירים , מאפשרות למגבר להתממשק לכל מחשב DLNA-וה AirPlay -יכולות ה

יע את המוזיקה שלכם בנוחות ניידים או אמצעי אחסון מוזיקה אחר המחובר לרשת הביתית ולהשמ
 . רבה

 .וכן להשמיע מוזיקה מרשת האינטרנט
ברשת הביתית ניתן  airstream -במידה ומותקנים מספר מגברים או מוצרים אחרים מסדרת ה

 . לגשת לשמוע את המוזיקה השמורה ברשת מכל חדר בבית
ל המגבר עם כל במידה והמכשיר אינו מחובר לרשת הביתית ניתן להתחבר לרשת המקומית ש

 . AirPlay מכשיר תומך
 דו כיווני HDMI חיבור הסאונד בר לטלוויזיה מאפשר שרשור של מספר מקורות נוסף תודות לחיבור

 . (OSD ) וכן מציג את תפריט הסאונד בר על גבי מסך הטלויזיה
ת המאפשרות וכן כניסות דיגיטליות ואנלוגיות רבו, דו כיווני  hdmi 1.4 (ARC) חיבורי 7באמצעות 

וכן חיבור סאב וופר באמצעות . גמישות רבה בחיבור מספר מקורות רב ויציאה נוחה למסך הטלויזיה 
 .ייעודית RCA יציאת

באמצעות , ג המכשיר "קיימות אפשרויות שליטה נרחבות על הסאונדבר באמצעות כפתורים פיזיים ע
 )ניתן לראות באתר HEX קודי)  י התממשקות נוחה למערכות בית חכם שונות"או ע, שלט רחוק 

 )אופציונאלי) הסאונד בר ניתן מגיע עם מעמד שולחני וניתן להתקנה על הקיר עם מתקן תלייה 
   
  תחום תדרים- Hz – 30kHz177 
  כניסות: 

7 x HDMI 
 coaxial -כניסה דיגיטלית 

 כניסה אופטית
 stereo RCAכניסה אנלוגית 

 7.5mmכניסת 
  יציאות: 

(HDMI (supporting ARC 
RCA LFE sub-woofer output 

  07: תחום תדריםHz - 20kHz 
 סוגי דרייברים:  
 2 יחידות באס בטכנולוגיית C-CAM®  107" )5.1/1בקוטרmm 
 2 יחידות אמצע בטכנולוגיית C-CAM®  0בקוטר( "177mm) 
 2 יחידות טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 
 קישוריות : 

Wireless AirPlay, DLNA , UPnP music streaming 
 מידות : 
  מ"ס 177.5רוחב 
  מ"ס 10: גובה 
  מ"ס 15.0עומק 
  ג"ק 11.5: משקל 
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 A100 AIRSTREAM  MONITOR AUDIO סטריאו אלחוטי ברמג

טכנולוגיות , משלב איכות סאונד אודיופילי  Airstream A100 דגםערוצים מ 1.1מגבר הסטריאו 
, עיצוב מיוחד וסופר קומפקטי המאפשר לשמוע מוזיקה איכותית מכל מקור מוסיקה, מתקדמות

דיגיטלית , לערוץ ויכולת חיבור אלחוטית W50 אנלוגי בעוצמה של Class A/B באמצעות מגבר
 . ואנלוגית גם יחד

הניתן להתקנה במצב שוכב , !!!מ בלבד"ס 5בעובי של , המגבר מעוצב בצורה ייחודית ודקה במיוחד
גימור האלומיניום המשולב עם פולימר קשיח . או במצב עומד לצורך התאמת העיצוב לכל חדר וחדר
מראה זה העניק למגבר את תואר המוצר , וזכוכית מחוסמת מקנה למגבר מראה יוקרתי במיוחד

 .1710לשנת  CES-המעוצב ביותר בתערוכת ה
מדיה סנטר מכשירים , מאפשרות למגבר להתממשק לכל מחשב DLNA-וה AirPlay -ות היכול

הביתית ולהשמיע את קבצי  WIFI-ניידים או אמצעי אחסון מוזיקה אחרים המחוברים לרשת ה
 . המוסיקה שלכם בנוחות רבה

בכך הביתית ו WIFI-ברשת ה airstream -ניתן להתקין מספר מגברים או מוצרים אחרים מסדרת ה
כמו כן ניתן לחבר למגבר מקורות שונים . ליצור מערכת מוסיקה ביתית מושלמת בכלל חלל הבית

 . באמצעות חיבורים דיגיטליים או אנלוגיים
 . שלט רחוק וחיבור לרשת הביתית בקלות ובנוחות,פאנל קדמי  airstream a100 -ל

קומית של המגבר עם כל במידה והמכשיר אינו מחובר לרשת הביתית ניתן להתחבר לרשת המ
איכותי  DAC עם תמיכה במספר רב של פורמטים דיגיטלים באמצעות . AirPlay מכשיר תומך

 . FLAC ואפילו MP3 , AAC: במיוחד
איכותי רב גווני ומעוצב יותר מכל מגבר סטריאו  Hi-Fi הוא מגבר airstream a100 מגבר ה

 ! ראיתם בעבר

   
  17טווח תדריםHz - 20KHz 
  57 -יציאה לכל ערוץ w 
  0-0התנגדות Ohms 
  הגברה :Class A/B 
 כניסות : 

Stereo RCA 
 אופטית

 יציאות : 
 יציאת רמקולים מוזהבת

 pre/sub-woofer יציאת
 תמיכה בקבצים מסוג : AAC, ALAC, MP3, 

WMA, LPCM, Ogg Vorbis, FLAC 
 תקשורת : 

Server Interoperability DLNA 1.0/1.5 
UPnP 1.0 AV Media Server 

AirPlay enabled devices; PC/MAC/iOS 
 תמיכה ברשת אלחוטית: Wireless network 

protocol 802.11 b/g 
  7.77צריכת חשמל במצב המתנה watts 
 117/ צריכת חשמל בשימוש watts Maximum 
  07-150דרישת זרם חשמל V (auto-range) 
 מימדים ( W x D x H) 37.3 x 20.5 x 5 מ"ס 
  ג"ק 1.0: משקל  
  שחור או לבן: גימור 
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 MA100 AIRSTREAM  MONITOR AUDIO מערכת מיקרו אלחוטית מעוצבת

 

 סט סטריאו מושלם

 WiFiעם חיבורים אלחוטיים לסלולרי ול Airstream A100מגבר סטריאו 

 MASS 10יחד עם זוג רמקולים מעוצבים 

 המביא לכם איכות סאונד ועיצוב מושלם וללא פשרות

בסלולרי שלכם , NASבכונן ,במחשב , ויכולות גישה למוזיקה שלכם ללא תלות היכן היא מאוחסנת

  .ואפילו בענן

לוגיות טכנו, משלב איכות סאונד אודיופילי  Airstream A100ערוצים מדגם  1.1מגבר הסטריאו 

, עיצוב מיוחד וסופר קומפקטי המאפשר לשמוע מוזיקה איכותית מכל מקור מוסיקה, מתקדמות

דיגיטלית , לערוץ ויכולת חיבור אלחוטית W50אנלוגי בעוצמה של  Class A/Bבאמצעות מגבר 

 .ואנלוגית גם יחד 

התקנה במצב שוכב הניתן ל, !!!מ בלבד"ס 5בעובי של , המגבר מעוצב בצורה ייחודית ודקה במיוחד

גימור האלומיניום המשולב עם פולימר קשיח . או במצב עומד לצורך התאמת העיצוב לכל חדר וחדר

מראה זה העניק למגבר את תואר המוצר , וזכוכית מחוסמת מקנה למגבר מראה יוקרתי במיוחד

 .1710לשנת  CES-המעוצב ביותר בתערוכת ה

 WHATכוכבים ממגזין  5דרה שזכתה בציון הסי MASS-זוג רמקולים איכותיים מסדרת ה

HIFI..בגימור מעטפת בד ואלומיניום. 

המורכבים בעיצוב מיוחד יחד עם פורט  1"וטויטר  C-CAMבטכנולוגיית  0"יחידת מיד בס בגודל 

 י'הנותנים צליל נקי וברור יחד עם בס מדוייק ופנצ HiVe®IIאחורי בטכנולוגיית 

 אפור להתאמה מושלמת לבית/הסט מגיע בגימור שחור או לבן

   
  מגבר:  
  17טווח תדריםHz - 20KHz 
  57 -יציאה לכל ערוץ w 
  0-0התנגדות Ohms 
  הגברה :Class A/B 
 כניסות : 

Stereo RCA 
 אופטית

 יציאות : 
 יציאת רמקולים מוזהבת

 pre/sub-woofer יציאת
 תמיכה בקבצים מסוג : AAC, ALAC, MP3, 

WMA, LPCM, Ogg Vorbis, FLAC 
 תקשורת : 

Server Interoperability DLNA 1.0/1.5 
UPnP 1.0 AV Media Server 

AirPlay enabled devices; PC/MAC/iOS 
 תמיכה ברשת אלחוטית: Wireless network protocol 802.11 b/g 
  שחור או לבן: גימור  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://c100.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-MONITOR-AUDIO-AIRSTREAM-A100-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99.html


 

 Audio Motiv-וידאו וחשמל חכם / מערכות אודיו 

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

 .audiomotiv.co.ilwww: אתר החברה audiomotiv@gmail.com  : אימייל

 
 

  רמקולים:  
 07 - תחום תדריםHz – 30kHz 
 00 )  רגישותdB- ( 1W@1M  
 0  - התנגדות נומינליתohms 
 177 )  עוצמהW  - ( RMS 
 15-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  
  באס רפלקס אחורי- מאזן באסים 
 077  -תדר חיתוך נמוךHz 
 1.5 -תדר חיתוך גבוהkHz 
  אפור/ שחור - גימור 
 סוגי דרייברים - 
 באס בטכנולוגיית -יחידת מידC-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 
  בטכנולוגיית  יחידת טויטרC-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 
  מידות- 
  מ"מ 110- עומק 
  מ"מ 100- גובה 
  מ"מ 110- רוחב 
  ג"ק  0.52- משקל 

  

 

 

 

 

 

 .היבואן הרשמי -י קונקטור מוצרי אלקטרוניקה "אחריות ע שנה

http://c100.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-MONITOR-AUDIO-MASS-10-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91.html
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