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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

RADIUS 45 זוג רמקולים לוויניים 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 90 זוג רמקולים מיני מוניטורים 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 200 רמקול סנטר 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 225  רמקול סנטר דק (LCR )  

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 270 זוג רמקולים רצפתיים דקים 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 1  רמקולLCR 3 IN 1 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 380  8"סאב וופר כפול 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 

RADIUS 390  17"סאב וופר כפול 

BLACK 

WHITE 

WALNUT 
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   RADIUS 45MONITOR AUDIO  זוג רמקולים סטליטים מעוצבים
 

הוא הרמקול הלוויני המושלם  MONITOR AUDIOהחדש של  Radius45רמקול המיני 

 .לכל אחד מחמשת ערוצי הקולנוע הביתי

וטויטר אחורי  MMP IIמיד באס העשוי בטכנולוגיית ( 7)"מ "מ 05הסוד שלו הוא שילוב של 

הפורש את הצליל הגבוה דרך הקיר בכל  GOLD C-CAM( 7/0)"מ "מ 17יחודי בקוטר 

 .חדר ובכך מקנה אפקט סראונד נרחבחלל ה

או  Radius380הרמקול תוכנן להשתלב כרמקול סטריאו קטן במיוחד בשילוב עם הסאב 

 .כרמקול סראונד שאינו בולט לעיין בחלל החדר 

או (  BT-332באמצעות מתלה אונברסלי ) הרמקולים מגיעים עם אופציה לתלייה על קיר 

 . עם מעמד רצפתי אופציונלי

 120  -תחום תדריםHz-20kHz 

 80 רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms8 

 15   עוצמהW   - (RMS) 

  57- קיבולת עוצמה במערכת רב ערוציתW 

 הספק מגבר מומלץ-  W15-57 (RMS)  

  תיבת תהודה אטומה- מאזן באסים 

  אגוז- גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה  

  סוגי דרייברים -

 בטכנולוגיית  באס-יחידת מידMMP II  (7)"מ "מ 05בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (7.05)"מ "מ 17בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 177- עומק 

  מ"מ 177- גובה 

  מ"מ 177- רוחב 

  ג"ק  1- משקל 
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   90RADIUS MONITOR AUDIOזוג רמקולים סטליטים מעוצבים  

הוא רמקול מיני מוניטור מהרמות  MONITOR AUDIO החדש של RADIUS90 -ה

 GOLD מ"מ 15( 1)"וטויטר  C-CAM מ"מ177( 0)"שילוב של מיד באס . הגבוהות ביותר

C-CAM   שלא תבייש כל , לצלילמקנים לרמקול איכות מדויקת ומאפשרים לו לתת במה

 .רמקול קונבנציונאלי

של מוניטור אודיו למעשה מבטא תהודה של רמקול מדף רגיל אך בגודל  RADIUS90 -ה

מתאים לשימוש כרמקול  RADIUS90 ה. כזה שאינו מורגש בעיצוב החדר, קומפקטי 

 . או כרמקול במערכת קולנוע ביתי מושלמת  סטריאופוני מושלם 

ניתן לרכוש מעמדים  ,( BT332 ) על הקיר עם זוג מתלים אוניברסלים לתלייההרמקול ניתן 

 .מקוריים ייעודיים

 תחום תדרים-  Hz-35kHz87 

 87   רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms8 

 05   עוצמהW   - (RMS) 

  177- קיבולת עוצמה במערכת רב ערוציתW 

 77-177  -הספק מגבר מומלץ (RMS)  

 באס רפלקס אחורי- באסים  מאזן 

  אגוז-  גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה  

  סוגי דרייברים -

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

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 107- עומק 

  מ"מ 198- גובה 

  מ"מ 115- רוחב 

  ג"ק  1.1- משקל 
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   200RADIUS MONITOR AUDIO  רמקול סנטר מעוצב

המתאים , רמקול סנטר יעודי מעוצב  הוא  MONITOR AUDIO החדש של Radius200-ה

   .  במיוחד לשידות ושולחנות טלויזיה

   1" ויחידת טוויטר   0"בקוטר  C-CAM אלמנטים תיבת התהודה הרחבה בשילוב זוג 

 .RADIUSוסאב  RADIUS 90 נותנים סאונד איכותי בשילוב מערכת הקולנוע הביתית

 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz57 

 85  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 177  עוצמהW   - (RMS) 

  157- קיבולת עוצמה במערכת רב ערוציתW 

 ץהספק מגבר מומל-  W07-157 (RMS)  

  באס רפלקס קדמי- מאזן באסים 

  אגוז- גימור עץ 

  לבן/ שחור - גימור לכה  

  סוגי דרייברים -

 בטכנולוגיית באס-שתי יחידת מיד C-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 107- עומק 

  מ"מ 115- גובה 

  מ"מ 777- רוחב 

 ג"ק  7.5-  משקל 
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   225RADIUS MONITOR AUDIO  מעוצב LCRרמקול  

משמש הן כרמקול קידמי מצידי המסך  MONITOR AUDIOהחדש של  RADIUS 225 -ה

דק יותר ומעוצב במיוחד בכדי   ובעיצוב . הניתן לתלייה על הקיר ( סנטר)והן כרמקול מרכזי 

  הדקים LEDלהתאים למסכי ה

ועמוק  סאונד איכותי הנותנים    1" ויחידת טוויטר   0"בקוטר  C-CAM אלמנטיםזוג 

 במיוחד בשל העיצוב המיוחד

 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz87 

  80-  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

  עוצמה -W177   - (RMS) 

  קיבולת עוצמה במערכת רב ערוצית-  W157 

  הספק מגבר מומלץ -(RMS  )W07-157 

  באס רפלקס קדמי  -מאזן באסים 

  אגוז- גימור עץ 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 1 בטכנולוגיית באס-יחידות מיד C-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 

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

 מידות כולל מתקן תלייה וגריל -

  מ"מ 80- עומק 

  מ"מ 107- גובה 

  מ"מ 517- רוחב 

  ג"ק  0.1- משקל 
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   270RADIUS MONITOR AUDIO  זוג רמקולים רצפתיים מעוצב

הוא רמקול ריצפתי מעוצב דק במיוחד  MONITOR AUDIO החדש של   Radius270-ה

המכסה את כל תחום התדרים ואידיאלי כרמקול קידמי מעוצב לכל מערכת סטריאו או 

 . קולנוע ביתי

 מ"מ 15( 1)"וטויטר  C-CAM מ"מ 177( 0)"הרמקול מורכב משני אלמנטים מיד באס 

GOLD C-CAM  עשירו מלא המפיקים צליל. 

 

 תחום תדרים-  Hz-35kHz57 

 80  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

 עוצמה  (RMS )W177 

  קיבולת עוצמה במערכת רב ערוצית –W157 

 הספק מגבר מומלץ  - (RMS)  W07-157 

  באס רפלקס קדמי ואחורי- מאזן באסים 

  אגוז-  גימור עץ 

  לבן/ שחור - גימור לכה  

  סוגי דרייברים -

 1  בטכנולוגיית באס-מידיחידות C-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 

 יחידת טויטר GOLD C-CAM  (1)"מ "מ 15בקוטר 

  מידות -

  מ"מ 178- עומק 

  מ"מ 1715- גובה 

  מ"מ 100- רוחב 

  ג"ק  9.9- משקל 
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   ONERADIUS MONITOR AUDIO  מעוצב  in 1 LCR 3רמקול  

היא יחידה שתוכננה בהשראת הביקושים  MONITOR AUDIO של  Radius ONE -ה

 .למערכת רמקולים בתיבה אחת

המבודדת פנימית כל , משלב את כל הרמקולים הקדמיים ביחידה אחת Radius ONE -ה

מורכב ממיד ( שמאלי, ימרכז, ימני)כל רמקול . רמקול ורמקול בכדי למנוע הפרעות צליל

 .GOLD C-CAM מ"מ 15( 1)"ומטויטר C-CAM מ"מ 177( 0)"באס 

  הדקים  LEDדק יותר ומעוצב במיוחד בכדי להתאים למסכי ה-  Radius ONEה דגם

 תחום תדרים-  Hz-35kHz97 

  80-  רגישותdB  - (1W@1M) 

 התנגדות נומינלית -  ohms5 

  עוצמה -  (RMS )W05 

  במערכת רב ערוצית קיבולת עוצמה-  W177 

  הספק מגבר מומלץ  -(RMS  )W77-177 

  באס רפלקס קדמי- סנטר  -מאזן באסים 

  באס רפלקס צידי- זוג  -מאזן באסים 

  אגוז- גימור עץ 

  לבן/ שחור - גימור לכה 

  סוגי דרייברים -

 7 בטכנולוגיית באס-יחידות מיד C-CAM  (0)"מ "מ 177בקוטר 

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

 מידות כולל מתקן תלייה וגריל -

  מ"מ 80- עומק 

  מ"מ 105- גובה 

  מ"מ 987 -רוחב 

  ג"ק  0.0- משקל 
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   RADIUS 380MONITOR AUDIO סאב וופר אקטיבי 
 

מקנה מימד חדש בכל הנוגע , MONITOR AUDIOשל  Radius 380יחידת הסאב וופר 

מ "מ 177( 8)" ט מנאל: יחודיים דה מורכבת משני אלמנטים היחי. למערכת קולנוע ביתית

C-CAM  ( מ "מ 177)אלמנט  -וABR "8  200 י מגבר "הנשלטים עW CLASS D  על

הנותן עומק ולמוזיקה ומעניק מימד  Hz 40-120 מנת ליצור תחום תדרים רחב במיוחד 

 . נוסף לסאונד של מערכת קולנוע ביתי

קיים ליחידה טריגר , בנוסף. ליחידת הבאס אפשרות שליטה בעוצמה ובמצבי האקולייזר 

11V הכיבוי וההפעלה של היחידה יבוצע מהרסיבר, הניתן לחברו לרסיבר ועל ידי כך.  

  תחום תדרים - 

  77- תדר נמוך ביותרHz 

  40-120– תדר גבוה ביותר Hz  פאסיבי/ אקטיבי 

  התנגדות -K ohms17 

 הספק הגברה  )  (RMS117W  

  סוג הגברה -D 

  אלמנט כפול  -סוג דרייבר  "C-CAM 8  8" -ו ABR  

 MDF  מ ובאס רפלקס"מ 18בעובי  

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

  אגוז-  עץ גימור 

  ןלב/ שחור - גימור לכה  

  מידות -

  מ"מ 775- עומק 

  מ"מ 778- גובה 

  מ"מ 197- רוחב 

  ג"ק  17.15- משקל 
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  .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

   09RADIUS 3MONITOR AUDIO סאב וופר אקטיבי 
 

בכל הנוגע מקנה מימד חדש , MONITOR AUDIOשל  Radius 390יחידת הסאב וופר 

מ "מ 155( 17)" יחודיים אלנמט  היחידה מורכבת משני אלמנטים . למערכת קולנוע ביתית

C-CAM  אלמנט  -ו ABR "10 220 י מגבר "הנשלטים עW CLASS D  על מנת ליצור

הנותן עומק ולמוזיקה ומעניק מימד נוסף לסאונד  Hz 40-120 תחום תדרים רחב במיוחד 

 . של מערכת קולנוע ביתי

קיים ליחידה טריגר , בנוסף. ליחידת הבאס אפשרות שליטה בעוצמה ובמצבי האקולייזר 

11V הכיבוי וההפעלה של היחידה יבוצע מהרסיבר, הניתן לחברו לרסיבר ועל ידי כך.  

 - תחום תדרים 

  77- תדר נמוך ביותרHz 

  40-120– תדר גבוה ביותר Hz  פאסיבי/ אקטיבי 

  התנגדות -K ohms17 

  הגברההספק  ((RMS W117 

  סוג הגברה -D 

  סוג דרייבר  -"C-CAM 10  17" -ו ABR  

 MDF  מ ובאס רפלקס"מ 18בעובי  

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

  אגוז-  עץ גימור 

  לבן/ שחור - גימור לכה  

  מידות -

  מ"מ 705– עומק 

  מ"מ 708– גובה 

  מ"מ 777- רוחב 

  ג"ק  17.05- משקל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


	R45
	R90
	R200
	R225
	R270
	R1
	R380
	R390

