
MIKROFONY

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

mikrofony doręczne

DM-1100

Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z 
włącznikiem; czułość -55dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
12kHz

144,00 zł

DM-1200 Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z 
włącznikiem; czułość -52dB; pasmo przenoszenia 50Hz - 12kHz

309,00 zł

DM-1200D Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z 
włącznikiem; czułość -52dB; pasmo przenoszenia 50Hz - 12kHz, 
wtyk DIN5

330,00 zł

DM-1300 Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z 
włącznikiem; czułość -54dB; pasmo przenoszenia 70Hz - 15kHz

484,00 zł

DM-1500 Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z 
włącznikiem; czułość -56dB; pasmo przenoszenia 70Hz - 15kHz

1 182,00 zł

DM-524B Dynamiczny mikrofon na gęsiej szyjce, o charakterystyce 
kardioidalnej, czułość -56dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
10kHz

739,00 zł

DM-524S Dynamiczny mikrofon na gęsiej szyjce, o charakterystyce 
kardioidalnej, czułość -56dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
10kHz, z włącznikiem

768,00 zł

mikrofony specjalne i akcesoria

AM-1 MBQAM
Matryca mikrofonowa z funckją śledzenia mówcy; pasmo 
przenoszenia 150 Hz - 18 kHz, czarny

12 962,00 zł

AM-1 CQAM Interfejs sterowania matrycą mikrofonową AM-1 MBQAM 6 260,00 zł
EM-410 Pojemnościowy mikrofon krawatowy o charakterystyce 

hiperkardioidalnej; czułość -47dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 
15kHz

400,00 zł

EM-600 Mikrofon powierzchniowy w formie śruby; dookólna wkładka 
pojemnościowa; czułość -36dB, pasmo przenoszenia 30Hz - 
20kHz

1 045,00 zł

EM-700 Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy o charakterystyce 
kardioidalnej; czułość -33dB, pasmo przenoszenia 35Hz - 20kHz

1 881,00 zł

EM-800 Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardiodalnej, na 
gęsiej szyjce; czułość -35dB; pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz

1 045,00 zł

AN-9001 Mikrofon pojemnościowy, powierzchniowy; charakterystyka 
dookólna; pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz

239,00 zł

YP-M5300 Kierunkowy mikrofon krawatowy 393,00 zł

YP-M5310 Dookólny mikrofon krawatowy 197,00 zł

mikrofony biurkowe
PM-660 Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość 

-58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód 
zakończony konektorem Jack

412,00 zł

PM-660D Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość 
-58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód 
zakończony konektorem DIN5

463,00 zł

PM-660U Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość 
-58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód nie jest 
zakończony konektorem

442,00 zł

akcesoria mikrofonowe

AD-5000-2 Zasilacz dla ładowarki BC-5000-2 301,00 zł

AD-5000-6 Zasilacz dla ładowarki BC-5000-6 lub BC-6000-12 393,00 zł

BC-5000-2
Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 
5000; jednoczesne ładowanie 2 nadajników

1 854,00 zł

BC-5000-6
Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 
5000; jednoczesne ładowanie 6 nadajników

7 830,00 zł

BC-5000-12
Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 
5000; jednoczesne ładowanie 12 nadajników

10 701,00 zł

ST-65A Biurowy statyw mikrofonowy; prosty, 175 mm 163,00 zł
ST-800 Podstawka pod mikrofon na gęsiej szyjce; konektor XLR; 

czarna
491,00 zł

YW-1022 Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za 
wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 2 wyjścia; konektory BNC

587,00 zł

YW-1024 Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za 
wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 4 wyjścia; konektory BNC

998,00 zł

WB-2000-2 Akumulator Ni-MH do stosowania z nadajnikami WM-5225, 
WM-5265 i/lub WM-5325

175,00 zł

system mikrofonów w technice podczerwieni
IR-200BC Ładowarka akumulatorów do systemu bezprzewodowego IR 2 089,00 zł
IR-200BT Bateria litowo-jonowa do zasilania komponentów systemu 

bezprzewodowego IR-200
132,00 zł

IR-200M Mikrofon doręczny bezprzewodowego systemu IR; transmisja w 
technice podczerwieni; pasmo przenoszenia 100Hz - 12kHz

1 150,00 zł

IR-300M Zestaw typu bodypack bezprzewodowego systemu IR; 
transmisja w technice podczerwieni; pasmo przenoszenia 
100Hz - 12kHz

1 189,00 zł

IR-500R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem 
IR-702T

928,00 zł
IR-510R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem 

IR-702T
1 385,00 zł

IR-520R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem 
IR-702T

432,00 zł
IR-700D Rozdzielacz sygnału do stosowanie z odbiornikami typu IR-500 1 045,00 zł
IR-702T Tuner bezprzewodowy systemu IR; 2-kanałowy; pasmo 

przenoszenia 100Hz - 12kHz
1 411,00 zł

IR-802T Tuner podczerwieni 4 177,00 zł
IR-820SP Zestaw głośnikowy do stosowania z tunerem IR-802T 3 002,00 zł

system mikrofonów bezprzewodowych
seria 5000
WM-5220 Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą pojemnościową; 

charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 
100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką

1 046,00 zł

WM-5225 Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą pojemnościową; 
charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 
100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką

1 046,00 zł

WM-5265 Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; 
charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 
100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką

1 254,00 zł

WM-5270 Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; 
charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 
80Hz - 15kHz

1 502,00 zł

WM-5325 Nadajnik osobisty bodypack; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz 
(B01); mikrofon pojemnościowy o charakterystyce dookólnej; 
możliwość pracy z ładowarką; zestaw nie zawiera mikrofonu

806,00 zł

WT-5100 Odbiornik osobisty do wykorzystania z systemem 
bezprzewodowym serii 5000

1 411,00 zł

WT-5800 Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 
722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; 
wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, 
wejścia antenowe A/B 75Ohm, wyjście dystrybucyjne sygnału 
antenowego A/B 75Ohm

2 217,00 zł

WT-5805 Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanały, pasmo 
RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; 
wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, 
wejścia antenowe A/B 75Ohm

1 884,00 zł

WT-5810 Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 16 kanałów, pasmo 
RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; 
wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch; 
wbudowane anteny

1 230,00 zł
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WZMACNIACZE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

wzmacniacze serii A-1700
A-1706 Wzmacniacz miksujący 60W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 

6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu 
1 634,00 zł

A-1712 Wzmacniacz miksujący 120W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu 

1 942,00 zł

A-1724 Wzmacniacz miksujący 2400W; 2-strefowy; wyjścia 100V/
4Ohm; 6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu 

2 764,00 zł

wzmacniacze serii A-1800
A-1803 Wzmacniacz miksujący 30W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 

3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe
1 565,00 zł

A-1806 Wzmacniacz miksujący 60W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe

1 825,00 zł

A-1812 Wzmacniacz miksujący 120W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe

2 092,00 zł

P-1812 Wzmacniacz Public Address. Niezbalansowane wejście/wyjście 
audio, stereofoniczne-monofonizowane; terminal sterujący; 
Moc 120W 100V/4Ohm

1 703,00 zł

wzmacniacze serii A-2000
A-2030 Wzmacniacz miksujący 30W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 

3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe
761,00 zł

A-2060 Wzmacniacz miksujący 60W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe

890,00 zł

A-2120 Wzmacniacz miksujący 120W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe

1 227,00 zł

A-2240 Wzmacniacz miksujący 240W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 
3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe

2 073,00 zł

P-2240 Wzmacniacz Public Address. Zbalansowane wejście i wyjście 
audio;; terminal sterujący; Moc wyjściowa 240W 100V/4Ohm

1 972,00 zł

wzmacniacze cyfrowe
DA-250D 2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/4Ohm; pasmo 

przenoszenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory XLR oraz Euro-
block

4 698,00 zł

DA-250DH 2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz 
Euro-block

4 985,00 zł

DA-250F 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/4Ohm; pasmo 
przenoszenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory Euro-block

7 556,00 zł

DA-250FH 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block

8 105,00 zł

DA-500FH 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x500Wat/100V; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz 
Euro-block

11 484,00 zł

DA-550F 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x550Wat/4Ohm; pasmo 
przenoszenia 20Hz - 20kHz (+1dB/-2dB); konektory XLR oraz 
Euro-block

10 831,00 zł

CP-9550M2 Matryca cyfrowa audio z wbudowanym wzmacniaczem mocy 8 352,00 zł

akcesoria do wzmacniaczy
MB-25B Uchwyt wysokości 2U do montażu w rack 159,00 zł



INTERKOMY

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

System N-8000
AD-1210P Adapter AC dedykowany do pracy z urządzeniami systemów 

interkomowych; 12V DC, 1A
300,00 zł

N-8000AF Interfejs audio systemu interkomowego N-8000; 1 wejście i 1 
wyjście audio; 8 wejść i wyjść sterujących; timer

5 351,00 zł

N-8000AL Interfejs telefoniczny systemu interkomowego N-8000; 
umożliwia podłączenie aparatu telefonicznego do systemu 
interkomowego

6 487,00 zł

N-8000CO Interfejs telefoniczny C/O systemu interkomowego N-8000; 
pozwala na połączenie systemu z linią telefoniczą

6 055,00 zł

N-8000DI Interfejs sterowania systemu interkomowego N-8000; 
wyposażony w 32 wejścia i 32 wyjścia sterujące

6 838,00 zł

N-8000EX Centralka systemu interkomowego N-8000; umożliwia 
podłączenie do 16 stacji bazowych; 4/8 połączenia 
wewnętrzne/zewnętrzne

20 603,00 zł

N-8000MI Interfejs wielofunkcyjny systemu interkomowego N-8000; 2 
wejścia i 2 wyjścia audio; 16 wejść i wyjść sterujących

10 475,00 zł

N-8000MS Podstawowa stacja bazowa systemu N-8000 z wyświetlaczem 
alfanumerycznym; wyposażona w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski

2 690,00 zł

N-8000RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2 

10 632,00 zł

N-8010EX Jednostka wymiany systemu interkomowego N-8000; umożliwia 
podłączenie do 16 stacji bazowych; 1/2 połączenia 
wewnętrzne/zewnętrzne

13 530,00 zł

N-8010MS Stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski

1 561,00 zł

N-8010RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 1

8 483,00 zł

N-8011MS Stacja bazowa systemu N-8000; komunikacja bezsłuchawkowa 1 227,00 zł
N-8020MS Stacja bazowa systemu N-8000 w wykonaniu odpornym na 

uszkodzenia IP54 ; wyposażona w słuchawkę
2 941,00 zł

N-8031MS Stacja naścienna do montażu nadtynkowego; aktywator 
zewnętrznego wybierania

1 842,00 zł

N-8031SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji N-8033MS/N-8031MS 1 164,00 zł
N-8033MS Stacja naścienna typu 'clean-room' do montażu nadtynkowego; 

stopień odporności IP65; aktywator zewnętrznego wybierania
3 876,00 zł

N-8050DS Podstacja drzwiowa IP54; posiada niezależny mikrofon i 
głośnik; wyjście typu otwarty kolektor umożliwia sterowanie 
drzwiami

1 489,00 zł

N-8050SB Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji drzwiowej 
N-8050DS

1 134,00 zł

N-8400RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do 
podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2 

9 475,00 zł

N-8410MS Stacja podstawowa systemu N-8000 z wyświetlaczem 
alfanumerycznym; wyposażone w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski; do użycia z N-8400RS

1 398,00 zł

N-8500MS Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs 
TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków

5 622,00 zł

N-8510MS Wielofunkcyjna stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona we 
własny interfejs sieciowy oraz słuchawkę

4 633,00 zł

N-8540DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; 
posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

4 660,00 zł

N-8600MS Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs 
TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków

6 160,00 zł

N-8610RM Mikrofon wywoławczy IP do systemu interkomowego N-8000; 
wyposażony w mikrofon na gęsiej szyjce oraz blok przycisków 
programowalnych, z możliwością rozbudowy

7 744,00 zł

N-8640DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP65; 
posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

5 116,00 zł

N-8640SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji drzwiowej N-8640 3 525,00 zł
N-8650DS Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; 

posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące umożliwia 
sterowanie drzwiami    

4 437,00 zł

RS-142 Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji systemu 
interkmowego N-8000           

249,00 zł

RS-143 Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z 
wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym           

275,00 zł

RS-144 Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z 
wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym, wyposażony w 
przycisk 'alarm'           

327,00 zł

RS-150 Stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-
Duplex; panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z 
N-8000RS/N-8010RS

540,00 zł

RS-160 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000; 
komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali 
nierdzewnej; łdo użycia z N-8000RS/N-8010RS

704,00 zł

RS-170 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w 
wykonaniu uodpornionym na działanie warunków 
zewnętrznych; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel 
przedni ze stali nierdewnej; do użycia z N-8000RS/N-8010RS

815,00 zł

RS-180 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w 
wykonaniu uodpornionym na działanie warunków 
zewnętrznych; komunikacja w trybie Half-Duplex; posiada 
wyjście sterujące typu otwarty kolektor umożliwiający 
sterowanie np. drzwiami panel przedni ze stali nierdzewnej; 
do użycia z N-8000RS/N-8010RS

1 211,00 zł

YC-150 Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub 
N-8050DS

99,00 zł

YC-150E Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub 
N-8050DS

107,00 zł

YC-251 Puszka do montażu naściennego dla N-8031MS 569,00 zł
YC-280 Uchwyt do montażu naściennego dla produktów: N-8000MS, 

N-8010MS, N-8020MS, N-8500MS, N-8510MS, N-8600MS
80,00 zł

YC-290 Uchwyt do montażu naściennego dla N-8011MS 80,00 zł
YC-822 Puszka do montażu podtynkowego 289,00 zł
YC-823 Puszka do montażu podtynkowego 450,00 zł
YC-841 Puszka do montażu podtynkowego 696,00 zł
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GŁOŚNIKI - ZESTAWY GŁOŚNIKOWE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

Głośniki sufitowe i akcesoria
F-122C Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 

efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 
70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt 
promieniowania

483,00 zł

F-1522SC Szerokopasmowy głośnik sufitowy o szerokim kącie 
promieniowania; efektywność 88 dB SPL, moc znamionowa 6W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz, specjalny dyspersor 
zapewnia szeroki kąt promieniowania

290,00 zł

F-2322C Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 
efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 
70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt 
promieniowania

484,00 zł

F-2352C Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 
efektywność 90 dB SPL ,moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapenia 
szeroki kąt promieniowania

659,00 zł

F-2352SC Dwudrożny głośnik sufitowy o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 89 dB SPL, moc znamionowa 6W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz, specjalny dyspersor zapenia 
szeroki kąt promieniowania

323,00 zł

F-2852C Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 
efektywność 91 dB SPL ,moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 60Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapenia 
szeroki kąt promieniowania

860,00 zł

HY-AH1 Uchwyt typu U-bracket do podtrzymywania głośników 
sufitowych serii F

156,00 zł

HY-BC1 Osłona tylna dla głośników sufitowych 117,00 zł
HY-TB1 Wspornik do montażu głośników sufitowych 94,00 zł
HY-TR1 Pierścień montażowy do mocowania głośników sufitowych 85,00 zł
PC-1868W-EB Głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 100 Hz - 16 kHz
102,00 zł

PC-1867FC Pożarowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 100Hz - 16kHz, standard EN:54-24, posiada 
świadectwo dopuszczenia

187,00 zł

PC-1869 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 55Hz - 18kHz

92,00 zł

PC-2369 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 93 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 45Hz - 18kHz

106,00 zł

PC-2668 Głośnik sufitowy 6W do montażu natynkowego; efektywność 90 
dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz

134,00 zł

PC-2668 Głośnik sufitowy 6W do montażu natynkowego; efektywność 90 
dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz

134,00 zł

PC-2852 Dwudrożny głośnik sufitowy 15W; efektywność 96 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 45Hz - 20kHz

188,00 zł

PC-2869 Dwustożkowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 94 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz

157,00 zł

PC-648R Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 100Hz - 18kHz

67,00 zł

PC-658R Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 18kHz

79,00 zł

Głośniki specjalne i 
akcesoria

Q-HA-1000    

Tubowy układ liniowy dalekiego zasięgu; efektywność 114 dB 
SPL,  moc znamionowa 50W; pasmo przenoszenia 350 Hz - 7 
kHz; wbudowany transformator 100V

15 268,00 zł

Q-HA-1100    Uchwyt montażowy dedykowany dla Q-HA-1000       3 394,00 zł

RABD-11 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 114mm 302,00 zł

RABD-14 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 140mm 302,00 zł

RABD-16
Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 160 do 180 
mm

302,00 zł

RABD-18
Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 180 do 200 
mm

302,00 zł

RABD-20
Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 200 do 225 
mm

302,00 zł

RABD-22
Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 225 do 250 
mm

302,00 zł

GS-302 Głośnik ogrodowy 30W; efektywność 87 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 100Hz - 8kHz; odporność na warunki 
atmosferyczne IPX4; Obudowa z tworzyw ABS i FRP

647,00 zł

PC-3WR Głośnik sufitowy do miejsc o dużej wilgoci; moc znamionowa 
3W, efektywność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 180Hz - 
20kHz; stopień odporności IP-64

395,00 zł

PC-5CL Głośnik sufitowy do pomieszczeń 'clean-room'; stopień 
odporności IP-64; moc znamionowa 5W, efektywność 87 dB 
SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz

500,00 zł

Projektory dźwięku
CS-64 Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc znamionowa 6W; 

efektywność 96 dB SPL; pasmo przenoszenia 130Hz - 13kHz; 
ABS, biały

277,00 zł

CS-154 Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 15W; do aplikacji 
zewnętrznych IP65; efektywność 97 dB SPL; pasmo 
przenoszenia 150Hz - 15kHz; ABS, biał

433,00 zł

CS-304 Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 30W; do aplikacji 
zewnętrznych IP65; efektywność 98dB SPL; pasmo 
przenoszenia 120Hz-15kHz; ABS, biały

524,00 zł

CS-530BS-EB Dwudrożny muzyczny głośnik tubowy wysokiej efektywności dla 
zastosowań zewnętrznych 30 W, IP66, 96db (1W/1m)

954,00 zł

CS-660BS-EB Dwudrożny muzyczny głośnik tubowy wysokiej efektywności dla 
zastosowań zewnętrznych 60 W, IP66, 97db (1W/1m)

1 254,00 zł

PJ-64 Projektor dźwięku 6W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 
dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz

338,00 zł

PJ-304 Dwudrożny projektor dźwięku 30W w eleganckiej obudowie; 
efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz

443,00 zł

PJ-100W Aluminiowy projektor dźwięku 10W; efektywność 92 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 15kHz

262,00 zł

PJ-200W Aluminiowy projektor dźwięku 20W; efektywność 95 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 50Hz - 15kHz

381,00 zł

Tuby głośnikowe
APH-20 Aktywny głośnik tubowy z wbudowanym wzmacniaczem 1 280,00 zł
SC-610 Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 315Hz - 

12,5kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

200,00 zł

SC-610M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 315Hz - 
12,5kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

247,00 zł

SC-615 Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 280Hz - 
12,5kHz; efektywność 112 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

216,00 zł

SC-615M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 280Hz - 
12,5kHz; efektywność 112 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

247,00 zł

SC-630 Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 250Hz - 
10kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

283,00 zł

SC-630M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 250Hz - 
10kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 10W; 
stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą 
drivera z ABS

350,00 zł

TC-615 Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; moc znamionowa 15W, 
efektywność 108 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 7kHz; 
tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65

466,00 zł

TC-615M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; moc znamionowa 15W, 
efektywność 108 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 7kHz; 
tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65

542,00 zł

TC-631 Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; moc znamionowa 30W, 
efektywność 110 dB SPL; pasmo przenoszenia 200Hz - 6kHz; 
tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65

525,00 zł

TC-631M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; moc znamionowa 30W, 
efektywność 110 dB SPL; pasmo przenoszenia 200Hz - 6kHz; 
tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65

622,00 zł

Elementy tub głośnikowych
TH-650 Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu 

TU-631, TU-631M, TU-651, lub TU-651M
420,00 zł

TH-660 Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu 
TU-631, TU-631M, TU-651, lub TU-651M

493,00 zł

TU-631M Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc 
wejściowa 30W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 
150Hz - 6kHz

197,00 zł

TU-651 Układ drivera ciśnieniowego; 16Ohm, Moc wejściowa 50W, 
efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 6kHz

175,00 zł

TU-651M Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc 
wejściowa 50W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 
150Hz - 6kHz

234,00 zł

Głośniki HX-5/HX-7 i 
akcesoria
FB-120B Kompaktowy subwoofer 600W na pojedynczym głośniku 38cm; 

efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz - 1,2kHz; 
obudowa z MDF, czarna; kompatybilny z ramą montażową HY-
PF1B, co umożliwia montaż w gronie systemu HX-5

1 962,00 zł

FB-120W Kompaktowy subwoofer 600W na pojedynczym głośniku 38cm; 
efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz - 1,2kHz; 
obudowa z MDF, biała; kompatybilny z ramą montażową HY-
PF1W, co umożliwia montaż w gronie systemu HX-6

1 962,00 zł

FB-150B
Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w 
kolorze czarnym

6 722,00 zł

FB-150W
Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w 
kolorze białym

6 722,00 zł

HX-5B System głośnikowy z regulowaną charakterystyką 
promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, 
efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), 
obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna

2 745,00 zł

HX-5B-WP System głośnikowy z regulowaną charakterystyką 
promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, 
efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), 
obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna

3 242,00 zł

HX-5W System głośnikowy z regulowaną charakterystyką 
promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, 
efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), 
obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała

2 745,00 zł

HX-5W-WP System głośnikowy z regulowaną charakterystyką 
promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, 
efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), 
obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała

3 831,00 zł

HX-7B

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; 
moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze czarnym

7 557,00 zł

HX-7W

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; 
moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze białym

7 557,00 zł

HX-7B-WP

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; 
moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze czarnym; 
konstrukcja do instalacji zewnętrznych

8 221,00 zł

HX-7W-WP

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; 
moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze białym; 
konstrukcja do instalacji zewnętrznych

8 221,00 zł

HY-CN1B Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 
wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na czarno

105,00 zł

HY-CN1B-WP Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 
zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na 
czarno

149,00 zł

HY-CN1W Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 
wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na biało

105,00 zł

HY-CN1W-WP Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 
zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na 
biało

149,00 zł

HY-CN7B
Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do 
instalacji zewnętrznych; czarna

198,00 zł

HY-CN7W
Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do 
instalacji zewnętrznych; biała

198,00 zł

HY-CN7B-WP Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; czarna 281,00 zł

HY-CN7W-WP Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; biała 281,00 zł

HY-CW1B Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; 
do aplikacji wewnętrznych; czarny

481,00 zł

HY-CW1W Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; 
do aplikacji wewnętrznych; biały

481,00 zł

HY-CW1WP Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; 
do aplikacji zewnętrznych

654,00 zł

HY-MS7B-WP
Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji 
zewnętrznych, czarny

6 786,00 zł

HY-MS7W-WP
Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji 
zewnętrznych, biały

6 917,00 zł

HY-PF1B Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do 
aplikacji wewnętrznych, czarna

523,00 zł

HY-PF1W Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do 
aplikacji wewnętrznych, biała

523,00 zł

HY-PF1WP Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do 
aplikacji zewnętrznych

628,00 zł

HY-PF7B Rama montażowa systemu HX-7; czarna 765,00 zł

HY-PF7W Rama montażowa systemu HX-7; biała 765,00 zł

HY-ST1 Uchwyt do montażu zestawu HX-5 na statywie głośnikowym 351,00 zł

HY-TM7B-WP
Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji 
zewnętrznych; czarny

2 115,00 zł

HY-TM7W-WP
Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji 
zewnętrznych; biały

2 115,00 zł

HY-VM7B Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; czarny 2 050,00 zł

HY-VM7W Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; biały 2 050,00 zł

HY-WM1B Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji 
wewnętrznych, czarny

219,00 zł

HY-WM1W Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji 
wewnętrznych, biały

219,00 zł

HY-WM1WP Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji 
zewnętrznych

292,00 zł

HY-WM2B Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji 
wewnętrznych, czarny

292,00 zł

HY-WM2W Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji 
wewnętrznych, biały

292,00 zł

HY-WM2WP Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji 
zewnętrznych

379,00 zł

HY-WM7B Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; czarny 1 372,00 zł

HY-WM7W Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; biały 1 411,00 zł

MT-200 Transformator linii 100V/200W; dedykowany do pracy z 
systemem HX-5

523,00 zł

Kolumny SR-S4 i akcesoria
SR-EP4 Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe 569,00 zł
SR-EP4WP Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe; do 

aplikacji zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej
598,00 zł

SR-FB4 Uchwyt do podwieszania zestawów serii SR-S4 914,00 zł
SR-PP4 Osłona na dolną krawędź kolumny SR-S4 87,00 zł
SR-S4L Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, 

impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 94 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x0°; 
wykonana z MDF i elementów stalowych

5 797,00 zł

SR-S4LWP Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, 
impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 94 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x0°; 
wykonana z MDF i elementów ze stali nierdzewnej; stopień 
odporności IPx4

7 248,00 zł

SR-S4S Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, 
impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 93 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x10°; 
wykonana z MDF i elementów stalowych

6 175,00 zł

SR-S4SWP Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, 
impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 93 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x10°; 
wykonana z MDF i elementów ze stali nierdzewnej; stopień 
odporności IPx4

7 726,00 zł

SR-SA4 Adapter do montażu kolumn serii SR-S4 na statywie 538,00 zł
SR-TB4 Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją 

kąta (0-5° w pionie, 0-20° w poziomie); do aplikacji 
wewnętrznych

1 045,00 zł

SR-TB4WP Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją 
kąta (0-5° w pionie, 0-20° w poziomie); do aplikacji 
zewnętrznych

1 097,00 zł

SR-WB4 Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu 
SR-S4 płasko do powierzchni ściany; do aplikacji wewnętrznych

2 135,00 zł

SR-WB4WP Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu 
SR-S4 płasko do powierzchni ściany; do aplikacji zewnętrznych

2 242,00 zł

, ,
Kolumny SR-D8 i akcesoria , ,
SR-D8-S Aktywna kolumna liniowa dużej mocy; efektywność 93 dB SPL, 

pasmo przenoszenia 130Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90° 
(H) regulowany (V); wykonana z MDF i elementów stalowych; 
Jednostka Slave - przeznaczona do pracy w 'stack' z kolumną 
Master

41 104,00 zł

SR-D8-M Aktywna kolumna liniowa dużej mocy; efektywność 93 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 130Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90° 
(H) regulowany (V); wykonana z MDF i elementów stalowych; 
Jednostka Master- wyposażona w cyfrowe wejścia audio oraz 
sterowania

43 061,00 zł

SR-D8-CS Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 407,00 zł
SR-D8-CL Podwójny uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 687,00 zł
SR-D8-EP Element łączący kolumny typu SR-D8 1 332,00 zł
SR-D8-WB Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 z regulacją 

kąta w płaszczyźnie poziomej
3 381,00 zł

SR-D8-HB Uchwyt do podwieszania kolumn typu SR-D8 1 403,00 zł
SR-D8-FB Wspornik montażowy do kolumn SR-D8 411,00 zł

Syst.wyrównany liniowo SR-
C
SR-C15B Subwoofer dedykowany do pracy w systemie SR-C; efektywność 

93 dB SPL, moc znamionowa 450W; pasmo przenoszenia 40Hz 
-400Hz

10 414,00 zł

SR-C8L Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego 
liniowo SR-A; moduł pola dalekiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa 360W/180W; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x5°

9 969,00 zł

SR-C8S Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego 
liniowo SR-A; moduł pola bliskiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa 360W/180W; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x15°

9 969,00 zł

SR-CL8 Uchwyt do konstrukcji grona głośnikowego systemu SR-C 654,00 zł
SR-RF8 Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-C; przeznaczona 

do aplikacji wewnętrznych
4 999,00 zł

SR-SB8 Zestaw elementów do montażu stojącego grona systemu SR-C, 
który zapobiega przewróceniu się grona

3 055,00 zł

SR-TP8 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-
wysokotonowych systemu SR-C na subwooferze

980,00 zł

Syst. Wyrównany liniowo 
SR-A
SR-A12L Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego 

liniowo SR-A; moduł pola dalekiego; BI-AMP; efektywność 
98/110 dB SPL, moc znamionowa 450W/180W; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x5°

15 137,00 zł

SR-A12S Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego 
liniowo SR-A; moduł pola bliskiego; BI-AMP; efektywność 
98/110 dB SPL, moc znamionowa 450W/180W; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x15°

15 138,00 zł

SR-RF12 Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-A; przeznaczona 
do aplikacji wewnętrznych

4 784,00 zł

SR-RF12WP Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-A; wykonana ze 
stali nierdzewnej, przeznaczona do aplikacji wewnętrznych

7 248,00 zł

SR-TP12 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-
wysokotonowych systemu SR-A na subwooferze

1 350,00 zł

Kolumny głośnikowe
SR-H2L Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, 

moc znamionowa 60W; efektywność 92 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 18kHz, kąt promieniowania 90°x0°

1 998,00 zł

SR-H2S Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, 
moc znamionowa 60W; efektywność 90 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 90Hz - 17kHz, kąt promieniowania 90°x5°

2 115,00 zł

SR-H3L Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, 
moc znamionowa 120W; efektywność 95 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 110Hz - 18kHz, kąt promieniowania 90°x0°

3 068,00 zł

SR-H3S Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, 
moc znamionowa 120W; efektywność 92 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 90Hz - 17kHz, kąt promieniowania 90°x5°

3 277,00 zł

SR-SA3 Adapter do montażu kolumn serii SR-H3/SR-H2 na statywie 700,00 zł
SR-TB3 Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-H3/SR-H2 z 

regulacją kąta (0-5° w pionie, 0-15° w poziomie)
647,00 zł

SR-WB3 Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu 
SR-H3/SR-H2 płasko do powierzchni ściany

263,00 zł

TZ-206B Q-TEE
Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

517,00 zł

TZ-206BWP Q-TEE 

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała; do 
aplikacji zewnętrznych IP65

602,00 zł

TZ-206W Q-TEE
Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

517,00 zł

TZ-206WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna; do 
aplikacji zewnętrznych IP65

602,00 zł

TZ-406B Q-TEE
Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

810,00 zł

TZ-406BWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65

980,00 zł

TZ-406W Q-TEE
Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

810,00 zł

TZ-406WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65

980,00 zł

TZ-606B Q-TEE
Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

1 306,00 zł

TZ-606BWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65

1 501,00 zł

TZ-606W Q-TEE
Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

1 306,00 zł

TZ-606WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo 
przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65

1 501,00 zł

Głośniki typu Planewave

PW-1230DB
Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny

18 268,00 zł

PW-1230DW

Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały

18 268,00 zł

PW-1230SB

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny

16 964,00 zł

PW-1230SW

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały

16 964,00 zł

PW-1430DB

Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny

26 555,00 zł

PW-1430DW

Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały

26 555,00 zł

PW-1430SB

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny

24 793,00 zł

PW-1430SW

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc 
namionowa 30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały

24 793,00 zł

Syst. wielkoformatowy Alpha
Alpha 7530 EN Dwudrożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy; Efektywność 107 

dB SPL (@1W/1m), pasmo przenoszenia 220 Hz - 19 kHz; moc 
znamionowa 1 kW. Kompatybilny z EN54

26 487,00 zł

Alpha 7530 Transformer Transformator mocy dedykowany do pracy z zestawem 
głośnikowym Alpha 7530 EN

5 046,00 zł

Glośniki Public Address
BS-1030B Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 

90 dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, czarny
443,00 zł

BS-1030W Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 
90 dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, biały

443,00 zł

BS-1034 Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 
dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny uchwyt 
montażowy; biały

241,00 zł

BS-1034S Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 
dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny uchwyt 
montażowy; srebrny

287,00 zł

BS-301B Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 
głośników satelitowych; biały

1 959,00 zł

BS-301W Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 
głośników satelitowych; czarny

1 959,00 zł

BS-633A Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; 
pasmo przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS

76,00 zł

BS-633AT Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; 
pasmo przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS; posiada 
wbudowany regulator głośności

85,00 zł

BS-634 Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90 dB SPL; pasmo 
przenoszenia 120Hz - 18kHz; specjalny uchwyt montażowy; 
biały

157,00 zł

BS-634T Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90dB SPL; pasmo 
przenoszenia 120Hz-18kHz; specjalny uchwyt montażowy; 
wbudowany regulator; biały

216,00 zł

BS-678B Budżetowy głośnik naścienny 6W, wykonany ze sklejki; 
efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, 
czarny

127,00 zł

BS-680F Głośnik naścienny 6W w solidnej metalowej obudowie; 
efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, 
biały

293,00 zł

BS-680FC Pożarowy głośnik naścienny 6W w solidnej metalowej 
obudowie; efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 
20kHz, biały, kompatybilny z EN:54-24, posiada aktualne 
świadectwo dopuszczenia

317,00 zł

F-1000B Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny

433,00 zł

F-1000BT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, czarny

471,00 zł

F-1000BTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, czarny

569,00 zł

F-1000W Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały

433,00 zł

F-1000WT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, biały

471,00 zł

F-1000WTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, pasmo 
przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, biały

569,00 zł

F-1300B Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 50W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny

636,00 zł

F-1300BT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, czarny

696,00 zł

F-1300BTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, czarny

865,00 zł

F-1300W Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 50W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały

636,00 zł

F-1300WT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, biały

696,00 zł

F-1300WTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, biały

865,00 zł

F-2000B Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny

961,00 zł

F-2000BT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, czarny

1 066,00 zł

F-2000BTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, czarny

1 272,00 zł

F-2000W Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały

961,00 zł

F-2000WT Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal 
zaciskowy, biały

1 066,00 zł

F-2000WTWP Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; 
efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator 
linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne IP X4; obudowa 
wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony 
dławicą, biały

1 272,00 zł

H-1 Elegancki głośnik wszechstronny 30W w formie cylindra; 
montaż podtynkowy; regulacja skierowania; efektywność 85 dB 
SPL, pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; biały

663,00 zł

H-2 Elegancki głośnik wszechstronny 40W; montaż natynkowy; 
efektyność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; 
biały

729,00 zł

H-2WP Elegancki głośnik wszechstronny 40W; obudowa uodporniona na 
działanie warunków atmosferycznych IP64; montaż natynkowy; 
efektyność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; 
biały

830,00 zł

H-3 Dwukierunkowy głośnik naścienny 30W; efektywność 89 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa ABS, 
biała

1 476,00 zł

H-3WP Dwukierunkowy głośnik naścienny 30W; efektywność 89 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa ABS, 
uodporniona na działanie warunków atmosferycznych IPX4 
biała

1 623,00 zł

HB-1 Subwoofer w konfiguracji band-pass do zabudowy; efektywność 
91 dB SPL, moc znamionowa 80W, pasmo przenoszenia 45Hz - 
200Hz, obudowa z tworzywa ABS, biała

1 827,00 zł

HS-1200BT Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 30cm; 
efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, czarna

1 553,00 zł

HS-1200WT Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 30cm; 
efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, biała

1 553,00 zł

HS-120B Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, czarna

1 202,00 zł

HS-120W Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, biała

1 202,00 zł

HS-1500BT Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 38cm; 
efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, czarna

1 998,00 zł

HS-1500WT Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 38cm; 
efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, biała

1 998,00 zł

HS-150B Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, 
pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, czarna

1 463,00 zł

HS-150W Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej 
konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, 
pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa 
polipropylenowego, biała

1 463,00 zł

HY-1200HB Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji 
horyzontalnej, czarny

223,00 zł

HY-1200HW Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji 
horyzontalnej, biały

223,00 zł

HY-1200VB Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji 
wertykalnej, czarny

223,00 zł

HY-1200VW Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji 
wertykalnej, biały

223,00 zł

HY-1500HB Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji 
horyzontalnej, czarny

279,00 zł

HY-1500HW Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji 
horyzontalnej, biały

279,00 zł

HY-1500VB Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji 
wertykalnej, czarny

279,00 zł

HY-1500VW Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji 
wertykalnej, biały

279,00 zł

HY-BH10B Obejma do montażu głośników do krawędzi 113,00 zł
HY-CL10B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-1000/F-1300, czarny 201,00 zł
HY-CL20B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-2000, czarny 401,00 zł
HY-CM10B Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-1000/F-1300, 

czarny
91,00 zł

HY-CM10W Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-1000/F-1300, 
biały

91,00 zł

HY-CM20B Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-2000, czarny 173,00 zł
HY-CM20W Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-2000, biały 173,00 zł
PE-304 Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; 

efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m

364,00 zł

PE-64 Głośnik podwieszany 6W w eleganckiej obudowie; efektywność 
90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; długość 
przewodu 5m

261,00 zł

PE-304BU Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; 
efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 95Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, 
komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; w 
zestwie uchwyt Gripple; kolor czarny

807,00 zł

PE-304WU Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; 
efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 95Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, 
komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; w 
zestwie uchwyt Gripple; kolor biały

807,00 zł

PE-604BU Dwudrożny głośnik podwieszany 60W w eleganckiej obudowie; 
efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 110Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, 
komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; w 
zestwie uchwyt Gripple; kolor czarny

977,00 zł

PE-604WU Dwudrożny głośnik podwieszany 60W w eleganckiej obudowie; 
efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 110Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, 
komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; w 
zestwie uchwyt Gripple; kolor biały

977,00 zł
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SYSTEMY CENTRALNE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

System VM-2000
VM-2120 5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 

120W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość dodania 
drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi 
głosowych; sterowanie regulatorami z przekaźnikiem, pętla 
efektu

3 682,00 zł

VM-2240 5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 
240W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość dodania 
drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi 
głosowych; sterowanie regulatorami z przekaźnikiem, pętla 
efektu

4 494,00 zł

RM-200M Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem 
VM-2000/VM-3000/SX-2000

1 797,00 zł

RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków 1 201,00 zł
EV-200M Płytka zapowiedzi głosowych do odtwarzania komunikatów 

głosowych
2 855,00 zł

IT-450 Transformator symetryzujący do montażu do płytki drukowanej 198,00 zł
MB-36 Uchwyt wysokości 3U do montażu w rack 198,00 zł
SV-200MA Moduł monitorowania stanu do wzmacniaczy systemowych serii 

V-2000
1 164,00 zł

AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 346,00 zł
WB-RM200 Uchwyt do montażu pulpitu dyspozytorskiego RM-200X, 

RM-200M, RM-200SA lub RM-210 do powierzchni ściany
243,00 zł

System SX-2000
SX-2000AI Interfejs wejściowy sieci audio SX-2000; budowa modułowa - 

maks. 4 moduły, maks. 8 wejść audio
16 598,00 zł

SX-2000AO Podstawowy interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 
zbalansowanych wyjść audio, awaryjne lokalne wejście audio, 
8 wejść i 8 wyjść sterujących

26 488,00 zł

SX-2000SM Menadżer sieci audio SX-2000; administruje pracą systemu; 8 
wejść i 8 wyjść sterujących; matrycowanie na 16 szynach 
audio; automatyczne komunikaty głosowe

16 483,00 zł

SX-2100AI Interfejs wejściowy sieci audio SX-2000; budowa modułowa - 
maks. 4 moduły, maks. 8 wejść audio

17 682,00 zł

SX-2100AO Interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 monitorowanych 
wyjść audio; magistrala wzmacniacza rezerwowego; 
monitorowanie i autmatyczne przełączanie wzmacniaczy mocy; 
2 lokalne wejścia audio

30 534,00 zł

SX-200RM Moduł wejściowy systemu SX-2000 umożliwiający podłączenie 
pulpitów wywoławczych/strażaka

2 950,00 zł

SX-2000CI Interfejs monitorujący wejścia sterujące systemu SX-2000; 
pojedyncza magistrala CI/CO, 32 sygnalizatory optyczne

6 434,00 zł

SX-2000CO Interfejs sterowania sieci audio SX-2000; posiada 32 wejści i 32 
wyjścia sterujące

6 434,00 zł

D-921F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 229,00 zł

D-921E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 240,00 zł

D-922F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

844,00 zł

D-922E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 037,00 zł

D-936R Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na 
konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz

1 063,00 zł

DA-250FH 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-block

8 105,00 zł

DA-500FH 4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x500Wat/100V; pasmo 
przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz 
Euro-block

11 484,00 zł

VP-2064 Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie wymaga 
modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 783,00 zł

VP-2064 INCL Wzmacniacz DSO 4x60W z wbudowanymi modułami VP-200VX 3 183,00 zł
VP-2122 Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowanie wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 760,00 zł

VP-2122 INCL Wzmacniacz 2x120W z wbudowanymi modułami 
VP-200VX          

2 960,00 zł

VP-2241 Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowanie wymaga 
modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 762,00 zł

VP-2241 INCL Wzmacniacz 1x240W z wbudowanymi modułami VP-200VX   2 837,00 zł
VP-2421 Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

3 642,00 zł

VP-2421 INCL Wzmacniacz 1x420W z wbudowanymi modułami 
VP-200VX          

3 710,00 zł

VP-200VX Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy 
systemowych serii VP

102,00 zł

VP-3154 Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D 8 628,00 zł
VP-3304 Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D 12 222,00 zł
VP-3504 Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D 16 775,00 zł
VX-2000DS Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; 

kompatybilny z normą EN:54-4
3 458,00 zł

VX-200PS Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór 
mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych

1 660,00 zł

VX-2000PF Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS 674,00 zł
VX-3000DS Manager zasilania awaryjnego 17 848,00 zł
RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków 1 201,00 zł
RM-200SA Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem 

SX-2000
6 487,00 zł

RM-200SF Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie SX-2000 7 830,00 zł
RM-200RJ Moduł przyłącza pulpitu mikrofonowego; przejście z konektora 

RJ-45 na terminal skręcany 8-wejściowy
902,00 zł

System VX-2000
VX-2000 Rama systemowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 

VX-2000
7 556,00 zł

VX-2000SF Rama monitorująca Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 
VX-2000

5 129,00 zł
VX-200XR Moduł wejścia mikrofonu wyniesionego do wykorzystania w 

systemie VX-2000
403,00 zł

VX-200XI Moduł wejścia audio ze sterowaniem do wykorzystania w 
systemie VX-2000

403,00 zł

U-01F Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze XLR, 
niezbalansowane

159,00 zł

U-01R Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze RCA, 
niezbalansowane

126,00 zł

U-01S T Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze Euro-
block, niezbalansowane

134,00 zł

U-03R Moduł stereofonicznego wejścia liniowego systemu VX-2000; na 
konektorach RCA, niezbalansowane, monofonizowane, posiada 
filtr dolnozaporowy

197,00 zł

EV-200M Płytka zapowiedzi głosowych do odtwarzania komunikatów 
głosowych

2 855,00 zł
VX-200SP Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000 704,00 zł
VX-200SP ANC-E Moduł detekcji tonu pilota z funkcją śledzenia tła 

akustycznego (ANC) do stosowania w systemie VX-2000
3 772,00 zł

VX-200SP-2 Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000; 
podłączany na końcu linii

1 228,00 zł

VX-200SZ Moduł kontroli impedancji linii głośnikowej do stosowania w 
systemie VX-2000

912,00 zł

VX-200SZ-2 Dwukanałowy (A+B) moduł kontroli impedancji linii głośnikowej 
do stosowania w systemie VX-2000

1 582,00 zł

VX-200SI Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wejść 
sterujących typu beznapięciowy styk zwarciowy, na 
konektorach RJ-45

1 059,00 zł

VX-200SO Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wyjść 
sterujących typu beznapięciowy styk zwarciowy, na 
konektorach RJ-45

1 324,00 zł

VX-200SE Moduł korektora parametrycznego dla systemu VX-2000 933,00 zł
VX-2000DS Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; 

kompatybilny z normą EN:54-4
3 458,00 zł

VX-200PS Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór 
mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych

1 660,00 zł

VX-2000PF Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS 674,00 zł
VX-3000DS Manager zasilania awaryjnego 19 437,00 zł
VP-2064 Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 783,00 zł

VP-2064 INCL Wzmacniacz DSO 4x60W z wbudowanymi modułami VP-200VX 3 183,00 zł
VP-2122 Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowanie wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 760,00 zł

VP-2122 INCL Wzmacniacz 2x120W z wbudowanymi modułami 
VP-200VX          

2 960,00 zł
VP-2241 Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowanie wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
2 762,00 zł

VP-2241 INCL Wzmacniacz 1x240W z wbudowanymi modułami VP-200VX   2 837,00 zł
VP-2421 Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga 

modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

3 642,00 zł

VP-2421 INCL Wzmacniacz 1x420W z wbudowanymi modułami 
VP-200VX          

3 710,00 zł

VP-200VX  BGM Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy 
systemowych serii VP z wejściem BGM

263,00 zł
VP-200VX Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy 

systemowych serii VP
102,00 zł

VP-3154 Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D 9 396,00 zł
VP-3304 Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D 13 310,00 zł
VP-3504 Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D 18 268,00 zł
RM-200XF Pulpit mikrofony strażaka do stosowania w systemie VX-2000 3 788,00 zł
RM-200X   S Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania w systemie 

VX-2000
2 495,00 zł

RM-320F Rozszerzenie do pulpitu strażaka; 10 przycisków 1 844,00 zł
RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków 1 201,00 zł
WB-RM200 Uchwyt do montażu pulpitu dyspozytorskiego RM-200X, 

RM-200M, RM-200SA lub RM-210 do powierzchni ściany
243,00 zł

System VM-3000
VM-3240E 6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc 

wyjściowa 240W
8 070,00 zł

VM-3240VA 6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 240W

9 468,00 zł

VM-3360E 6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc 
wyjściowa 360W

9 812,00 zł

VM-3360VA 6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 360W

11 117,00 zł

VP-200VX Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy 
systemowych serii VP

102,00 zł

VP-200VX  BGM Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy 
systemowych serii VP z wejściem BGM

263,00 zł

VP-2241 Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowanie wymaga 
modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

2 762,00 zł

VP-2421 Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga 
modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; wymaga 
zasilania DC

3 642,00 zł

VX-2000DS Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; 
kompatybilny z normą EN:54-4

3 458,00 zł

VX-2000PF Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS 674,00 zł
VX-200PS Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór 

mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków śrubowych
1 660,00 zł

RM-200M Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem 
VM-2000/VM-3000/SX-2000

1 797,00 zł

RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków 1 201,00 zł
RM-300MF Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie VM-3000 3 359,00 zł
RM-320F Rozszerzenie do pulpitu strażaka; 10 przycisków 1 844,00 zł

System D-2000
D-2000AD1 Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 

konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC

2 612,00 zł

D-2000CB Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla 
procesora D-2008SP

3 525,00 zł

D-2000DA1 Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 
konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz

2 480,00 zł

D-2008SP Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z technologią Cobranet; 
kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, 
sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron

24 793,00 zł

D-2012AS Skrzynia na sterownik D-2012C 3 917,00 zł
D-2012CE Sterownik wyniesiony dedykowany do pracy z procesorem 

D-2008SP; sieciowy
22 182,00 zł
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SYSTEMY KONFERENCYJNE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

System konferencyjny TS-770
TS-770 Jednostka centralna przewodowego systemu konferencyjnego 

TS-770; pozwala na podłączenie maks. 70 pulpitów uczestnika;  
możliwość kaskadowego połączenia do 3 jednostek; wejście 
MIC/AUX; pętla efektów

3 444,00 zł

TS-771 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-770; 
wyposażony w przycisk priorytetu

1 268,00 zł

TS-772 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-770 1 072,00 zł
TS-773 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 368 mm 

długości
400,00 zł

TS-774 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 518 mm 
długości

618,00 zł

TS-775 Interfejs zdalnego uczestnika konferencji umożliwiający 
przyłączenie do systemu TS-770 linii telefonicznej

2 067,00 zł

System konferencyjny 
TS-800
TS-800 Jednostka centralna systemu konferencyjnego TS-800, 

pracującego w technice podczerwieni; obsługuje do 64 
uczestników

6 722,00 zł

TS-801 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-800; 
wyposażony w przycisk priorytetu

2 251,00 zł

TS-802 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-800 2 236,00 zł

System konferencyjny 
TS-900
TS-903 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 368 mm 

długości
289,00 zł

TS-904 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 518 mm 
długości

458,00 zł

TS-905 Nadajnik/odbiornik sygnału podczerwienie; wtyk BNC, 
sygnalizator zasilania; kąt promieniowania 150 stopni

2 529,00 zł

TS-907 Nadajnik/odbiornik sygnału podczerwienie; wtyk BNC, 
sygnalizator zasilania; kąt promieniowania 90 stopni

2 984,00 zł

BP-900 Bateria litowo-jonowa do zasilania komponentów systemu 
konferencyjnego TS-800/TS-900

601,00 zł

AD-0910 Adapter AC dedykowany do pracy z urządzeniami systemów 
konferencyjnych TS-800/TS-900; 9V DC, 1A

262,00 zł

BC-900 Ładowarka akumulatorów systemów konferencyjnych TS-800/
TS-900

5 454,00 zł

MB-TS900 Uchwyt montażowy do mocowanie menadżera systemu TS-900 915,00 zł
YW-1022 Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za 

wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 2 wyjścia; konektory BNC

587,00 zł

YW-1024 Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za 
wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 4 wyjścia; konektory BNC

998,00 zł

TK-906 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-800/TS-900 2 506,00 zł
TK-908 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-800/TS-900 2 506,00 zł
TK-708A Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-700 2 506,00 zł
TK-712A Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-700 2 506,00 zł
TS-901 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-900; 

wyposażony w przycisk priorytetu
2 463,00 zł

TS-902 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-900 2 395,00 zł

System konferencyjny 
TS-910

TS-910

Jednostka centralna systemu konferencyjnego; obsługuje do 
192 pulpitów uczestnika; 2 wejścia MIC, 3 wejścia LINE, 
wyjścia LINE i REC; port sterowania RS-232

6 922,00 zł

TS-911

Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-910; 
wyposażony w przycisk priorytetu; z funkcją głosowania; 
terminal RJ-45

2 526,00 zł

TS-912
Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-910; z funkcją 
głosowania; terminal RJ-45

2 427,00 zł

TS-811
Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-910; 
wyposażony w przycisk priorytetu; terminal RJ-45

2 331,00 zł

TS-812
Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-910; terminal 
RJ-45

2 271,00 zł

TS-918
Interfejs rozszerzający umożliwiający podłączenie stacji 
przewodowych do systemu TS-910

2 168,00 zł

TS-919B1
Rozgałęźnik systemowy do magistrali systemowej TS-910; 
podwójny

494,00 zł

TS-919B4
Rozgałęźnik systemowy do magistrali systemowej TS-910; 
poczwórny

986,00 zł

Akcesoria montażowe
MB-25B-BK Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 

długości)
145,00 zł

MB-25B-J Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 
długości)

92,00 zł
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PRZETWARZANIE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

Sieciowe adaptery audio
NX-100 Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie 

(również szeregowe); pasmo przenoszenia audio 50Hz - 
14kHz;zasilanie AC lub DC

8 091,00 zł

NX-100S Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie; pasmo 
przenoszenia audio 50Hz - 14kHz

6 472,00 zł

AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA 346,00 zł
MB-15B-BK Płaski panel 1U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 

długości)
159,00 zł

MB-15B-J Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół 
długości)

94,00 zł

Cyfrowe procesory sygnałowe
CP-9550M2 Matryca cyfrowa audio z wbudowanym wzmacniaczem mocy 8 352,00 zł
D-2008SP Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z technologią Cobranet; 

kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, 
sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron

24 793,00 zł

D-2012C
D-901 Modułowy mikser cyfrowy z eliminatorem sprzężeń 

akustycznych; maks. 12 wejść i 8 wyjść audio; sterowanie 
zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron

9 754,00 zł

D-911 Sterownik wyniesiony do miksera D-901; wyposażony w tłumiki 
oraz potencjometry cyfrowe przypisane do kanałów miksera 
oraz przyciski funckyjne

4 996,00 zł

DP-K1 Modułowy procesor dźwięku wyposażony w kompletny zestaw 
narzędzi do obróbki audio; posiada interfejs TCP/IP; sterowany 
za pomocą komputera

14 086,00 zł

DP-L2 Procesor sygnałowy realizujący funkcję śledzenia poziomu tła 
akustycznego

9 737,00 zł

DP-SP3 Cyfrowy procesor głośnikowy; 2 wejścia i 6 wyjść audio; 
konfiguracja z poziomu komputera PC; 4 wejścia sterujące

10 110,00 zł

M-633D Rackowy mikser cyfrowy; 9 wejść i 4 wyjścia audio; 6 
niezależnych torów eliminatora sprzężeń, ducker oraz filtr ARC

9 292,00 zł

M-864D Cyfrowy procesor dźwięku do zabudowy w rack z panelem 
przednim wyposażonym w tłumiki; 8 wejść mik.-liniowych, 6 
wejść stereo liniowych, 4 szyny audio, 6 wyjść audio

20 617,00 zł

M-9000M2 Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; 
obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki 
dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor 
i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; 
kompatybilny z AMX/Crestron

2 938,00 zł

Moduły i karty rozszerzeń
D-2000AD1 Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 

konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC

2 612,00 zł

D-2000CB Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla 
procesora D-2008SP

3 525,00 zł

D-2000DA1 Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na 
konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz

2 480,00 zł

D-921F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 229,00 zł

D-921E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 240,00 zł

D-922F Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach XLR; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

844,00 zł

D-922E Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na 
konektorach Euro-block; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo 
pracy 20Hz-20kHz; Phantom 15V DC

1 037,00 zł

D-936R Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na 
konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz

1 063,00 zł

D-971M Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach XLR, 
konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz

1 360,00 zł

D-971E Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach 
Phoenix, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz 
- 20kHz

1 350,00 zł

D-971R Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach RCA, 
konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz

956,00 zł

D-984VC Moduł serii 900 przeznaczony do połączenia sterownika D-911 z 
mikserem cyfrowym typu D-901

2 437,00 zł

D-923AE Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie AES/EBU; 
na konektorach XLR; cz. próbkowania 32-48 kHz

1 509,00 zł

D-937SP Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; 
konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 32-48kHz

1 418,00 zł

D-961SP Moduł wyjściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; 
konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 48kHz

1 883,00 zł

D-972AE Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy, w standardzie AES/
EBU; na konektorach XLR, cz. próbkowania 48kHz

1 842,00 zł

D-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para wejść MIC/LINE na 
konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC

715,00 zł

D-001R Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para stereofonicznych 
wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane

762,00 zł

T-001T Moduł wyjściowy matrycy M-9000M2; para wyjść liniowych na 
konektorach Euro-Block

556,00 zł

ZP-001T Moduł linii telefonicznej; umożliwia połączenie z centralką PBX 
oraz wywoływanie poszczególnych wyjść M-9000M2 z telefonu

634,00 zł

AN-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; funkcja śledzenia tła 
akustycznego; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; 
Zasilanie Phantom +24V DC

1 110,00 zł

RC-001T Moduł sterowania zdalnego do  M-9000M2; 2 magistrale 
danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników serii 
ZM-9000; wymaga zasilania 24V DC

1 045,00 zł

C-001T Moduł sterowania do matrycy M-9000M2; 8we/8wy sterujących 
(typu beznapięciowy styk zwarciowy/otwarty kolektor)

398,00 zł

ZM-9001 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 
programowalnych przycisków

239,00 zł

ZM-9002 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 4 
programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy

255,00 zł

ZM-9003 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 
programowalnych przycisków

334,00 zł

ZM-9011 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski

1 216,00 zł

ZM-9012 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; potencjometr cyfrowy z 
sygnalizatorem 7-segmentowym

1 216,00 zł

ZM-9013 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 8 programowalnych 
przycisków

1 307,00 zł

ZM-9014 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za 
pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne przyciski 
oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym

1 307,00 zł

akcesoria

AN-9001 Mikrofon pojemnościowy, powierzchniowy; charakterystyka 
dookólna; pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz

239,00 zł

M-01F Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego do wykorzystania z 
urządzeniami serii 900; konektor XLR; pasmo przenoszenia 
25Hz - 20kHz

280,00 zł

SS-9001 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 1 z 2 sygnałów 
wejściowych do 4 wyjść głośnikowych

350,00 zł

SS-9012 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 2 sygnały 250Wat/
100V pomiędzy 12 linii głośnikowych

2 226,00 zł

inne urządzenia
E-1231 1-kanałowy aktywny korektor graficzny, 27-pasmowy 4 453,00 zł
E-232 2-kanałowy aktywny korektor graficzny, 14-pasmowy 4 082,00 zł
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INNE

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto

Regulatory głośności
AT-063P Regulator naścienny 6W, 5-stopniowy; z 

priorytetem (system 3-żyłowy)
129,00 zł

AT-303P Regulator naścienny 30W, 5-stopniowy; z 
priorytetem (system 3-żyłowy)

164,00 zł

AT-50UPR Regulator naśćienny 50W,8-stopniowy, z 
obwodem priorytetu 24VDC

460,00 zł

AT-603P Regulator naścienny 60W, 5-stopniowy; z 
priorytetem (system 3-żyłowy)

231,00 zł

Megafony
ER-520 Megafon doręczny 6W; wykonany z 

tworzywa ABS; szary
289,00 zł

ER-520S Megafon doręczny 6W; wbudowany generato 
syreny; wykonany z tworzywa ABS; 
czerwony

328,00 zł

ER-520W Megafon doręczny 6W; wbudowany 
generator sygnału gwizdu; wykonany z 
tworzywa ABS; szary

328,00 zł

ER-1215 Megafon doręczny 15W; wykonany z 
tworzywa ABS, z uchwytem pokrytym 
warstwą antybateryjną, szary

366,00 zł

ER-1215S Megafon doręczny 15W; wbudowany 
generator syreny; wykonany z tworzywa 
ABS, z uchwytem pokrytym warstwą 
antybateryjną, czerwony

407,00 zł

ER-3215 Megafon doręczny 15W z gruszką 
mikrofonową; wykonany z tworzywa ABS, z 
uchwytem pokrytym warstwą 
antybateryjną, szary

407,00 zł

ER-1206 Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 
450Hz - 6kHz;  wykonany z tworzyw 
sztucznych, odporność IPX5, szary

590,00 zł

ER-1206S Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 
450Hz - 6kHz; wbudowany generator syreny; 
wykonany z tworzyw sztucznych, odporność 
IPX5, czerwony

641,00 zł

ER-1206W Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 
450Hz - 6kHz; wbudowany generator sygnały 
gwizdu; wykonany z tworzyw sztucznych, 
odporność IPX5, szary

641,00 zł

ER-2215 Megafon 15W z gruszką mikrofonową; 
wykonany z tworzywa ABS, uchwyt pokryty 
warstwą antybakteryjną; szary

407,00 zł

ER-2215W Megafon 15W z gruszką mikrofonową; 
wbudowany generator sygnału gwizdu; 
wykonany z tworzywa ABS, uchwyt pokryty 
warstwą antybakteryjną; szary

445,00 zł

ER-2230W Megafon 30W z gruszką mikrofonową; 
posiada wbudowany generator sygnału 
gwizdu; wykonany z aluminium, uchwyt 
pokryty warstwą antybakteryjną; szary

1 045,00 zł

ER-2930W Megafon 30W z gruszką mikrofonową; 
posiada wbudowany generator sygnału 
gwizdu; wykonany z aluminium, uchwyt 
pokryty warstwą antybakteryjną; szary

1 392,00 zł

ST-16A Statyw głośnikowy, aluminiowy; 1130-1660 
mm

562,00 zł

SP-1100EU dedykowany uchwyt do megafonów serii 
ER1206

303,00 zł

ER-604W Przenośny zestaw głośnikowy 6W z gruszką 
mikrofonową; wejścia audio MIC1,MIC2, 
LINE; wykonany z tworzywa ABS, biały

940,00 zł

Przyrządy pomiarowe
ZM-104A Miernik impedancji z generatorem 

częstotliwości 1kHz
1 450,00 zł

Miksery audio
M-164AE Analogowy mikser audio z procesorem 

efektowym; 6 wejść MIC/LINE, 5 wejść 
stereo LINE, 4 wyjścia audio

2 885,00 zł



   PRODUKTY ALFABETYCZNIE (wedle symboli katalogowych produktów )

Symbol produktu                                                         Skrócony opis produktu Cena netto

A-1706 Wzmacniacz miksujący 60W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu  1 634,00 zł 
A-1712 Wzmacniacz miksujący 120W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu  1 942,00 zł 
A-1724 Wzmacniacz miksujący 2400W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 6 wejść mikrofonowych, 3 wejścia liniowe, pętla efektu  2 764,00 zł 
A-1803 Wzmacniacz miksujący 30W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe  1 565,00 zł 
A-1806 Wzmacniacz miksujący 60W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe  1 825,00 zł 
A-1812 Wzmacniacz miksujący 120W; 2-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 3 wejścia liniowe  2 092,00 zł 
A-2030 Wzmacniacz miksujący 30W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe  761,00 zł 
A-2060 Wzmacniacz miksujący 60W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe  890,00 zł 
A-2120 Wzmacniacz miksujący 120W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe  1 227,00 zł 
A-2240 Wzmacniacz miksujący 240W; 1-strefowy; wyjścia 100V/4Ohm; 3 wejścia mikrofonowych, 2 wejścia liniowe  2 073,00 zł 
AD-0910 Adapter AC dedykowany do pracy z urządzeniami systemów konferencyjnych TS-800/TS-900; 9V DC, 1A  262,00 zł 
AD-1210P Adapter AC dedykowany do pracy z urządzeniami systemów interkomowych; 12V DC, 1A  300,00 zł 
AD-246 Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA  346,00 zł 
AD-5000-2 Zasilacz dla ładowarki BC-5000-2  301,00 zł 
AD-5000-6 Zasilacz dla ładowarki BC-5000-6 lub BC-6000-12  393,00 zł 

Alpha 7530 EN
Dwudrożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy; Efektywność 107 dB SPL (@1W/1m), pasmo przenoszenia 220 Hz - 19 
kHz; moc znamionowa 1 kW. Kompatybilny z EN54  26 487,00 zł 

Alpha 7530 TransformerTransformator mocy dedykowany do pracy z zestawem głośnikowym Alpha 7530 EN  5 046,00 zł 
AM-1 MBQAM Matryca mikrofonowa z funckją śledzenia mówcy; pasmo przenoszenia 150 Hz - 18 kHz, czarny  12 962,00 zł 
AM-1 MWQAM Matryca mikrofonowa z funckją śledzenia mówcy; pasmo przenoszenia 150 Hz - 18 kHz, biały  12 962,00 zł 
AM-1 CQAM Interfejs sterowania matrycą mikrofonową AM-1 MBQAM  6 260,00 zł 
AN-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; funkcja śledzenia tła akustycznego; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-  1 110,00 zł 
AN-9001 Mikrofon pojemnościowy, powierzchniowy; charakterystyka dookólna; pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz  239,00 zł 
APH-20 Aktywny głośnik tubowy z wbudowanym wzmacniaczem  1 280,00 zł 
AT-063P Regulator naścienny 6W, 5-stopniowy; z priorytetem (system 3-żyłowy)  129,00 zł 
AT-303P Regulator naścienny 30W, 5-stopniowy; z priorytetem (system 3-żyłowy)  164,00 zł 
AT-50UPR Regulator naśćienny 50W,8-stopniowy, z obwodem priorytetu 24VDC  460,00 zł 
AT-603P Regulator naścienny 60W, 5-stopniowy; z priorytetem (system 3-żyłowy)  231,00 zł 
ATT-100VI Moduł redukcji poziomu; konwertuje sygnał 100V do poziomu liniowego  82,00 zł 
BC-3 Trójwarstwowa pokrywa dolna dla szafy rack serii CR  247,00 zł 
BC-5000-2 Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 5000; jednoczesne ładowanie 2 nadajników  1 854,00 zł 
BC-5000-6 Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 5000; jednoczesne ładowanie 6 nadajników  7 830,00 zł 
BC-5000-12 Ładowarka akumulatorów dla systemu bezprzewodowego serii 5000; jednoczesne ładowanie 12 nadajników  10 701,00 zł 
BC-900 Ładowarka akumulatorów systemów konferencyjnych TS-800/TS-900  5 454,00 zł 
BCK-1 Zaślepka do szafy rack serii CR  158,00 zł 
BP-900 Bateria litowo-jonowa do zasilania komponentów systemu konferencyjnego TS-800/TS-900  601,00 zł 

BS-1015BSB
Kompaktowy głośnik naścienny 15W,dwudrożny; efektywność 90dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz; standard 
EN:54-24/British Standard; czarny  628,00 zł 

BS-1015BSW
Kompaktowy głośnik naścienny 15W,dwudrożny; efektywność 90dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz; standard 
EN:54-24/British Standard; biały  628,00 zł 

BS-1030B Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, czarny  443,00 zł 
BS-1030W Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, biały  443,00 zł 

BS-1034
Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny 
uchwyt montażowy; biały  241,00 zł 

BS-1034EN
Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 89 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny 
uchwyt montażowy; kompatybilny z EN:54-24 oraz British Standard; biały  302,00 zł 

BS-1034S
Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny 
uchwyt montażowy; srebrny  287,00 zł 

BS-301B Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 głośników satelitowych; biały  1 959,00 zł 
BS-301W Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 głośników satelitowych; czarny  1 959,00 zł 
BS-633A Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS  76,00 zł 
BS-633AT Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS;  85,00 zł 

BS-634
Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90 dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz - 18kHz; specjalny uchwyt 
montażowy; biały  157,00 zł 

BS-634T Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz-18kHz; specjalny uchwyt 
montażowy; wbudowany regulator; biały

 216,00 zł 

BS-678B
Budżetowy głośnik naścienny 6W, wykonany ze sklejki; efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, 
czarny  127,00 zł 

BS-678BSB
Budżetowy głośnik naścienny 6W, sklejka; efektywność 94dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz-18kHz; standard EN:
54-24/British Standard; czarny  183,00 zł 

BS-678BSW
Budżetowy głośnik naścienny 6W, sklejka; efektywność 94dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz-18kHz; standard EN:
54-24/British Standard; biały  183,00 zł 

BS-678WT
Budżetowy głośnik naścienny 6W, wykonany ze sklejki; efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz; 
wbudowany regulator, biały  176,00 zł 

BS-680F
Głośnik naścienny 6W w solidnej metalowej obudowie; efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, 
biały  293,00 zł 

BS-680FC
Pożarowy głośnik naścienny 6W w solidnej metalowej obudowie; efektywność 94 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz 
- 20kHz, biały, kompatybilny z EN:54-24, posiada aktualne świadectwo dopuszczenia  317,00 zł 

C-001T Moduł sterowania do matrycy M-9000M2; 8we/8wy sterujących (typu beznapięciowy styk zwarciowy/otwarty kolektor)  398,00 zł 
CB-4 Cokół z kółkami dla szafy rack serii CR  868,00 zł 
CP-9550M2 Matryca cyfrowa audio z wbudowanym wzmacniaczem mocy  8 352,00 zł 
CR-15 Rama szafy rackowej 15U  3 304,00 zł 
CR-22 Rama szafy rackowej 22U  3 519,00 zł 
CR-27 Rama szafy rackowej 27U  3 797,00 zł 
CR-35 Rama szafy rackowej 35U  4 128,00 zł 
CR-40 Rama szafy rackowej 40U  4 439,00 zł 
CR-44 Rama szafy rackowej 44U  4 749,00 zł 

CS-154
Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 15W; do aplikacji zewnętrznych IP65; efektywność 97 dB SPL; pasmo 
przenoszenia 150Hz - 15kHz; ABS, biał  433,00 zł 

CS-154BS Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 15W; do aplikacji zewnętrznych IP65; efektywność 97 dB SPL; pasmo  562,00 zł 

CS-304
Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 30W; do aplikacji zewnętrznych IP65; efektywność 98dB SPL; pasmo 
przenoszenia 120Hz-15kHz; ABS, biały  524,00 zł 

CS-530BS-EB Dwudrożny muzyczny głośnik tubowy wysokiej efektywności dla zastosowań zewnętrznych 30 W, IP66, 96db (1W/1m)  1 039,00 zł 
CS-660BS-EB Dwudrożny muzyczny głośnik tubowy wysokiej efektywności dla zastosowań zewnętrznych 60 W, IP66, 97db (1W/1m)  1 366,00 zł 
CS-64 Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc znamionowa 6W; efektywność 96 dB SPL; pasmo przenoszenia 130Hz -  277,00 zł 

CS-64BS
Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc znamionowa 6W; do aplikacji zewnętrznych IP34; efektywność 96 dB SPL; 
pasmo przenoszenia 130Hz - 13kHz; ABS, kompatybilny z EN:54-24 oraz British Standard; biały  366,00 zł 

D-001R Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para stereofonicznych wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane  762,00 zł 
D-001T Moduł wejściowy matrycy M-9000M2; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; Zasilanie Phantom +24V DC  715,00 zł 

D-2000AD1
Moduł wejściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz; Phantom 48V DC  2 612,00 zł 

D-2000CB Moduł wejściowy/wyjściowy audio w standardzie Cobranet dla procesora D-2008SP  3 525,00 zł 

D-2000DA1
Moduł wyjściowy procesora D-2008SP, 4-kanałowy; na konektorach XLR; konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo 
przenoszenia 20Hz-20kHz  2 480,00 zł 

D-2008SP
Modułowy cyfrowy procesor dźwięku z technologią Cobranet; kompletny zestaw narzędzi do obróbki dźwięku; sieciowy, 
sterowanie zdalne, kompatybilny z AMX/Crestron  24 793,00 zł 

D-2012AS Skrzynia na sterownik D-2012C  3 917,00 zł 
D-2012CE Sterownik wyniesiony dedykowany do pracy z procesorem D-2008SP; sieciowy  22 182,00 zł 

D-901
Modułowy mikser cyfrowy z eliminatorem sprzężeń akustycznych; maks. 12 wejść i 8 wyjść audio; sterowanie zdalne, 
kompatybilny z AMX/Crestron  9 754,00 zł 

D-911
Sterownik wyniesiony do miksera D-901; wyposażony w tłumiki oraz potencjometry cyfrowe przypisane do kanałów 
miksera oraz przyciski funckyjne  4 996,00 zł 

D-921E
Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach Euro-block; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC  1 240,00 zł 

D-921F
Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach XLR; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC  1 229,00 zł 

D-922E
Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach Euro-block; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC  1 037,00 zł 

D-922F
Moduł wejściowy MIC/LINE serii 900; 2-kanałowy, na konektorach XLR; konwerter AD 20-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz; Phantom 15V DC  844,00 zł 

D-923AE Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie AES/EBU; na konektorach XLR; cz. próbkowania 32-48 kHz  1 509,00 zł 

D-936R
Moduł stereofonicznych wejść liniowych serii 900; na konektorach RCA; konwerter AD 24-bit/48kHz; pasmo pracy 
20Hz-20kHz  1 063,00 zł 

D-937SP Moduł wejściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 32-48kHz  1 418,00 zł 
D-961SP Moduł wyjściowy serii 900; para wejść w standardzie S/PDIF; konektory RCA oraz optyczne, cz. próbkowania 48kHz  1 883,00 zł 

D-971E
Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach Phoenix, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 
20Hz - 20kHz  1 350,00 zł 

D-971M
Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach XLR, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 
20kHz  1 360,00 zł 

D-971R
Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy; na konektorach RCA, konwerter DA 24-bit/48kHz, pasmo przenoszenia 20Hz - 
20kHz  956,00 zł 

D-972AE Moduł wyjściowy serii 900, 4-kanałowy, w standardzie AES/EBU; na konektorach XLR, cz. próbkowania 48kHz  1 842,00 zł 
D-984VC Moduł serii 900 przeznaczony do połączenia sterownika D-911 z mikserem cyfrowym typu D-901  2 437,00 zł 

DA-250D
2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/4Ohm; pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory XLR oraz 
Euro-block  4 698,00 zł 

DA-250DH
2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR 
oraz Euro-block  4 985,00 zł 

DA-250F
4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/4Ohm; pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz (+/-1dB); konektory Euro-
block  7 556,00 zł 

DA-250FH
4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory Euro-
block  8 105,00 zł 

DA-500FH
4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x500Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR 
oraz Euro-block  11 484,00 zł 

DA-550F
4-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 4x550Wat/4Ohm; pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz (+1dB/-2dB); konektory XLR 
oraz Euro-block  10 831,00 zł 

DH-11B Tuba głośnikowa (korpus)  1 918,00 zł 
DH-12B Tuba głośnikowa )korpus)  2 150,00 zł 

DM-1100
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -55dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
12kHz  144,00 zł 

DM-1200
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -52dB; pasmo przenoszenia 50Hz - 
12kHz  309,00 zł 

DM-1200D
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -52dB; pasmo przenoszenia 50Hz - 
12kHz, wtyk DIN5  330,00 zł 

DM-1300
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -54dB; pasmo przenoszenia 70Hz - 
15kHz  484,00 zł 

DM-1500
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -56dB; pasmo przenoszenia 70Hz - 
15kHz  1 182,00 zł 

DM-524B
Dynamiczny mikrofon na gęsiej szyjce, o charakterystyce kardioidalnej, czułość -56dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
10kHz  739,00 zł 

DM-524S
Dynamiczny mikrofon na gęsiej szyjce, o charakterystyce kardioidalnej, czułość -56dB; pasmo przenoszenia 100Hz - 
10kHz, z włącznikiem  768,00 zł 

DP-SP3 Cyfrowy procesor głośnikowy; 2 wejścia i 6 wyjść audio; konfiguracja z poziomu komputera PC; 4 wejścia sterujące  10 110,00 zł 

DP-K1
Modułowy procesor dźwięku wyposażony w kompletny zestaw narzędzi do obróbki audio; posiada interfejs TCP/IP; 
sterowany za pomocą komputera  14 086,00 zł 

DP-L2 Procesor sygnałowy realizujący funkcję śledzenia poziomu tła akustycznego  9 737,00 zł 
E-1231 1-kanałowy aktywny korektor graficzny, 27-pasmowy  4 453,00 zł 
E-232 2-kanałowy aktywny korektor graficzny, 14-pasmowy  4 082,00 zł 
E-7000TB Panel rozdzielczy systemu N-8000, do montażu w rack; umożliwia podłączenie do 40 stacji  1 773,00 zł 

EM-410
Pojemnościowy mikrofon krawatowy o charakterystyce hiperkardioidalnej; czułość -47dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 
15kHz  400,00 zł 

EM-600
Mikrofon powierzchniowy w formie śruby; dookólna wkładka pojemnościowa; czułość -36dB, pasmo przenoszenia 30Hz 
- 20kHz  1 045,00 zł 

EM-700
Pojemnościowy mikrofon powierzchniowy o charakterystyce kardioidalnej; czułość -33dB, pasmo przenoszenia 35Hz - 
20kHz  1 881,00 zł 

EM-800
Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardiodalnej, na gęsiej szyjce; czułość -35dB; pasmo przenoszenia 60Hz - 
20kHz  1 045,00 zł 

ER-1206 Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 450Hz - 6kHz;  wykonany z tworzyw sztucznych, odporność IPX5, szary  590,00 zł 

ER-1206S
Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 450Hz - 6kHz; wbudowany generator syreny; wykonany z tworzyw 
sztucznych, odporność IPX5, czerwony  641,00 zł 

ER-1206W Megafon doręczny 6W; pasmo przenoszenia 450Hz - 6kHz; wbudowany generator sygnały gwizdu; wykonany z 
tworzyw sztucznych, odporność IPX5, szary

 641,00 zł 
ER-1215 Megafon doręczny 15W; wykonany z tworzywa ABS, z uchwytem pokrytym warstwą antybateryjną, szary  366,00 zł 

ER-1215S
Megafon doręczny 15W; wbudowany generator syreny; wykonany z tworzywa ABS, z uchwytem pokrytym warstwą 
antybateryjną, czerwony  407,00 zł 

ER-2215 Megafon 15W z gruszką mikrofonową; wykonany z tworzywa ABS, uchwyt pokryty warstwą antybakteryjną; szary  407,00 zł 

ER-2215W
Megafon 15W z gruszką mikrofonową; wbudowany generator sygnału gwizdu; wykonany z tworzywa ABS, uchwyt 
pokryty warstwą antybakteryjną; szary  445,00 zł 

ER-2230W
Megafon 30W z gruszką mikrofonową; posiada wbudowany generator sygnału gwizdu; wykonany z aluminium, uchwyt 
pokryty warstwą antybakteryjną; szary  1 045,00 zł 

ER-2930W Megafon 30W z gruszką mikrofonową; posiada wbudowany generator sygnału gwizdu; wykonany z aluminium, uchwyt  1 392,00 zł 
ER-3215 Megafon doręczny 15W z gruszką mikrofonową; wykonany z tworzywa ABS, z uchwytem pokrytym warstwą  407,00 zł 
ER-520 Megafon doręczny 6W; wykonany z tworzywa ABS; szary  289,00 zł 
ER-520S Megafon doręczny 6W; wbudowany generato syreny; wykonany z tworzywa ABS; czerwony  328,00 zł 
ER-520W Megafon doręczny 6W; wbudowany generator sygnału gwizdu; wykonany z tworzywa ABS; szary  328,00 zł 

ER-604W
Przenośny zestaw głośnikowy 6W z gruszką mikrofonową; wejścia audio MIC1,MIC2, LINE; wykonany z tworzywa ABS, 
biały  940,00 zł 

EV-200M Płytka zapowiedzi głosowych do odtwarzania komunikatów głosowych  2 855,00 zł 
EV-20R Moduł nadawania komunikatów programowalny z komputera PC  3 612,00 zł 
EV-CF128M Karta pamięci Compact Flash o pojemności 128MB  798,00 zł 

F-1000B
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny  433,00 zł 

F-1000BT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny  471,00 zł 

F-1000BTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  569,00 zł 

F-1000BTWP EB-Q

Dwudrożny pożarowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 
15W, pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  627,00 zł 

F-1000W
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, biały  433,00 zł 

F-1000WT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały  471,00 zł 

F-1000WTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 15W, 
pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  569,00 zł 

F-1000WTWP EB-Q

Dwudrożny pożarowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 87 dB SPL, moc znamionowa 
15W, pasmo przenoszenia 85Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  627,00 zł 

F-122C
Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt promieniowania  483,00 zł 

F-1300B
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 50W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny  636,00 zł 

F-1300BT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny  696,00 zł 

F-1300BTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  865,00 zł 

F-1300BTWP EB-Q

Dwudrożny pożarowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 
30W, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  959,00 zł 

F-1300W
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 50W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, biały  636,00 zł 

F-1300WT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały  696,00 zł 

F-1300WTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 30W, 
pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  865,00 zł 

F-1300WTWP EB-Q

Dwudrożny pożąrowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 90 dB SPL, moc znamionowa 
30W, pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  959,00 zł 

F-1522SC
Szerokopasmowy głośnik sufitowy o szerokim kącie promieniowania; efektywność 88 dB SPL, moc znamionowa 6W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz, specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt promieniowania  290,00 zł 

F-2000B
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, czarny  961,00 zł 

F-2000BT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, czarny  1 066,00 zł 

F-2000BTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  1 272,00 zł 

F-2000BTWP EB-Q

Dwudrożny pożarowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 
60W, pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, czarny  1 407,00 zł 

F-2000W
Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy, biały  961,00 zł 

F-2000WT

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, obudowa wykonana z tworzywa 
HIPS, terminal zaciskowy, biały  1 066,00 zł 

F-2000WTWP

Dwudrożny głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 60W, 
pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki atmosferyczne 
IP X4; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  1 272,00 zł 

F-2000BTWP EB-Q

Dwudrożny pożarowy głośnik naścienny o szerokim kącie promieniowania; efektywność 92 dB SPL, moc znamionowa 
60W, pasmo przenoszenia 65Hz - 20kHz; posiada wbudowany transformator linii 100V, odporność na warunki 
atmosferyczne IP 32; obudowa wykonana z tworzywa HIPS, terminal zaciskowy zabezpieczony dławicą, biały  1 407,00 zł 

F-2322C
Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt promieniowania  484,00 zł 

F-2352C
Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90 dB SPL ,moc znamionowa 30W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania  659,00 zł 

F-2352SC
Dwudrożny głośnik sufitowy o szerokim kącie promieniowania; efektywność 89 dB SPL, moc znamionowa 6W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz, specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania  323,00 zł 

F-2852C
Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 91 dB SPL ,moc znamionowa 60W, pasmo 
przenoszenia 60Hz - 20kHz; specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania  860,00 zł 

FAN-KIT Panel wentylujący z dwoma wiatrakami  1 495,00 zł 

FB-120B

Kompaktowy subwoofer 600W na pojedynczym głośniku 38cm; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz - 
1,2kHz; obudowa z MDF, czarna; kompatybilny z ramą montażową HY-PF1B, co umożliwia montaż w gronie systemu 
HX-5  1 962,00 zł 

FB-120W

Kompaktowy subwoofer 600W na pojedynczym głośniku 38cm; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz - 
1,2kHz; obudowa z MDF, biała; kompatybilny z ramą montażową HY-PF1W, co umożliwia montaż w gronie systemu 
HX-6  1 962,00 zł 

FB-150B Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w kolorze czarnym  6 722,00 zł 
FB-150W Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w kolorze białym  6 722,00 zł 
FDL-1 Zamek do drzwi szafy rack typu CR  82,00 zł 

GS-302
Głośnik ogrodowy 30W; efektywność 87 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 8kHz; odporność na warunki 
atmosferyczne IPX4; Obudowa z tworzyw ABS i FRP  647,00 zł 

H-1
Elegancki głośnik wszechstronny 30W w formie cylindra; montaż podtynkowy; regulacja skierowania; efektywność 85 
dB SPL, pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; biały  663,00 zł 

H-2
Elegancki głośnik wszechstronny 40W; montaż natynkowy; efektyność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 
20kHz; biały  729,00 zł 

H-2WP
Elegancki głośnik wszechstronny 40W; obudowa uodporniona na działanie warunków atmosferycznych IP64; montaż 
natynkowy; efektyność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; biały  830,00 zł 

H-3
Dwukierunkowy głośnik naścienny 30W; efektywność 89 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; obudowa z 
tworzywa ABS, biała  1 476,00 zł 

H-3WP
Dwukierunkowy głośnik naścienny 30W; efektywność 89 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; obudowa z 
tworzywa ABS, uodporniona na działanie warunków atmosferycznych IPX4 biała  1 623,00 zł 

HB-1
Subwoofer w konfiguracji band-pass do zabudowy; efektywność 91 dB SPL, moc znamionowa 80W, pasmo 
przenoszenia 45Hz - 200Hz, obudowa z tworzywa ABS, biała  1 827,00 zł 

HS-1200BT

Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna  1 553,00 zł 

HS-1200WT
Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała

 1 553,00 zł 

HS-120B
Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z 
tworzywa polipropylenowego, czarna

 1 202,00 zł 

HS-120W

Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 30cm; efektywność 97 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z 
tworzywa polipropylenowego, biała  1 202,00 zł 

HS-1500BT

Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna  1 998,00 zł 

HS-1500WT
Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; wbudowany transformator mocy 60W; quazi-
liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo 
przenoszenia 70Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała

 1 998,00 zł 

HS-150B
Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; obudowa z  1 463,00 zł 

HS-150W

Profesjonalny dwudrożny zestaw głośnikowy o unikalnej konstrukcji; quazi-liniowy układ tweeterów kopułkowych oraz 
woofer 38cm; efektywność 98 dB SPL, moc znamionowa 100W, pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; obudowa z 
tworzywa polipropylenowego, biała  1 463,00 zł 

HX-5B

System głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych (woofer + 3 
tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo przenoszenia 
70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna  2 745,00 zł 

HX-5B-WP

System głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych (woofer + 3 
tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo przenoszenia 
70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna  3 242,00 zł 

HX-5B-WP EB-Q

Pożarowy system głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, czarna; IP44  3 831,00 zł 

HX-5W

System głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych (woofer + 3 
tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo przenoszenia 
70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała  2 745,00 zł 

HX-5B-WP EB-Q

Pożarowy system głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych 
(woofer + 3 tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo 
przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała; IP44  3 242,00 zł 

HX-5W-WP

System głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych (woofer + 3 
tweetery każdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zależnie od kąta otwarcia), pasmo przenoszenia 
70(85)Hz - 20kHz (zależnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego, biała  3 831,00 zł 

HX-7B
Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze czarnym  7 557,00 zł 

HX-7W
Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze białym  7 557,00 zł 

HX-7B-WP
Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze czarnym; konstrukcja do instalacji zewnętrznych  8 221,00 zł 

HX-7W-WP
Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo 
przenoszenia 70 Hz - 20 kHz; obudowa w kolorze białym; konstrukcja do instalacji zewnętrznych  8 221,00 zł 

HY-1200HB Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji horyzontalnej, czarny  223,00 zł 
HY-1200HW Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji horyzontalnej, biały  223,00 zł 
HY-1200VB Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji wertykalnej, czarny  223,00 zł 
HY-1200VW Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji wertykalnej, biały  223,00 zł 
HY-1500HB Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji horyzontalnej, czarny  279,00 zł 
HY-1500HW Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji horyzontalnej, biały  279,00 zł 
HY-1500VB Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji wertykalnej, czarny  279,00 zł 
HY-1500VW Uchwyt do montażu zestawu HS-150/HS-1500 w orientacji wertykalnej, biały  279,00 zł 
HY-AH1 Uchwyt typu U-bracket do podtrzymywania głośników sufitowych serii F  156,00 zł 
HY-BC1 Osłona tylna dla głośników sufitowych  117,00 zł 
HY-BH10B Obejma do montażu głośników do krawędzi  113,00 zł 
HY-CL10B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-1000/F-1300, czarny  201,00 zł 
HY-CL20B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-2000, czarny  401,00 zł 
HY-CM10B Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-1000/F-1300, czarny  91,00 zł 
HY-CM10W Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-1000/F-1300, biały  91,00 zł 
HY-CM20B Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-2000, czarny  173,00 zł 
HY-CM20W Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-2000, biały  173,00 zł 
HY-CN1B Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na czarno  105,00 zł 

HY-CN1B-WP
Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na 
czarno  149,00 zł 

HY-CN1W Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na biało  105,00 zł 

HY-CN1W-WP
Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na 
biało  149,00 zł 

HY-CW1B Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; do aplikacji wewnętrznych; czarny  481,00 zł 
HY-CW1W Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; do aplikacji wewnętrznych; biały  481,00 zł 
HY-CW1WP Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; do aplikacji zewnętrznych  654,00 zł 
HY-CN7B Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do instalacji zewnętrznych; czarna  198,00 zł 
HY-CN7W Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do instalacji zewnętrznych; biała  198,00 zł 
HY-CN7B-WP Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; czarna  281,00 zł 
HY-CN7W-WP Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; biała  281,00 zł 
HY-H1 Opcjonalny adapter do montażu zestawu głośnikowego H1  80,00 zł 
HY-MS7B-WP Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji zewnętrznych, czarny  6 786,00 zł 
HY-MS7W-WP Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji zewnętrznych, biały  6 917,00 zł 
HY-MT7 Uchwyt do montażu transformatora dedykowany dla HX-7  419,00 zł 
HY-PF1B Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji wewnętrznych, czarna  523,00 zł 
HY-PF1W Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji wewnętrznych, biała  523,00 zł 
HY-PF1WP Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji zewnętrznych  628,00 zł 
HY-PF7B Rama montażowa systemu HX-7; czarna  765,00 zł 
HY-PF7W Rama montażowa systemu HX-7; biała  765,00 zł 
HY-ST1 Uchwyt do montażu zestawu HX-5 na statywie głośnikowym  351,00 zł 
HY-ST7 Uchwyt do montażu na statywie dedykowany dla HX-7  1 945,00 zł 
HY-TB1 Wspornik do montażu głośników sufitowych  94,00 zł 
HY-TM7B-WP Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji zewnętrznych; czarny  2 115,00 zł 
HY-TM7W-WP Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji zewnętrznych; biały  2 115,00 zł 
HY-TR1 Pierścień montażowy do mocowania głośników sufitowych  85,00 zł 
HY-VM7B Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; czarny  2 050,00 zł 
HY-VM7W Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; biały  2 050,00 zł 
HY-WM1B Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji wewnętrznych, czarny  219,00 zł 
HY-WM1W Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji wewnętrznych, biały  219,00 zł 
HY-WM1WP Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji zewnętrznych  292,00 zł 
HY-WM2B Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji wewnętrznych, czarny  292,00 zł 
HY-WM2W Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji wewnętrznych, biały  292,00 zł 
HY-WM7B Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; czarny  1 372,00 zł 
HY-WM7W Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; biały  1 411,00 zł 
HY-WM2WP Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji zewnętrznych  379,00 zł 
IR-200BC Ładowarka akumulatorów do systemu bezprzewodowego IR  2 089,00 zł 
IR-200BT Bateria litowo-jonowa do zasilania komponentów systemu bezprzewodowego IR-200  132,00 zł 

IR-200M
Mikrofon doręczny bezprzewodowego systemu IR; transmisja w technice podczerwieni; pasmo przenoszenia 100Hz - 
12kHz  1 150,00 zł 

IR-300M
Zestaw typu bodypack bezprzewodowego systemu IR; transmisja w technice podczerwieni; pasmo przenoszenia 
100Hz - 12kHz  1 189,00 zł 

IR-500R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem IR-702T  928,00 zł 
IR-510R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem IR-702T  1 385,00 zł 
IR-520R Odbiornik podczerwieni przeznaczony do stosowania z tunerem IR-702T  432,00 zł 
IR-700D Rozdzielacz sygnału do stosowanie z odbiornikami typu IR-500  1 045,00 zł 
IR-702T Tuner bezprzewodowy systemu IR; 2-kanałowy; pasmo przenoszenia 100Hz - 12kHz  1 411,00 zł 
IR-802T Tuner podczerwieni  4 177,00 zł 
IR-820SP Zestaw głośnikowy do stosowania z tunerem IR-802T  3 002,00 zł 
IT-450 Transformator symetryzujący do montażu do płytki drukowanej  198,00 zł 
LE-420 Tuba głośnikowa o stałej kierunkowości 40x20 stopni  6 078,00 zł 

M-01F
Moduł przedwzmacniacza mikrofonowego do wykorzystania z urządzeniami serii 900; konektor XLR; pasmo 
przenoszenia 25Hz - 20kHz  280,00 zł 

M-164AE Analogowy mikser audio z procesorem efektowym; 6 wejść MIC/LINE, 5 wejść stereo LINE, 4 wyjścia audio  2 885,00 zł 
M-633D Rackowy mikser cyfrowy; 9 wejść i 4 wyjścia audio; 6 niezależnych torów eliminatora sprzężeń, ducker oraz filtr ARC  9 292,00 zł 

M-864D
Cyfrowy procesor dźwięku do zabudowy w rack z panelem przednim wyposażonym w tłumiki; 8 wejść mik.-liniowych, 6 
wejść stereo liniowych, 4 szyny audio, 6 wyjść audio  20 617,00 zł 

M-9000M2

Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki 
dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; 
kompatybilny z AMX/Crestron  2 938,00 zł 

MB-15B Uchwyt wysokości 1U do montażu w rack  82,00 zł 
MB-15B-BK Płaski panel 1U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół długości)  159,00 zł 
MB-15B-J Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół długości)  94,00 zł 
MB-25B Uchwyt wysokości 2U do montażu w rack  159,00 zł 
MB-25B-BK Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół długości)  145,00 zł 
MB-25B-J Płaski panel 2U do montażu w rack, szerokości 210mm (pół długości)  92,00 zł 
MB-36 Uchwyt wysokości 3U do montażu w rack  198,00 zł 
MB-TS900 Uchwyt montażowy do mocowanie menadżera systemu TS-900  915,00 zł 
MB-WT3 Uchwyt do montażu pojedynczego odbiornika mikrofonów bezprzewodowych w rack  140,00 zł 
MB-WT4 Uchwyt do montażu pary odbiorników mikrofonów bezprzewodowych w rack  238,00 zł 
MT-200 Transformator linii 100V/200W; dedykowany do pracy z systemem HX-5  523,00 zł 
MT-251H Transformator separujący przeznaczony do wykorzystania ze wzmacniaczami serii DA  757,00 zł 
MT-S0301 Transformator linii 100V/30W  298,00 zł 
MT-S0601 Transformator linii 100V/60W  452,00 zł 
N-8000AF Interfejs audio systemu interkomowego N-8000; 1 wejście i 1 wyjście audio; 8 wejść i wyjść sterujących; timer  5 351,00 zł 

N-8000AL
Interfejs telefoniczny systemu interkomowego N-8000; umożliwia podłączenie aparatu telefonicznego do systemu 
interkomowego  6 487,00 zł 

N-8000CO Interfejs telefoniczny C/O systemu interkomowego N-8000; pozwala na połączenie systemu z linią telefoniczą  6 055,00 zł 
N-8000DI Interfejs sterowania systemu interkomowego N-8000; wyposażony w 32 wejścia i 32 wyjścia sterujące  6 838,00 zł 

N-8000EX
Centralka systemu interkomowego N-8000; umożliwia podłączenie do 16 stacji bazowych; 4/8 połączenia wewnętrzne/
zewnętrzne  20 603,00 zł 

N-8000MI Interfejs wielofunkcyjny systemu interkomowego N-8000; 2 wejścia i 2 wyjścia audio; 16 wejść i wyjść sterujących  10 475,00 zł 

N-8000MS
Podstawowa stacja bazowa systemu N-8000 z wyświetlaczem alfanumerycznym; wyposażona w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski  2 690,00 zł 

N-8000RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2  10 632,00 zł 

N-8010EX
Jednostka wymiany systemu interkomowego N-8000; umożliwia podłączenie do 16 stacji bazowych; 1/2 połączenia 
wewnętrzne/zewnętrzne  13 530,00 zł 

N-8010MS Stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona w słuchawkę oraz programowalne przyciski  1 561,00 zł 
N-8010RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 1  8 483,00 zł 
N-8011MS Stacja bazowa systemu N-8000; komunikacja bezsłuchawkowa  1 227,00 zł 
N-8020MS Stacja bazowa systemu N-8000 w wykonaniu odpornym na uszkodzenia IP54 ; wyposażona w słuchawkę  2 941,00 zł 
N-8031MS Stacja naścienna do montażu nadtynkowego; aktywator zewnętrznego wybierania  1 842,00 zł 
N-8031SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji N-8033MS/N-8031MS  1 164,00 zł 

N-8033MS
Stacja naścienna typu 'clean-room' do montażu nadtynkowego; stopień odporności IP65; aktywator zewnętrznego 
wybierania  3 876,00 zł 

N-8050DS
Podstacja drzwiowa IP54; posiada niezależny mikrofon i głośnik; wyjście typu otwarty kolektor umożliwia sterowanie 
drzwiami  1 489,00 zł 

N-8050SB Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji drzwiowej N-8050DS  1 134,00 zł 
N-8400RS Centralka systemu interkomowego N-8000 służąca do podłączania podstacji; obsługuje do 16 urządzeń; połączenia 2  9 475,00 zł 

N-8410MS
Stacja podstawowa systemu N-8000 z wyświetlaczem alfanumerycznym; wyposażone w słuchawkę oraz 
programowalne przyciski; do użycia z N-8400RS  1 398,00 zł 

N-8500MS Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków

 5 622,00 zł 
N-8510MS Wielofunkcyjna stacja bazowa systemu N-8000; wyposażona we własny interfejs sieciowy oraz słuchawkę  4 633,00 zł 

N-8540DS
Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące 
umożliwia sterowanie drzwiami      4 660,00 zł 

N-8600MS
Wielofunkcyjna stacja podstawowa systemu N-8000; interfejs TCP/IP, wyświetlacz alfanumeryczny, słuchawka oraz 8 
programowalnych przycisków  6 160,00 zł 

N-8610RM
Mikrofon wywoławczy IP do systemu interkomowego N-8000; wyposażony w mikrofon na gęsiej szyjce oraz blok 
przycisków programowalnych, z możliwością rozbudowy  7 744,00 zł 

N-8640DS
Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP65; posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące 
umożliwia sterowanie drzwiami      5 116,00 zł 

N-8640SB Płytka drukowana o funkcjonalności stacji drzwiowej N-8640  3 525,00 zł 

N-8650DS
Stacja 'drzwiowa' systemu N-8000 o solidnym wykonaniu IP54; posiada własny interfejs sieciowy; wyjście sterujące 
umożliwia sterowanie drzwiami      4 437,00 zł 

NX-100
Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie (również szeregowe); pasmo przenoszenia audio 50Hz - 
14kHz;zasilanie AC lub DC  8 091,00 zł 

NX-100S Sieciowy adapter audio; 1 kanał audio oraz sterowanie; pasmo przenoszenia audio 50Hz - 14kHz  6 472,00 zł 

P-1812
Wzmacniacz Public Address. Niezbalansowane wejście/wyjście audio, stereofoniczne-monofonizowane; terminal 
sterujący; Moc 120W 100V/4Ohm  1 703,00 zł 

P-2240
Wzmacniacz Public Address. Zbalansowane wejście i wyjście audio;; terminal sterujący; Moc wyjściowa 240W 100V/
4Ohm  1 972,00 zł 

PC-1867FC
Pożarowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz, standard EN:54-24, 
posiada świadectwo dopuszczenia  187,00 zł 

PC-1868W-EB Głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100 Hz - 16 kHz  102,00 zł 
PC-1869 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 55Hz - 18kHz  92,00 zł 
PC-2369 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 93 dB SPL, pasmo przenoszenia 45Hz - 18kHz  106,00 zł 
PC-2668 Głośnik sufitowy 6W do montażu natynkowego; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz  134,00 zł 
PC-2852 Dwudrożny głośnik sufitowy 15W; efektywność 96 dB SPL, pasmo przenoszenia 45Hz - 20kHz  188,00 zł 
PC-2869 Dwustożkowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 94 dB SPL, pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz  157,00 zł 

PC-391
Płaski głośnik do montażu podtynkowego z panelem ze stali nierdzewnej; moc znamionowa 3W, efektywność 87 dB 
SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 18kHz  243,00 zł 

PC-391T Płaski głośnik do montażu podtynkowego z panelem ze stali nierdzewnej; moc znamionowa 3W, efektywność 87 dB  305,00 zł 

PC-3CL
Głośnik sufitowy do pomieszczeń 'clean-room'; stopień odporności IP-64; moc znamionowa 3W, efektywność 87 dB 
SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz  593,00 zł 

PC-3WR Głośnik sufitowy do miejsc o dużej wilgoci; moc znamionowa 3W, efektywność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 180Hz  395,00 zł 
PC-5CL Głośnik sufitowy do pomieszczeń 'clean-room'; stopień odporności IP-64; moc znamionowa 5W, efektywność 87 dB  500,00 zł 
PC-648R Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 18kHz  67,00 zł 
PC-658R Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 65Hz - 18kHz  79,00 zł 

PE-154BS
Dwudrożny głośnik podwieszany 15W w eleganckiej obudowie; efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, kompatybilny ze standardem brytyjskim  608,00 zł 

PE-154EN 
Dwudrożny głośnik podwieszany 15W w eleganckiej obudowie; efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, kompatybilny z normą EN:54-24  431,00 zł 

PE-304
Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m  364,00 zł 

PE-304BU

Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 95Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; 
w zestwie uchwyt Gripple; kolor czarny  807,00 zł 

PE-304WU

Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 95Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; 
w zestwie uchwyt Gripple; kolor biały  807,00 zł 

PE-604BU

Dwudrożny głośnik podwieszany 60W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 110Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; 
w zestwie uchwyt Gripple; kolor czarny  977,00 zł 

PE-604WU

Dwudrożny głośnik podwieszany 60W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 110Hz - 
20kHz; długość przewodu 5m, wykonany z tworzywa UL94, komponenety uodpornione na działanie wys. Temperatury; 
w zestwie uchwyt Gripple; kolor biały  977,00 zł 

PE-64
Głośnik podwieszany 6W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; 
długość przewodu 5m  261,00 zł 

PFP-1 Perforowana płytka do montażu w rack wysokości 1U  60,00 zł 
PFP-2 Perforowana płytka do montażu w rack wysokości 2U  67,00 zł 
PFP-3 Perforowana płytka do montażu w rack wysokości 3U  81,00 zł 
PGD-15 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 15U  1 485,00 zł 
PGD-22 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 22U  1 561,00 zł 
PGD-27 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 27U  1 672,00 zł 
PGD-35 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 35U  1 785,00 zł 
PGD-40 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 40U  1 916,00 zł 
PGD-44 Drzwi przednie z plexiglass do szafy rack; wysokości 44U  2 111,00 zł 
PJ-100W Aluminiowy projektor dźwięku 10W; efektywność 92 dB SPL, pasmo przenoszenia 65Hz - 15kHz  262,00 zł 

PJ-154BS
Dwudrożny projektor dźwięku 15W w eleganckiej obudowie; efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 
20kHz; Standard EN54/British Standard  523,00 zł 

PJ-200W Aluminiowy projektor dźwięku 20W; efektywność 95 dB SPL, pasmo przenoszenia 50Hz - 15kHz  381,00 zł 

PJ-304
Dwudrożny projektor dźwięku 30W w eleganckiej obudowie; efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 
20kHz  443,00 zł 

PJ-64 Projektor dźwięku 6W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz  338,00 zł 

PM-222
Dynamiczny mikrofon na 'gruszce', charakterystyka kardioidalna, czułość -47dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz, 
przewód zakończony konektorem jack  174,00 zł 

PM-306D Dynamiczny mikrofon wszechkierunkowy z przyciskiem PTT, czulość -50dB, pasmo przenoszenia 80Hz - 16kHz;  485,00 zł 
PM-660 Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość -58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód  412,00 zł 

PM-660D
Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość -58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód 
zakończony konektorem DIN5  463,00 zł 

PM-660U
Pulpitowy mikrofon przywoławczy z przyciskiem PTT; czułość -58dB, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz; przewód nie 
jest zakończony konektorem  442,00 zł 

PW-1230DB
Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny  18 268,00 zł 

PW-1230DW
Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały  18 268,00 zł 

PW-1230SB
Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny  16 964,00 zł 

PW-1230SW
Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały  16 964,00 zł 

PW-1430DB
Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny  26 555,00 zł 

PW-1430DW
Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały  26 555,00 zł 

PW-1430SB
Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, czarny  24 793,00 zł 

PW-1430SW
Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony 
IPx4, biały  24 793,00 zł 

Q-HA-1000    
Tubowy układ liniowy dalekiego zasięgu; efektywność 114 dB SPL,  moc znamionowa 50W; pasmo przenoszenia 350 
Hz - 7 kHz; wbudowany transformator 100V  15 268,00 zł 

Q-HA-1100    Uchwyt montażowy dedykowany dla Q-HA-1000        3 394,00 zł 
RABD-11 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 114mm  302,00 zł 
RABD-14 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 140mm  302,00 zł 
RABD-16 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 160 do 180 mm  302,00 zł 
RABD-18 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 180 do 200 mm  302,00 zł 
RABD-20 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 200 do 225 mm  302,00 zł 
RABD-22 Obejma do montażu Q-HA-1000 na słupie o średnicy 225 do 250 mm  302,00 zł 

RC-001T
Moduł sterowania zdalnego do  M-9000M2; 2 magistrale danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników serii 
ZM-9000; wymaga zasilania 24V DC  1 045,00 zł 

RC-10 Ściana tylna rack wysokości 10U  587,00 zł 
RC-15 Ściana tylna rack wysokości 15U  663,00 zł 
RC-22 Ściana tylna rack wysokości 22U  736,00 zł 
RC-27 Ściana tylna rack wysokości 27U  810,00 zł 
RC-35 Ściana tylna rack wysokości 35U  905,00 zł 
RC-40 Ściana tylna rack wysokości 40U  1 016,00 zł 
RC-44 Ściana tylna rack wysokości 44U  1 148,00 zł 
RM-200M Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem VM-2000/VM-3000/SX-2000  1 797,00 zł 
RM-200RJ Moduł przyłącza pulpitu mikrofonowego; przejście z konektora RJ-45 na terminal skręcany 8-wejściowy  902,00 zł 
RM-200SA Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania z systemem SX-2000  6 487,00 zł 
RM-200SF Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie SX-2000  7 830,00 zł 
RM-200X   S Pulpit mikrofonu wywoławczego do stosowania w systemie VX-2000  2 495,00 zł 
RM-200XF Pulpit mikrofony strażaka do stosowania w systemie VX-2000  3 788,00 zł 
RM-210 Rozszerzenie do pulpitu wywoławczego; 10 przycisków  1 201,00 zł 
RM-300MF Pulpit mikrofonu strażaka do stosowania w systemie VM-3000  3 359,00 zł 
RM-320F Rozszerzenie do pulpitu strażaka; 10 przycisków  1 844,00 zł 
RM-9012 Pulpit mikrofonowy dedykowany do pracy z CP-9550M2  2 030,00 zł 

RS-140
Panel ścienny systemu N-8000; wyposażony w przycisk wywołania oraz trybu 'prywatnego'; umożliwia podłączenie 
słuchawki lub wysokoimpedancyjnego zestawu głośnikowego; łączy się z jednostką wymiany N-8000RS/N-8010RS  314,00 zł 

RS-141 Słuchawka do wykorzystania z elementami systemu N-8000  654,00 zł 
RS-142 Płytka drukowana o funkcjonalności podstacji systemu interkmowego N-8000             249,00 zł 
RS-143 Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym             275,00 zł 

RS-144
Panel naścienny systemu interkomowego, do połączenia z wysokoimpedancyjnym zestawem głośnikowym, 
wyposażony w przycisk 'alarm'             327,00 zł 

RS-150
Stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z 
N-8000RS/N-8010RS  540,00 zł 

RS-160 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali 
nierdzewnej; łdo użycia z N-8000RS/N-8010RS

 704,00 zł 
RS-170 Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w wykonaniu uodpornionym na działanie warunków zewnętrznych;  815,00 zł 

RS-180

Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w wykonaniu uodpornionym na działanie warunków zewnętrznych; 
komunikacja w trybie Half-Duplex; posiada wyjście sterujące typu otwarty kolektor umożliwiający sterowanie np. 
drzwiami panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z N-8000RS/N-8010RS  1 211,00 zł 

RS-450
Standardowa stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali nierdzewnej; 
do użycia z N-8400RS; niezależny głośnik i mikrofon pojemnościowy  534,00 zł 

RS-460
Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000; komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali 
nierdzewnej; do użycia z N-8400RS, niezależny głośnik i mikrofon pojemnościowy  607,00 zł 

RS-470

Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w wykonaniu uodpornionym na działanie warunków zewnętrznych; 
komunikacja w trybie Half-Duplex; panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z N-8400RS, niezależny głośnik i 
mikrofon pojemnościowy  705,00 zł 

RS-480

Wandaloodporna stacja podrzędna systemu N-8000 w wykonaniu uodpornionym na działanie warunków zewnętrznych; 
komunikacja w trybie Half-Duplex; posiada wyjście sterujące typu otwarty kolektor umożliwiający sterowanie np. 
drzwiami panel przedni ze stali nierdzewnej; do użycia z N-8400RS, niezależny głośnik i mikrofon pojemnościowy  1 098,00 zł 

RS-481 Słuchawka dedykowana do pracy z podstacją RS-480  680,00 zł 
SA-1 Prowadnica rzeczy ciężkich  105,00 zł 
RW-4800   ER Programator częstotliwości odbiorników mikrofonów bezprzewodowych  1 751,00 zł 

SC-610
Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 315Hz - 12,5kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  200,00 zł 

SC-610M
Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 315Hz - 12,5kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  247,00 zł 

SC-615
Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 280Hz - 12,5kHz; efektywność 112 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  216,00 zł 

SC-615BS
Tubowy zestaw głośnikowy 15W; efektywność 109 dB SPL, pasmo przenoszenia 315Hz - 12,5kHz; standard EN:54-24/
British Standard  366,00 zł 

SC-615M Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 280Hz - 12,5kHz; efektywność 112 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS

 247,00 zł 

SC-630
Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; pasmo przenoszenia 250Hz - 10kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  283,00 zł 

SC-630M
Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 250Hz - 10kHz; efektywność 110 dB SPL, moc znamionowa 
10W; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  350,00 zł 

SC-630M EB-Q
Tubowy pożarowy zestaw głośnikowy; 100V; pasmo przenoszenia 250Hz - 10kHz; efektywność 110 dB SPL, moc 
znamionowa 10W; stopień ochrony IP44, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  418,00 zł 

SC-651
Tubowy zestaw głośnikowy; 16Ohm; moc znamionowa 50W, efektywność 109 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 
6kHz; stopień ochrony IP65, tuba wykonana z aluminium z pokrywą drivera z ABS  581,00 zł 

SFP-1 Panel rack 1U  33,00 zł 
SFP-2 Panel rack 2U  42,00 zł 
SFP-3 Panel rack 3U  52,00 zł 
SP-1100 EU Uchwyt naścienny do megafonu ER-1206S  330,00 zł 
SP-410 Uchwyt do montażu naściennego dla zestawu głośnikowego BS-1030  173,00 zł 
SP-420 Uchwyt uniwersalny umożliwiający montaż zestawu głośnikowego BS-1030 w powierzchni ściany lub sufitu  215,00 zł 

SR-A12L
Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola dalekiego; BI-AMP; efektywność 
98/110 dB SPL, moc znamionowa 450W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x5°  15 137,00 zł 

SR-A12S
Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola bliskiego; BI-AMP; efektywność 
98/110 dB SPL, moc znamionowa 450W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x15°  15 138,00 zł 

SR-C15B
Subwoofer dedykowany do pracy w systemie SR-C; efektywność 93 dB SPL, moc znamionowa 450W; pasmo 
przenoszenia 40Hz -400Hz  10 414,00 zł 

SR-C8L
Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola dalekiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa 360W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x5°  9 969,00 zł 

SR-C8LWP

Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola dalekiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa360W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x5°; wersja 
uodporniona IPX4  12 410,00 zł 

SR-C8S
Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola bliskiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa 360W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x15°  9 969,00 zł 

SR-C8SWP

Komponent środowo-wysokotonowy systemu wyrównanego liniowo SR-A; moduł pola bliskiego; BI-AMP; efektywność 
95/110 dB SPL, moc znamionowa 360W/180W; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x15°; 
wersja uodporniona IPX4  12 410,00 zł 

SR-CL8 Uchwyt do konstrukcji grona głośnikowego systemu SR-C  654,00 zł 

SR-D8-S

Aktywna kolumna liniowa dużej mocy; efektywność 93 dB SPL, pasmo przenoszenia 130Hz - 20kHz; kąt 
promieniowania 90° (H) regulowany (V); wykonana z MDF i elementów stalowych; Jednostka Slave - przeznaczona do 
pracy w 'stack' z kolumną Master  41 104,00 zł 

SR-D8-M

Aktywna kolumna liniowa dużej mocy; efektywność 93 dB SPL, pasmo przenoszenia 130Hz - 20kHz; kąt 
promieniowania 90° (H) regulowany (V); wykonana z MDF i elementów stalowych; Jednostka Master- wyposażona w 
cyfrowe wejścia audio oraz sterowania  43 061,00 zł 

SR-D8-CS Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8  407,00 zł 
SR-D8-CL Podwójny uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8  687,00 zł 
SR-D8-EP Element łączący kolumny typu SR-D8  1 332,00 zł 
SR-D8-WB Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 z regulacją kąta w płaszczyźnie poziomej  3 381,00 zł 
SR-D8-HB Uchwyt do podwieszania kolumn typu SR-D8  1 403,00 zł 
SR-D8-FB Wspornik montażowy do kolumn SR-D8  411,00 zł 
SR-EP3 Wspornik łączący kolumny typu SR-H2/SR-H3 w grono głośnikowe  420,00 zł 
SR-EP4 Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe  569,00 zł 
SR-EP4WP Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe; do aplikacji zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej  598,00 zł 
SR-FB3 Uchwyt do podwieszania zestawów serii SR-H2/SR-H3  349,00 zł 
SR-FB4 Uchwyt do podwieszania zestawów serii SR-S4  914,00 zł 

SR-H2L
Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc znamionowa 60W; efektywność 92 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 80Hz - 18kHz, kąt promieniowania 90°x0°  1 998,00 zł 

SR-H2S
Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc znamionowa 60W; efektywność 90 dB SPL, pasmo 
przenoszenia 90Hz - 17kHz, kąt promieniowania 90°x5°  2 115,00 zł 

SR-H3L
Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc znamionowa 120W; efektywność 95 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 110Hz - 18kHz, kąt promieniowania 90°x0°  3 068,00 zł 

SR-H3S
Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc znamionowa 120W; efektywność 92 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 90Hz - 17kHz, kąt promieniowania 90°x5°  3 277,00 zł 

SR-PP4 Osłona na dolną krawędź kolumny SR-S4  87,00 zł 
SR-RF12 Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-A; przeznaczona do aplikacji wewnętrznych  4 784,00 zł 

SR-RF12WP
Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-A; wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do aplikacji 
wewnętrznych  7 248,00 zł 

SR-RF8 Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-C; przeznaczona do aplikacji wewnętrznych  4 999,00 zł 

SR-S4L
Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 94 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x0°; wykonana z MDF i elementów stalowych  5 797,00 zł 

SR-S4LWP

Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 94 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x0°; wykonana z MDF i elementów ze stali nierdzewnej; 
stopień odporności IPx4  7 248,00 zł 

SR-S4S
Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 93 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x10°; wykonana z MDF i elementów stalowych  6 175,00 zł 

SR-S4SWP

Kolumna liniowa dużej mocy; moc znamionowa 200W, impedancja znamionowa 8Ohm, efektywność 93 dB SPL, 
pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; kąt promieniowania 90°x10°; wykonana z MDF i elementów ze stali nierdzewnej; 
stopień odporności IPx4  7 726,00 zł 

SR-SA3 Adapter do montażu kolumn serii SR-H3/SR-H2 na statywie  700,00 zł 
SR-SA4 Adapter do montażu kolumn serii SR-S4 na statywie  538,00 zł 
SR-SB8 Zestaw elementów do montażu stojącego grona systemu SR-C, który zapobiega przewróceniu się grona  3 055,00 zł 
SR-TB3 Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-H3/SR-H2 z regulacją kąta (0-5° w pionie, 0-15° w poziomie)  647,00 zł 

SR-TB4
Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją kąta (0-5° w pionie, 0-20° w poziomie); do aplikacji 
wewnętrznych  1 045,00 zł 

SR-TB4WP
Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją kąta (0-5° w pionie, 0-20° w poziomie); do aplikacji 
zewnętrznych  1 097,00 zł 

SR-TP12 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-wysokotonowych systemu SR-A na subwooferze  1 350,00 zł 
SR-TP8 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-wysokotonowych systemu SR-C na subwooferze  980,00 zł 
SR-WB3 Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-H3/SR-H2 płasko do powierzchni ściany  263,00 zł 

SR-WB4
Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-S4 płasko do powierzchni ściany; do aplikacji 
wewnętrznych  2 135,00 zł 

SR-WB4WP
Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-S4 płasko do powierzchni ściany; do aplikacji 
zewnętrznych  2 242,00 zł 

SS-9001 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 1 z 2 sygnałów wejściowych do 4 wyjść głośnikowych  350,00 zł 
SS-9012 Rozdzielacz linii głośnikowych; dystrybuuje 2 sygnały 250Wat/100V pomiędzy 12 linii głośnikowych  2 226,00 zł 
ST-16A Statyw głośnikowy, aluminiowy; 1130-1660 mm  562,00 zł 
ST-321B Teleskopowy statyw mikrofonowy; 1045-1706 mm  443,00 zł 
ST-322B Teleskopowy statyw mikrofonowy; 971-1627 mm  309,00 zł 
ST-34B Statyw głośnikowy, aluminiowy; 1373-1968 mm  1 117,00 zł 
ST-65A Biurowy statyw mikrofonowy; prosty, 175 mm  163,00 zł 
ST-66A Biurowy statyw mikrofonowy; prosty, 340 mm  215,00 zł 
ST-73A Podstawka pod mikrofon na gęsiej szyjce; konektor XLR; czarna  543,00 zł 
ST-800 Podstawka pod mikrofon na gęsiej szyjce; konektor XLR; czarna  491,00 zł 
SUS-2 Półka do szafy rack; 2U  227,00 zł 
SUS-3 Półka do szafy rack; 3U  266,00 zł 
SV-200MA Moduł monitorowania stanu do wzmacniaczy systemowych serii V-2000  1 164,00 zł 
SX-2000AI Interfejs wejściowy sieci audio SX-2000; budowa modułowa - maks. 4 moduły, maks. 8 wejść audio  16 598,00 zł 

SX-2000AO
Podstawowy interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 zbalansowanych wyjść audio, awaryjne lokalne wejście audio, 8 
wejść i 8 wyjść sterujących  26 488,00 zł 

SX-2000CI Interfejs monitorujący wejścia sterujące systemu SX-2000; pojedyncza magistrala CI/CO, 32 sygnalizatory optyczne  6 434,00 zł 
SX-2000CO Interfejs sterowania sieci audio SX-2000; posiada 32 wejści i 32 wyjścia sterujące  6 434,00 zł 

SX-2000SM
Menadżer sieci audio SX-2000; administruje pracą systemu; 8 wejść i 8 wyjść sterujących; matrycowanie na 16 
szynach audio; automatyczne komunikaty głosowe  16 483,00 zł 

SX-200RM Moduł wejściowy systemu SX-2000 umożliwiający podłączenie pulpitów wywoławczych/strażaka  2 950,00 zł 
SX-2100AI Interfejs wejściowy sieci audio SX-2000; budowa modułowa - maks. 4 moduły, maks. 8 wejść audio  17 682,00 zł 

SX-2100AO
Interfejs wyjściowy sieci audio SX-2000; 8 monitorowanych wyjść audio; magistrala wzmacniacza rezerwowego; 
monitorowanie i autmatyczne przełączanie wzmacniaczy mocy; 2 lokalne wejścia audio  30 534,00 zł 

T-001T Moduł wyjściowy matrycy M-9000M2; para wyjść liniowych na konektorach Euro-Block  556,00 zł 

TC-615
Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; moc znamionowa 15W, efektywność 108 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 
7kHz; tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65  466,00 zł 

TC-615M
Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; moc znamionowa 15W, efektywność 108 dB SPL; pasmo przenoszenia 250Hz - 
7kHz; tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65  542,00 zł 

TC-631
Tubowy zestaw głośnikowy; 8Ohm; moc znamionowa 30W, efektywność 110 dB SPL; pasmo przenoszenia 200Hz - 
6kHz; tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65  525,00 zł 

TC-631M
Tubowy zestaw głośnikowy; 100V; moc znamionowa 30W, efektywność 110 dB SPL; pasmo przenoszenia 200Hz - 
6kHz; tuba wykonana z aluminium z pokrywą tylną z ABS, IP65  622,00 zł 

TH-650 Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu TU-631, TU-631M, TU-651, lub TU-651M  420,00 zł 
TH-660 Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu TU-631, TU-631M, TU-651, lub TU-651M  493,00 zł 
TK-708A Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-700  2 506,00 zł 
TK-712A Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-700  2 506,00 zł 
TK-776 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-770  2 506,00 zł 
TK-778 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-770  2 506,00 zł 
TK-906 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-800/TS-900  2 506,00 zł 
TK-908 Skrzynia transportowa dla elementów systemu TS-800/TS-900  2 506,00 zł 
TOA-BOX 1 Puszka montażowa ze złączami ceramicznymi i bezpiecznikiem termicznym  38,00 zł 

TS-770
Jednostka centralna przewodowego systemu konferencyjnego TS-770; pozwala na podłączenie maks. 70 pulpitów 
uczestnika;  możliwość kaskadowego połączenia do 3 jednostek; wejście MIC/AUX; pętla efektów  3 444,00 zł 

TS-771 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-770; wyposażony w przycisk priorytetu  1 268,00 zł 
TS-772 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-770  1 072,00 zł 
TS-773 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 368 mm długości  400,00 zł 
TS-774 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 518 mm długości  618,00 zł 
TS-775 Interfejs zdalnego uczestnika konferencji umożliwiający przyłączenie do systemu TS-770 linii telefonicznej  2 067,00 zł 

TS-800
Jednostka centralna systemu konferencyjnego TS-800, pracującego w technice podczerwieni; obsługuje do 64 
uczestników  6 722,00 zł 

TS-801 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-800; wyposażony w przycisk priorytetu  2 251,00 zł 
TS-802 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-800  2 236,00 zł 
TS-811 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-910; wyposażony w przycisk priorytetu; terminal RJ-45  2 331,00 zł 
TS-812 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-910; terminal RJ-45  2 271,00 zł 
TS-901 Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-900; wyposażony w przycisk priorytetu  2 463,00 zł 
TS-902 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-900  2 395,00 zł 
TS-903 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 368 mm długości  289,00 zł 
TS-904 Mikrofon na gęsiej szyjce z diodą sygnalizacyjną; 518 mm długości  458,00 zł 
TS-905 Nadajnik/odbiornik sygnału podczerwienie; wtyk BNC, sygnalizator zasilania; kąt promieniowania 150 stopni  2 529,00 zł 
TS-907 Nadajnik/odbiornik sygnału podczerwienie; wtyk BNC, sygnalizator zasilania; kąt promieniowania 90 stopni  2 984,00 zł 

TS-910
Jednostka centralna systemu konferencyjnego; obsługuje do 192 pulpitów uczestnika; 2 wejścia MIC, 3 wejścia LINE, 
wyjścia LINE i REC; port sterowania RS-232  6 922,00 zł 

TS-911
Pulpit 'przewodniczącego' do wykorzystania w systemie TS-910; wyposażony w przycisk priorytetu; z funkcją 
głosowania; terminal RJ-45  2 526,00 zł 

TS-912 Pulpit 'delegata' do wykorzystania w systemie TS-910; z funkcją głosowania; terminal RJ-45  2 427,00 zł 
TS-918 Interfejs rozszerzający umożliwiający podłączenie stacji przewodowych do systemu TS-910  2 168,00 zł 
TS-919B1 Rozgałęźnik systemowy do magistrali systemowej TS-910; podwójny  494,00 zł 
TS-919B4 Rozgałęźnik systemowy do magistrali systemowej TS-910; poczwórny  986,00 zł 
TU-631 Układ drivera ciśnieniowego; Moc wejściowa 30W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 6kHz  175,00 zł 

TU-631M
Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc wejściowa 30W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 
150Hz - 6kHz  197,00 zł 

TU-651
Układ drivera ciśnieniowego; 16Ohm, Moc wejściowa 50W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 
6kHz  175,00 zł 

TU-651M
Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc wejściowa 50W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 
150Hz - 6kHz  234,00 zł 

TZ-105
Bryzgoszczelny zestaw głośnikowy 10W; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 10kHz; obudowa 
wykonana z aluminium IPx3  699,00 zł 

TZ-205
Bryzgoszczelny zestaw głośnikowy 20W; efektywność 93 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 10kHz; obudowa 
wykonana z aluminium Ipx3  970,00 zł 

TZ-206B Q-TEE Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna  517,00 zł 

TZ-206BWP Q-TEE 
Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała; do 
aplikacji zewnętrznych IP65  602,00 zł 

TZ-206W Q-TEE Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała  517,00 zł 

TZ-206WWP Q-TEE
Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna; do 
aplikacji zewnętrznych IP65  602,00 zł 

TZ-406B Q-TEE Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna  810,00 zł 

TZ-406BWP Q-TEE
Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65  980,00 zł 

TZ-406W Q-TEE Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała  810,00 zł 

TZ-406WWP Q-TEE
Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65  980,00 zł 

TZ-606B Q-TEE Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna  1 306,00 zł 

TZ-606BWP Q-TEE
Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65  1 501,00 zł 

TZ-606W Q-TEE Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała  1 306,00 zł 

TZ-606WWP Q-TEE
Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do 
aplikacji zewnętrznych IP65  1 501,00 zł 

U-01F Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze XLR, niezbalansowane  159,00 zł 
U-01R Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze RCA, niezbalansowane  126,00 zł 
U-01S T Moduł wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorze Euro-block, niezbalansowane  134,00 zł 

U-03R
Moduł stereofonicznego wejścia liniowego systemu VX-2000; na konektorach RCA, niezbalansowane, 
monofonizowane, posiada filtr dolnozaporowy  197,00 zł 

UC-200A
Pokrywa tylna drivera; kompatybilna z tubami: TH-650, TH-660, DH-11A, lub DH-12A oraz driverami: TU-631, TU-651, 
TU-631M, TU-651M  461,00 zł 

UD-2 Szuflada do montażu w rack; 2U  1 087,00 zł 
UD-3 Szuflada do montażu w rack; 3U  842,00 zł 

VM-2120

5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 120W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość 
dodania drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi głosowych; sterowanie regulatorami z przekaźnikiem, 
pętla efektu  3 682,00 zł 

VM-2240

5-strefowy wzmacniacz systemowy VM-2000; moc wyjściowa 240W; możliwość rozbudowy do 45 stref, możliwość 
dodania drugiej szyny audio oraz automatycznych zapowiedzi głosowych; sterowanie regulatorami z przekaźnikiem, 
pętla efektu  4 494,00 zł 

VM-3240E 6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc wyjściowa 240W  8 070,00 zł 
VM-3240VA 6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 240W  9 468,00 zł 
VM-3360E 6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc wyjściowa 360W  9 812,00 zł 
VM-3360VA 6-strefowy wzmacniacz centralny Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VM-3000; moc wyjściowa 360W  11 117,00 zł 
VP-1061 Wzmacniacz 60W/100V z obwodem priorytetu; pasmo przenoszenia 40Hz - 16kHz  2 396,00 zł 
VP-1241 Wzmacniacz 240W/100V z obwodem priorytetu; pasmo przenoszenia 40Hz - 16kHz  4 496,00 zł 
VP-1361 Wzmacniacz 360W/100V z obwodem priorytetu; pasmo przenoszenia 40Hz - 16kHz  6 003,00 zł 
VP-200VX Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP  102,00 zł 
VP-200VX  BGM Moduł wejściowy audio i sterowania do wzmacniaczy systemowych serii VP z wejściem BGM  263,00 zł 

VP-2064
Wzmacniacz systemowy DSO 4x60W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; 
wymaga zasilania DC  2 783,00 zł 

VP-2064 INCL Wzmacniacz DSO 4x60W z wbudowanymi modułami VP-200VX  3 183,00 zł 

VP-2122
Wzmacniacz systemowy DSO 2x120W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; 
wymaga zasilania DC  2 760,00 zł 

VP-2122 INCL Wzmacniacz 2x120W z wbudowanymi modułami VP-200VX           2 960,00 zł 

VP-2241
Wzmacniacz systemowy DSO 1x240W; do stosowanie wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; 
wymaga zasilania DC  2 762,00 zł 

VP-2241 INCL Wzmacniacz 1x240W z wbudowanymi modułami VP-200VX    2 837,00 zł 

VP-2421
Wzmacniacz systemowy DSO 1x420W; do stosowania wymaga modułu wejściowego VP-200VX/VP-200VX-BGM; 
wymaga zasilania DC  3 642,00 zł 

VP-2421 INCL Wzmacniacz 1x420W z wbudowanymi modułami VP-200VX           3 710,00 zł 
VP-3154 Wzmacniacz systemowy DSO 4x150W w klasie D  9 396,00 zł 
VP-3304 Wzmacniacz systemowy DSO 4x300W w klasie D  13 310,00 zł 
VP-3504 Wzmacniacz systemowy DSO 4x500W w klasie D  18 268,00 zł 

VR-1001B
Dynamiczny mikrofon o charakterystyce kardioidalnej z podstawką; przycisk PTT, pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz, 
przewód zakończony konektorem DIN5, zbalansowany  758,00 zł 

VX-2000 Rama systemowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000  7 556,00 zł 
VX-2000DS Dystrybutor zasilania do stosowania w systemach DSO; kompatybilny z normą EN:54-4  3 458,00 zł 
VX-2000PF Rama do montażu zasilaczy systemowych typu VX-200PS  674,00 zł 
VX-2000SF Rama monitorująca Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego VX-2000  5 129,00 zł 

VX-200PS
Zasilacz systemowy DSO kompatybilny z normą EN:54-4; pobór mocy 580W; wyjścia zasilające w formie zacisków 
śrubowych  1 660,00 zł 

VX-200SE Moduł korektora parametrycznego dla systemu VX-2000  933,00 zł 

VX-200SI
Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wejść sterujących typu beznapięciowy styk zwarciowy, na 
konektorach RJ-45  1 059,00 zł 

VX-200SO
Moduł sterowania systemu VX-2000; wyposażony w 16 wyjść sterujących typu beznapięciowy styk zwarciowy, na 
konektorach RJ-45  1 324,00 zł 

VX-200SP Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000  704,00 zł 
VX-200SP-2 Moduł detekcji tonu pilota do stosowania w systemie VX-2000; podłączany na końcu linii  1 228,00 zł 
VX-200SP ANC-EModuł detekcji tonu pilota z funkcją śledzenia tła akustycznego (ANC) do stosowania w systemie VX-2000  3 772,00 zł 
VX-200SZ Moduł kontroli impedancji linii głośnikowej do stosowania w systemie VX-2000  912,00 zł 
VX-200SZ-2 Dwukanałowy (A+B) moduł kontroli impedancji linii głośnikowej do stosowania w systemie VX-2000  1 582,00 zł 
VX-200XI Moduł wejścia audio ze sterowaniem do wykorzystania w systemie VX-2000  403,00 zł 
VX-200XR Moduł wejścia mikrofonu wyniesionego do wykorzystania w systemie VX-2000  403,00 zł 
VX-3000DS Manager zasilania awaryjnego  19 437,00 zł 
VX-RJA Przejściówka do podłączenia pulpitu mikrofonowego serii RM z konektorem RJ45  73,00 zł 
VX-SX GUI   GUI do zdalnego monitorowania i kontroli DSO  19 700,00 zł 
WB-2000-2 Akumulator Ni-MH do stosowania z nadajnikami WM-5225, WM-5265 i/lub WM-5325  175,00 zł 
WB-RM200 Uchwyt do montażu pulpitu dyspozytorskiego RM-200X, RM-200M, RM-200SA lub RM-210 do powierzchni ściany  243,00 zł 

WD-4800
Spliter sygnału antenowego; para wejść A oraz B (jeden zestaw z przodu, drugi z tyłu urządzenia, sumowane); pasmo 
pracy UHF/VHF; wtyki BNC, impedancja wejściowa/wyjściowa 75Ohm  1 634,00 zł 

WH-4000A
Zestaw nagłowny z mikrofonem pojemnościowym kardioidalnym; przewód zakończony wtykiem jack 3,5mm; opaska z 
EVA (zestaw Aerobic)  462,00 zł 

WH-4000H Zestaw nagłowny z mikrofonem pojemnościowym kardioidalnym; przewód zakończony wtykiem jack 3,5mm  396,00 zł 
WH-4000P Pochwa na nadajnik osobisty bodypack  146,00 zł 
WH-4000S Osłona przeciw-wietrzna na mikrofon  168,00 zł 
WB-2000-2 Akumulator  175,00 zł 

WM-5220
Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą pojemnościową; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką  1 046,00 zł 

WM-5225
Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą pojemnościową; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz 
(B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką  1 046,00 zł 

WM-5265
Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz (B01), 
64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; możliwość pracy z ładowarką  1 254,00 zł 

WM-5270
Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz (B01), 
64 kanały; moc nadajnika <50mW; pasmo przenoszenia 80Hz - 15kHz  1 502,00 zł 

WM-5325
Nadajnik osobisty bodypack; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); mikrofon pojemnościowy o charakterystyce 
dookólnej; możliwość pracy z ładowarką; zestaw nie zawiera mikrofonu  806,00 zł 

WT-5100 Odbiornik osobisty do wykorzystania z systemem bezprzewodowym serii 5000  1 411,00 zł 

WT-5800

Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 
15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, wyjście dystrybucyjne 
sygnału antenowego A/B 75Ohm  2 217,00 zł 

WT-5805
Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 
15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm  1 884,00 zł 

WT-5810
Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 16 kanałów, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 
15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch; wbudowane anteny  1 230,00 zł 

YA-1000A Moduł kontroli wzmacniacza systemowego; Kompatybilny z produktami: VP-1060B, VP-1120B, VP-1240B, PA-3640VB  389,00 zł 
YB-121B Uchwyt montażowy rack dla wzmacniaczy serii VP (połowa szerokości rack)  557,00 zł 
YC-150 Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub N-8050DS  99,00 zł 
YC-150E Puszka montażowa do wykorzystania z PC-391, PC-391T, lub N-8050DS  107,00 zł 
YC-241 Puszka montażowa do wykorzystania z YC-240M, YC-240S, lub N-8031MS  243,00 zł 
YC-251 Puszka do montażu naściennego dla N-8031MS  569,00 zł 

YC-280
Uchwyt do montażu naściennego dla produktów: N-8000MS, N-8010MS, N-8020MS, N-8500MS, N-8510MS, 
N-8600MS  80,00 zł 

YC-290 Uchwyt do montażu naściennego dla N-8011MS  80,00 zł 
YC-801 Puszka montażowa  106,00 zł 
YC-802 Puszka montażowa  193,00 zł 
YC-822 Puszka do montażu podtynkowego  289,00 zł 
YC-823 Puszka do montażu podtynkowego  450,00 zł 
YC-841 Puszka do montażu podtynkowego  696,00 zł 

YC-850
Uchwyt do montażu naściennego dla produktów: N-8000RS, N-8000DI, N-8000AF, N-8000CO, N-8000AL, N-8010RS, 
N-8400RS  406,00 zł 

YM-003LB Uchwyt montażowy rack do wzmacniaczy serii VM oraz VP  272,00 zł 
YP-M5300 Kierunkowy mikrofon krawatowy  393,00 zł 
YP-M5310 Dookólny mikrofon krawatowy  197,00 zł 
YR-1000 Przewód systemowy długości 70cm zakończony konektorami DIN8  72,00 zł 
YR-1005 Przewód systemowy długości 50cm zakończony konektorami DIN5  59,00 zł 
YR-1010 Przewód systemowy długości 100cm zakończony konektorami DIN5  68,00 zł 
YR-1020 Przewód systemowy długości 200cm zakończony konektorami DIN5  88,00 zł 

YR-770-10M
Przewód systemowy do połączenia menadżera systemu TS-770 z jednostkami TS-771,TS-772, lub TS-775; przewód 
długości 10m, zakończony konektorami typu DIN7  484,00 zł 

YR-770-2M
Przewód systemowy do połączenia menadżera systemu TS-770 z jednostkami TS-771,TS-772, lub TS-775; przewód 
długości 2m, zakończony konektorami typu DIN8  277,00 zł 

YS-13A Puszka do montażu powierzchniowego  202,00 zł 

YW-1022
Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 2 wyjścia; konektory BNC  587,00 zł 

YW-1024
Dystrybutor sygnału; pasmo pracy od 1,6 do 1000MHz (za wyjątkiem 50-70MHz); impedancja wyjściowa/wejściowa 
75Ohm; 4 wyjścia; konektory BNC  998,00 zł 

YW-4500
Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia do montażu naściennego; impedancja wyjściowa 75Ohm; Częstotliwość 
odbioru 794-865MHz (UHF)  651,00 zł 

ZM-104A Miernik impedancji z generatorem częstotliwości 1kHz  1 450,00 zł 
ZM-9001 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 programowalnych przycisków  239,00 zł 
ZM-9002 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy  255,00 zł 
ZM-9003 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2; 6 programowalnych przycisków  334,00 zł 

ZM-9011
Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne 
przyciski  1 216,00 zł 

ZM-9012
Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; potencjometr 
cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym  1 216,00 zł 

ZM-9013 Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 8 programowalnych 
przycisków

 1 307,00 zł 

ZM-9014
Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 4 programowalne 
przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym  1 307,00 zł 

ZP-001T
Moduł linii telefonicznej; umożliwia połączenie z centralką PBX oraz wywoływanie poszczególnych wyjść M-9000M2 z 
telefonu  634,00 zł 
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