
Cennik produktów TOA  2017

Nazwa produktu Skrócony opis produktu Cena netto  

Głośniki sufitowe i akcesoria

F-122C    EU Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 

efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz - 

20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt promieniowania

573,00 zł

F-1522SC  EU Szerokopasmowy głośnik sufitowy o szerokim kącie promieniowania; 

efektywność 88 dB SPL, moc znamionowa 6W, pasmo przenoszenia 

65Hz - 20kHz, specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt 

promieniowania

299,00 zł

F-2322C   EU Szerokopasmowy głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; 

efektywność 90dB, moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz - 

20kHz; specjalny dyspersor zapewnia szeroki kąt promieniowania

561,00 zł

F-2352C   EU Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90 

dB SPL ,moc znamionowa 30W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz; 

specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania

683,00 zł

F-2352SC  EU Dwudrożny głośnik sufitowy o szerokim kącie promieniowania; 

efektywność 89 dB SPL, moc znamionowa 6W, pasmo przenoszenia 

80Hz - 20kHz, specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania

359,00 zł

F-2852C   EU Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 91 

dB SPL ,moc znamionowa 60W, pasmo przenoszenia 60Hz - 20kHz; 

specjalny dyspersor zapenia szeroki kąt promieniowania

918,00 zł

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

F

157,00 zł

HY-BC1 Osłona tylna dla głośników sufitowych 166,00 zł

HY-TB1    EU Wspornik do montażu głośników sufitowych 93,00 zł

HY-TR1    EU 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

98,00 zł

PC-1867FC      F00 Pożarowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 100Hz - 16kHz, standard EN:54-24, posiada świadectwo 

dopuszczenia

265,00 zł

PC-1869        F00 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 

55Hz - 18kHz

140,00 zł

PC-2369        F00 Głośnik sufitowy 6W; efektywność 93 dB SPL, pasmo przenoszenia 

45Hz - 18kHz

171,00 zł

PC-2668 Głośnik sufitowy 6W do montażu natynkowego; efektywność 90 dB 

SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz

139,00 zł

PC-2668 Głośnik sufitowy 6W do montażu natynkowego; efektywność 90 dB 

SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 16kHz

139,00 zł

PC-2852        F00 Dwudrożny głośnik sufitowy 15W; efektywność 96 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 45Hz - 20kHz

287,00 zł

PC-2869 Dwustożkowy głośnik sufitowy 6W; efektywność 94 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 40Hz - 20kHz

262,00 zł
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PC-648R        F00 Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 100Hz - 18kHz

76,00 zł

PC-658R        F00 Kompaktowy głośnik sufitowy 6W, efektywność 90 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 65Hz - 18kHz

85,00 zł

Głośniki specjalne i akcesoria

Q-HA-1000 85400

Tubowy układ liniowy dalekiego zasięgu; efektywność 114 dB SPL,  moc 

znam. 50W; pasmo 350 Hz - 7 kHz; wbudowany transformator 100V

15 268,00 zł

Q-HA-1100 89200 Uchwyt montażowy dedykowany dla Q-HA-1000       3 394,00 zł

GS-302    EU Głośnik ogrodowy 30W; efektywność 87 dB SPL, pasmo przenoszenia 

100Hz - 8kHz; odporność na warunki atmosferyczne IPX4; Obudowa z 

tworzyw ABS i FRP

665,00 zł

PC-3WR Głośnik sufitowy do miejsc o dużej wilgoci; moc znamionowa 3W, 

efektywność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 180Hz - 20kHz; stopień 

odp. IP-64

416,00 zł

PC-5CL Głośnik sufitowy do pomieszczeń 'clean-room'; stopień odp.IP-64; moc 

znamionowa 5W, efektywność 87 dB SPL, pasmo 150Hz - 20kHz

514,00 zł

Projektory dźwięku

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

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

278,00 zł

CS-154    EU Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 15W; do aplikacji 

zewnętrznych IP65; efektywność 97 dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz 

- 15kHz; ABS, biał

436,00 zł

CS-304    EU Głośnik tubowy specjalnej konstrukcji; moc 30W; do aplikacji 

zewnętrznych IP65; efektywność 98dB SPL; pasmo przenoszenia 120Hz-

15kHz; ABS, biały

528,00 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

395,00 zł

PJ-304 Dwudrożny projektor dźwięku 30W w eleganckiej obudowie; 

efektywność 91 dB SPL, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz

517,00 zł

PJ-100W   EU Aluminiowy projektor dźwięku 10W; efektywność 92 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 65Hz - 15kHz

262,00 zł

PJ-200W   EU Aluminiowy projektor dźwięku 20W; efektywność 95 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 50Hz - 15kHz

383,00 zł

Tuby głośnikowe

APH-20 Aktywny głośnik tubowy z wbudowanym wzmacniaczem 1 291,00 zł

SC-610    EU 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

205,00 zł
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SC-610M   EU 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

248,00 zł

SC-615    EU 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

222,00 zł

SC-615M   EU 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

257,00 zł

SC-P620-EB     F00 Aktywna tuba głośnikowa 25 Wat; pasmo przenoszenia 250 Hz - 10 

kHz; stopień ochrony IP65

1 300,00 zł

SC-630    EU 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

290,00 zł

SC-630M   EU 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

467,00 zł

TC-615    EU 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

481,00 zł

TC-615M   EU 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

561,00 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

540,00 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

639,00 zł

Elementy tub głośnikowych

TH-650    EU Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu TU-631, TU-

631M, TU-651, lub TU-651M

434,00 zł

TH-660    EU Tuba głośnikowa do wykorzystania z układem drivera typu TU-631, TU-

631M, TU-651, lub TU-651M

510,00 zł

TU-631M Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc wejściowa 

30W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 6kHz

208,00 zł

TU-651 Układ drivera ciśnieniowego; 16Ohm, Moc wejściowa 50W, 

efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 6kHz

187,00 zł

TU-651M Układ drivera ciśnieniowego; Transformator 100V, Moc wejściowa 

50W, efektywność 110 dB SPL, pasmo przenoszenia 150Hz - 6kHz

249,00 zł

Głośniki HX-5/HX-7 i akcesoria

FB-120B   EU 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

2 053,00 zł
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FB-120W   EU 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

2 040,00 zł

FB-150B        A00
Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w kolorze 

czarnym

7 599,00 zł

FB-150W        A00
Subwoofer dedykowany do wykorzystania z HX-7; obudowa w kolorze 

białym

7 599,00 zł

HX-5B     EU 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

2 770,00 zł

HX-5B-WP  EU 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

3 337,00 zł

HX-5W     EU 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

2 770,00 zł

HX-5W-WP  EU 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

3 337,00 zł

HX-7B          F00

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc 

znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo przenoszenia 70 Hz - 

20 kHz; obudowa w kolorze czarnym

8 158,00 zł

HX-7W          F00

Kompaktowy system liniowy o regulowanym kącie otwarcia; moc 

znamionowa 750W, efektywność 100 dB, pasmo przenoszenia 70 Hz - 

20 kHz; obudowa w kolorze białym

8 237,00 zł

HX-7B-WP       F00

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

9 278,00 zł

HX-7W-WP       F00

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

9 357,00 zł

HY-CN1B   EU Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 

wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na czarno

104,00 zł

HY-CN1B-WPEU Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji zewnętrznych, 

wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na czarno

149,00 zł
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HY-CN1W   EU Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji 

wewnętrznych, wykonany ze stali, malowany na biało

104,00 zł

HY-CN1W-WPEU Uchwyt do łączenia zestawów HX-5 w grona, do aplikacji zewnętrznych, 

wykonany ze stali nierdzewnej, malowany na biało

149,00 zł

HY-CN7B        F00
Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do instalacji 

zewnętrznych; czarna

228,00 zł

HY-CN7W        F00
Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; do instalacji 

zewnętrznych; biała

326,00 zł

HY-CN7B-WP     F00 Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; czarna 228,00 zł

HY-CN7W-WP     F00 Płytka łącząca do podwieszenia większej liczby HX-7; biała 326,00 zł

HY-CW1B   EU Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; do 

aplikacji wewnętrznych; czarny

488,00 zł

HY-CW1W   EU Uchwyt do montażu sufitowego HX-5 z regulacją nachylenia; do 

aplikacji wewnętrznych; biały

488,00 zł

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

aplikacji zewnętrznych

732,00 zł

HY-MS7B-WP     A00
Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji 

zewnętrznych, czarny

7 862,00 zł

HY-MS7W-WP     A00
Uchwyt do podwieszania HX-7 pod zadaszeniem; do aplikacji 

zewnętrznych, biały

8 186,00 zł

HY-PF1B   EU Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji 

wewnętrznych, czarna

532,00 zł

HY-PF1W   EU Rama montażowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji 

wewnętrznych, biała

532,00 zł

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

zewnętrznych

633,00 zł

HY-PF7B        F00 Rama montażowa systemu HX-7; czarna 893,00 zł

HY-PF7W        F00 Rama montażowa systemu HX-7; biała 893,00 zł

HY-ST1    EU Uchwyt do montażu zestawu HX-5 na statywie głośnikowym 363,00 zł

HY-TM7B-WP     A00
Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji zewnętrznych; 

czarny

2 595,00 zł

HY-TM7W-WP     A00
Uchwyt naścienny dedykowany dla HX-7; do instalacji zewnętrznych; 

biały

2 675,00 zł

HY-VM7B        A00 Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; czarny 2 353,00 zł

HY-VM7W        A00 Uchwyt montażowy dedykowany dla HX-7; biały 2 434,00 zł

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

czarny

221,00 zł

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

biały

221,00 zł

HY-WM1WP  EU Uchwyt do montażu naściennego HX-5; do aplikacji zewnętrznych 296,00 zł

HY-WM2B   EU Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji 

wewnętrznych, czarny

296,00 zł

HY-WM2W   EU Uchwyt do montażu powierzchniowego HX-5; do aplikacji 

wewnętrznych, biały

296,00 zł

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

zewnętrznych

385,00 zł

HY-WM7B        A00 #N/D! #N/D!

HY-WM7W        A00 #N/D! #N/D!
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MT-200    EU Transformator linii 100V/200W; dedykowany do pracy z systemem HX-

5

532,00 zł

Kolumny SR-S4 i akcesoria

SR-EP4 Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe 619,00 zł

SR-EP4WP Wspornik łączący kolumny typu SR-S4 w grono głośnikowe; do aplikacji 

zewnętrznych, wykonany ze stali nierdzewnej

602,00 zł

SR-FB4 Uchwyt do podwieszania zestawów serii SR-S4 985,00 zł

SR-PP4 Osłona na dolną krawędź kolumny SR-S4 98,00 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

6 257,00 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

7 821,00 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

6 675,00 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

8 343,00 zł

SR-SA4 Adapter do montażu kolumn serii SR-S4 na statywie 588,00 zł

SR-TB4 Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją kąta (0-5° 

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

1 120,00 zł

SR-TB4WP Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-S4 z regulacją kąta (0-5° 

w pionie, 0-20° w poziomie); do aplikacji zewnętrznych

1 256,00 zł

SR-WB4 Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-S4 

płasko do powierzchni ściany; do aplikacji wewnętrznych

2 295,00 zł

SR-WB4WP Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-S4 

płasko do powierzchni ściany; do aplikacji zewnętrznych

2 374,00 zł

, ,

Kolumny SR-D8 i akcesoria , ,

SR-D8-S   CE 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

43 452,00 zł

SR-D8-M   CE 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

41 477,00 zł

SR-D8CS Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 382,00 zł

SR-D8CL Podwójny uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 692,00 zł
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SR-D8EP Element łączący kolumny typu SR-D8 1 344,00 zł

SR-D8WB Uchwyt do montażu naściennego kolumny SR-D8 z regulacją kąta w 

płaszczyźnie poziomej

3 411,00 zł

SR-D8HB Uchwyt do podwieszania kolumn typu SR-D8 1 416,00 zł

SR-D8FB Wspornik montażowy do kolumn SR-D8 414,00 zł

Syst.wyrównany liniowo SR-C

SR-C15B Subwoofer do pracy w systemie SR-C; efektywność 93 dB SPL, moc 

znamionowa 450W; pasmo przenoszenia 40Hz -400Hz

10 823,00 zł

SR-C15BWP Subwoofer do pracy w systemie SR-C; efektywność 93 dB SPL, moc 

znamionowa 450W; pasmo przenoszenia 40Hz -400Hz; do aplikacji 

zewn.

14 976,00 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°

10 362,00 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

13 412,00 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°

10 362,00 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

13 405,00 zł

SR-CL8 Uchwyt do konstrukcji grona głośnikowego systemu SR-C 745,00 zł

SR-RF8 Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-C; przeznaczona do 

aplikacji wewnętrznych

5 680,00 zł

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

zapobiega przewróceniu się grona

3 726,00 zł

SR-TP8 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-

wysokotonowych systemu SR-C na subwooferze

1 166,00 zł
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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°

16 158,00 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°

16 158,00 zł

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

aplikacji wewnętrznych

5 479,00 zł

SR-RF12WP Rama montażowa dedykowana dla systemu SR-A; wykonana ze stali 

nierdzewnej, przeznaczona do aplikacji wewnętrznych

8 016,00 zł

SR-TP12 Wspornik umożliwiający stackowanie komponentów środkowo-

wysokotonowych systemu SR-A na subwooferze

1 546,00 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°

2 096,00 zł

SR-H2S Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc 

znamionowa 60W; efektywność 90 dB SPL, pasmo przenoszenia 90Hz - 

17kHz, kąt promieniowania 90°x5°

2 219,00 zł

SR-H3L Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc 

znamionowa 120W; efektywność 95 dB SPL, pasmo przenoszenia 

110Hz - 18kHz, kąt promieniowania 90°x0°

3 219,00 zł

SR-H3S Liniowa kolumna głośnikowa; impedancja znamionowa 8Ohm, moc 

znamionowa 120W; efektywność 92 dB SPL, pasmo przenoszenia 90Hz - 

17kHz, kąt promieniowania 90°x5°

3 438,00 zł

SR-SA3 Adapter do montażu kolumn serii SR-H3/SR-H2 na statywie 733,00 zł

SR-TB3 Uchwyt do montażu naściennego zestawów SR-H3/SR-H2 z regulacją 

kąta (0-5° w pionie, 0-15° w poziomie)

679,00 zł

SR-WB3 Uchwyt montażowy umożliwiający mocowanie kolumny typu SR-H3/SR-

H2 płasko do powierzchni ściany

274,00 zł

TZ-206B   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

521,00 zł

TZ-206BWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała; do aplikacji zewnętrznych IP65

606,00 zł

TZ-206W   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 90dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

521,00 zł

TZ-206WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 20W; efektywność 89dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna; do aplikacji zewnętrznych 

IP65

606,00 zł

TZ-406B   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

817,00 zł
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TZ-406BWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do aplikacji zewnętrznych IP65

988,00 zł

TZ-406W   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 93dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

817,00 zł

TZ-406WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 40W; efektywność 92dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do aplikacji zewnętrznych 

IP65

988,00 zł

TZ-606B   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna

1 317,00 zł

TZ-606BWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała;  do aplikacji zewnętrznych IP65

1 515,00 zł

TZ-606W   Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 95dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, biała

1 317,00 zł

TZ-606WWP Q-TEE

Kolumna głośnikowa 60W; efektywność 94dB SPL, pasmo przenoszenia 

150Hz-16kHz, terminal wciskany, czarna;  do aplikacji zewnętrznych 

IP65

1 515,00 zł

Głośniki typu Planewave

PW-1230DB
Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony IPx4, czarny

12 432,00 zł

PW-1230DW

Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 86dB SPL, stopień ochrony IPx4, biały

12 432,00 zł

PW-1230SB

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony IPx4, czarny

12 432,00 zł

PW-1230SW

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 87dB SPL, stopień ochrony IPx4, biały

12 432,00 zł

PW-1430DB

Głośnik typu 'plane-wave'; dwukierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony IPx4, czarny

18 128,00 zł

PW-1430DW

Głośnik typu 'plane-wave'; dwunokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 88dB SPL, stopień ochrony IPx4, biały

18 128,00 zł

PW-1430SB

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony IPx4, czarny

18 128,00 zł

PW-1430SW

Głośnik typu 'plane-wave'; jednokierunkowy; 100V, moc namionowa 

30Wat, efektywność 90dB SPL, stopień ochrony IPx4, biały

18 128,00 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
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Alpha 7530 Transformer Transformator mocy dedykowany do pracy z zestawem głośnikowym 

Alpha 7530 EN

5 046,00 zł

Glośniki Public Address

BS-1030B  EU Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 90 dB 

SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, czarny

466,00 zł

BS-1030W  EU Kompaktowy głośnik naścienny 30W, dwudrożny; efektywność 90 dB 

SPL; pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz, biały

466,00 zł

BS-1034 Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; 

pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny uchwyt montażowy; 

biały

277,00 zł

BS-1034S Elegancki głośnik naścienny 10W, dwudrożny; efektywność 90 dB SPL; 

pasmo przenoszenia 120Hz - 20kHz; specjalny uchwyt montażowy; 

srebrny

326,00 zł

BS-301B Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 

głośników satelitowych; biały

2 028,00 zł

BS-301W Pasywny system głośnikowy składający się z subwoofera oraz 4 

głośników satelitowych; czarny

2 028,00 zł

BS-633A Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; pasmo 

przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS

92,00 zł

BS-633AT Budżetowy głośnik naścienny 6W; efektywność 91 dB SPL; pasmo 

przenoszenia 120Hz - 15kHz; wykonany z ABS; posiada wbudowany 

regulator głośności

115,00 zł

BS-634 Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90 dB SPL; pasmo 

przenoszenia 120Hz - 18kHz; specjalny uchwyt montażowy; biały

206,00 zł

BS-634T Elegancki głośnik naścienny 6W; efektywność 90dB SPL; pasmo 120Hz-

18kHz; specjalny uchwyt montażowy; wbudowany regulator; biały

256,00 zł

BS-678B Budżetowy głośnik naścienny 6W, wykonany ze sklejki; efektywność 94 

dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, czarny

163,00 zł

BS-680F Głośnik naścienny 6W w solidnej metalowej obudowie; efektywność 94 

dB SPL; pasmo przenoszenia 150Hz - 20kHz, biały

328,00 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

365,00 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

461,00 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

502,00 zł
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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

606,00 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

461,00 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

502,00 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

606,00 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

678,00 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

741,00 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

922,00 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

678,00 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

741,00 zł
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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

904,00 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

1 025,00 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

1 135,00 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

1 355,00 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

1 025,00 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

1 135,00 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

1 355,00 zł

H-1       EU Elegancki głośnik wszechstronny 30W w formie cylindra; montaż 

podtynkowy; regulacja skierowania; efektywność 85 dB SPL, pasmo 

przenoszenia 120Hz - 20kHz; biały

668,00 zł

H-2       EU Elegancki głośnik wszechstronny 40W; montaż natynkowy; efektyność 

88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; biały

735,00 zł

H-2WP     EU Elegancki głośnik wszechstronny 40W; obudowa uodporniona na 

działanie warunków atmosferycznych IP64; montaż natynkowy; 

efektyność 88 dB SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; biały

836,00 zł

H-3       EU Dwukierunkowy głośnik naścienny 30W; efektywność 89 dB SPL, 

pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; obudowa z tworzywa ABS, biała

1 489,00 zł
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HB-1      EU Subwoofer w konfiguracji band-pass do zabudowy; efektywność 91 dB 

SPL, moc znamionowa 80W, pasmo przenoszenia 45Hz - 200Hz, 

obudowa z tworzywa ABS, biała

1 843,00 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

1 677,00 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

1 677,00 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

1 385,00 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

1 385,00 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

2 154,00 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

2 154,00 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

1 691,00 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

1 691,00 zł

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

horyzontalnej, czarny

228,00 zł

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

horyzontalnej, biały

228,00 zł
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HY-1200VB Uchwyt do montażu zestawu HS-120/HS-1200 w orientacji wertykalnej, 

czarny

228,00 zł

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

biały

228,00 zł

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

horyzontalnej, czarny

296,00 zł

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

horyzontalnej, biały

296,00 zł

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

czarny

296,00 zł

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

biały

296,00 zł

HY-BH10B Obejma do montażu głośników do krawędzi 119,00 zł

HY-CL10B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-1000/F-1300, czarny 214,00 zł

HY-CL20B Uchwyt do konstrukcji grona głośników F-2000, czarny 426,00 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 184,00 zł

HY-CM20W Uchwyt do montażu sufitowego głośników typu F-2000, biały 184,00 zł

PE-304 Dwudrożny głośnik podwieszany 30W w eleganckiej obudowie; 

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

przewodu 5m

421,00 zł

PE-64 Głośnik podwieszany 6W w eleganckiej obudowie; efektywność 90 dB 

SPL, pasmo przenoszenia 100Hz - 20kHz; długość przewodu 5m

295,00 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

817,00 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

817,00 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

995,00 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

995,00 zł
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