EPICON
199 999 Kč

EPICON 8

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

165 288,43 Kč

Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 112
doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 500
dělící frekvence (Hz): 550 / 3.100 / 15.000
Lineární magnetický systém pohonu
hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič:: 1 x 10 x 55 mm páskový
hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
středový reproduktor: 2 x 8'' + 1 x 6½"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 28
terminál: Bi-wire / Bi-Amp
10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
vnější úprava dýhou
doporučené umístění: podlaha
doporučené umístění reproduktoru: přední pár
barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Ruby
Macassar ve vysokém lesku

EAN: 5703120106526
EAN: 5703120107073
EAN: 5703120106533
EAN: 5703120106502

hmotnost netto: 47,50 kg
rozměry produktu: 1262 x 353 x 497 mm

129 999 Kč

EPICON 6

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

107 437,19 Kč

Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 35 - 30.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
impedance [ohm]: 5
maximální akustický tlak [dB]: 110
doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 300
dělící frekvence (Hz): 700 / 2.550 / 15.000
Lineární magnetický systém pohonu
hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič:: 1 x 10 x 55 mm páskový
hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
středový reproduktor: 2 x 6½"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 32,5
terminál: Bi-wire / Bi-Amp
10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
vnější úprava dýhou
doporučené umístění: podlaha
doporučené umístění reproduktoru: přední pár
barevné provedení: černý vysoký lesk, bílý vysoký lesk, Ořech ve vysokém
lesku, Ruby Macassar ve vysokém lesku

EAN: 5703120107066
EAN: 5703120106496
EAN: 5703120106632
EAN: 5703120106465

hmotnost netto: 29,80 kg
rozměry produktu: 1059 x 320 x 459 mm

EPICON VOKAL
Centrální reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 45 - 28.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 111
doporučený výkon zesilovače [W]: 50 - 350
dělící frekvence (Hz): 2.400 / (15.000)
hybridní vysokotónový modul, supervýškový měnič: 1 x 10 x 55 mm
hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
basový měnič:2 x 6½"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 30,0
terminál: Bi-wire
doporučené umístění: nad/pod TV
typ reproduktoru: centrální
barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Ruby
Macassar ve vysokém lesku

119 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

99 172,73 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106618
EAN: 5703120106588
EAN: 5703120107080
EAN: 5703120106601

hmotnost netto: 26,00 kg
rozměry produktu: 240 x 675 x 520 mm

Ceny reproduktorových soustav jsou uváděny za jeden kus.
Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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EPICON 2
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 47 - 30.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,0
impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 108
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 200
dělící frekvence (Hz): 3.100
Lineární magnetický systém pohonu
hybridní modul výškového reproduktoru:: 1 x 29 mm textilní kalota
středový reproduktor: 1 x 6½"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 43
terminál: Bi-wire / Bi-Amp
10 vrstev kvalitního laku o celkové hrubosti 2mm
6 vrstev desky MDF o celkové hrubosti 5,3m
vnější úprava dýhou
doporučené umístění: podlaha
doporučené umístění reproduktoru: přední pár
barevné provedení: černý vysoký lesk, ořech ve vysokém lesku, Ruby
Macassar ve vysokém lesku

64 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

53 718,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106571
EAN: 5703120106540
EAN: 5703120106649

hmotnost netto: 10,30 kg
rozměry produktu: 386 x 214 x 366 mm

EPICON 2 STAND
Reproduktorový stojan

12 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

stojan určený pro reproduktorovou soustavu EPICON 2
EAN: 5703120106656

SUB P-10 DSS
Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 25 - 200
maximální akustický tlak [dB]: 120
dělící frekvence (Hz): 40 - 100
typ konstrukce: uzavřená
vstup: mono, stereo
funkce: subbasový reproduktor, regulace fáze, auto power on/off, hlasitost
doporučené umístění: podlaha
Typ reproduktoru: Subwoofer
barevná provedení: Black Gloss, White Gloss

69 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

57 850,41 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106625
EAN: 5703120106670

hmotnost netto: 19,50 kg
rozměry produktu: 370 x 340 x 340 mm

SUB M-10 D
Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

59 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

49 585,95 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 25 - 240 Hz
maximální akustický tlak: 111 dB
dělící frekvence: 40 - 120 Hz
basový reproduktor: 1 x 10" kužel z uhlíkového kompozitu s vysokým
lineárním zdvihem
typ konstrukce: uzavřená
maximální výkon: 500 W RMS
dlouhodobý výkon 300 W RMS
vstupní impedance: 26 kΩ
provedení terminálů: Mono (LFE), RCA Stereo
magnetické stínění: Ne
doporučené umístění: podlahav rohu místnosti
doporučená vzdálenost od zdí: >5 cm
maximální spotřeba: 550 W
hmotnost netto: 20,50 kg
rozměry produktu: 370 x 340 x 340 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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RUBICON
69 999 Kč

RUBICON 8

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

57 850,41 Kč

Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 38 - 34,000
citlivost [2.83V/1m] [dB]: 90.5
nominální impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 112
doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 250
dělící frekvence [Hz]: 500/800/2.500/14.000
počet pásem: 21⁄2 + 1⁄2 + 1⁄2 - pásmová
vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
basový reproduktor: 3 x 61⁄2”
typ konstrukce: 3 x 61⁄2”
rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
doporučené umístění: podlaha
doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 25 – 180

EAN: 5703120107271
EAN: 5703120107295
EAN: 5703120107301
EAN: 5703120107288

hmotnost netto: 27,30 kg
rozměry produktu: 1100 x 220 x 444 mm

49 999 Kč

RUBICON 6

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

41 321,49 Kč

Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 38 - 34,000
citlivost [2.83V/1m] [dB]: 88.5
nominální impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 110
doporučený výkon zesilovače [W]: 40-200
dělící frekvence [Hz]: 2.600/14.000
počet pásem: 2 1/2 + 1/2 - pásmová
vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
basový reproduktor: 2 x 61⁄2”
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
doporučené umístění: podlaha
doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20-180

EAN: 5703120107257
EAN: 5703120107233
EAN: 5703120107264
EAN: 5703120107240

hmotnost netto: 20,20 kg
rozměry produktu: 990 x 200 x 380 mm

39 999 Kč

RUBICON 5

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

33 057,02 Kč

Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 45 - 34, 000
citlivost [2.83V/1m] [dB]: 86
nominální impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 107
doporučený výkon zesilovače [W]: 60 - 150
dělící frekvence [Hz]: 2.900/14.000
počet pásem: 2 + 1⁄2 - pásmová
vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota 1 x 17 x 45 mm ribbon
basový reproduktor: 1 x 61⁄2”
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 33
provedení terminálů: Bi-wire / Bi-Amp
doporučené umístění: podlaha
doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20 – 150

EAN: 5703120107226
EAN: 5703120107196
EAN: 5703120107219
EAN: 5703120107202

hmotnost netto: 15,70 kg
rozměry produktu: 890 x 195 x 338 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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RUBICON 2
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 50 - 26,000
citlivost [2.83V/1m] [dB]: 87
nominální impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 107
doporučený výkon zesilovače [W]: 40-150
dělící frekvence [Hz]: 3.100
počet pásem: 2 - pásmová
vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm látková kalota
basový reproduktor: 1 x 61⁄2”
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 42.5
provedení terminálů: Single
doporučené umístění: stojan / police
doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 20-120

24 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 660,33 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107165
EAN: 5703120107158
EAN: 5703120107172
EAN: 5703120107189

hmotnost netto: 8,00 kg
rozměry produktu: 350 x 195 x 335 mm

RUBICON LCR
LCR reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah [+/- 3] dB [Hz]: 59 - 34,000
citlivost [2.83V/1m] [dB]: 89
nominální impedance [ohm]: 4
maximální akustický tlak [dB]: 109
doporučený výkon zesilovače [W]: 20-150
dělící frekvence [Hz]: 3.100/14.000
počet pásem: 2 + 1⁄2 - pásmová
vysokotónový reproduktor: 1 x 29 mm softdome 1 x 17 x 45 mm ribbon
basový reproduktor: 1 x 61⁄2”
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu [Hz]: 49
provedení terminálů: Single
doporučené umístění:: na zeď / police / stůl / pod TV
doporučená vzdálenost od boční a zadní stěny místnosti [cm]: 0-30

27 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

23 139,67 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107318
EAN: 5703120107332
EAN: 5703120107349
EAN: 5703120107325

hmotnost netto: 8,00 kg
rozměry produktu: 465 x 278 x 142 mm

MENUET
MENUET
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 048,76 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 59 Hz - 25 kHz
maximální akustický tlak: 105 dB
dělící frekvence: 3,0 kHz
vysokotónový reproduktor: 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor: 1x 11,4 cm
doporučený výkon zesilovače: 20 - 100 W
nominální impedance: 4 Ω
typ konstrukce: bassreflex
dodávané příslušenství: gumové antivibrační podložky, návod k obsluze a
instalaci, barevné provedení ROSSO
hmotnost netto: 4,10 kg
rozměry produktu: 250 x 150 x 230 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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OPTICON
OPTICON 8
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 38 - 32 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 88 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 112 dB
doporučený výkon zesilovače: 40 - 300 W
dělící frekvence: 390 Hz / 2 300 Hz / 14 000 Hz
počet pásem: 3 + ½
vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní
kalota
středový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
basový reproduktor: 2 x 8" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 29.5 Hz
provedení terminálů: Bi-Wire
magnetické stínění: Ne

37 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

31 404,13 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108018
EAN: 5703120108032
EAN: 5703120108001

hmotnost netto: 34,80 kg
rozměry produktu: 1140 x 241 x 450 mm

OPTICON 6
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 49 - 32 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 89 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 110 dB
doporučený výkon zesilovače: 25 - 200 W
dělící frekvence: 800 Hz / 2 200 Hz / 14 000 Hz
počet pásem: 2½ + ½
vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní
kalota
basový reproduktor: 2 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 42 Hz
provedení terminálů: Bi-Wire
magnetické stínění: Ne

24 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 660,33 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107998
EAN: 5703120107974
EAN: 5703120107967

hmotnost netto: 18,90 kg
rozměry produktu: 1000 x 195 x 330 mm

OPTICON 5
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 51 - 32 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 88 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 107 dB
doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
dělící frekvence: 2 400 Hz / 14 000 Hz
počet pásem: 2 + ½
vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní
kalota
basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 43 Hz
provedení terminálů: Bi-Wire
magnetické stínění: Ne

19 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107929
EAN: 5703120107936
EAN: 5703120107950

hmotnost netto: 15,60 kg
rozměry produktu: 891 x 195 x 310 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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OPTICON 2
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 59 - 27 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 87 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 107 dB
doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
dělící frekvence: 2 000 Hz
počet pásem: 2 - pásmová
vysokotónové měniče: 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor: 1 x 6 1/2" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 46.5 Hz
provedení terminálů: Single Wire

12 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107899
EAN: 5703120107912
EAN: 5703120107882

hmotnost netto: 7,80 kg
rozměry produktu: 351 x 195 x 297 mm

OPTICON 1
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 - 26 500 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 86 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 105 dB
doporučený výkon zesilovače: 25 - 100 W
dělící frekvence: 2 000 Hz
počet pásem: 2 - pásmová
vysokotónové měniče: 1 x 26 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor: 1 x 4 3/4" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 61.5 Hz
provedení terminálů: Single Wire

9 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107875
EAN: 5703120107851
EAN: 5703120107844

hmotnost netto: 4,50 kg
rozměry produktu: 261 x 152 x 131 mm

OPTICON LCR
LCR reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 72 - 32 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 90.5 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 109 dB
doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
dělící frekvence: 2 200 Hz / 14 000 Hz
počet pásem: 2 + ½
vysokotónové měniče 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní
kalota
basový reproduktor 1 x 6½" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 45.5 Hz
provedení terminálů: Single Wire

19 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108049
EAN: 5703120108056
EAN: 5703120108070

hmotnost netto: 8,30 kg
rozměry produktu: 482 x 285 x 127 mm

OPTICON VOKAL
Centrální reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 47 - 32 000 Hz
citlivost (2,83 V/1 m): 89.5 dB
nominální impedance: 4 Ω
maximální akustický tlak: 109 dB
doporučený výkon zesilovače: 30 - 150 W
dělící frekvence: 2 300 Hz / 14 000 Hz
počet pásem: 2 + ½
vysokotónové měniče: 1 x 17 x 45 mm Ribbon, 1 x 28 mm lehká textilní
kalota
basový reproduktor: 1 x 6½" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční kmitočet bassreflexu: 43.5 Hz
provedení terminálů: Single Wire

14 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108094
EAN: 5703120108117
EAN: 5703120108087

hmotnost netto: 8,80 kg
rozměry produktu: 201 x 435 x 312 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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ZENSOR
ZENSOR 7/1/VOCAL
Reproduktorový set 5.0

39 995 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

33 053,72 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

KOMPONENTY
1 x ZENSOR 7 - Podlahová reprosoustava
1 x ZENSOR 1 - Kompaktní reprosoustava
1 x ZENSOR VOCAL - Centrální reprosoustava
hmotnost netto: 25,90 kg

ZENSOR 5/1/VOCAL
Reproduktorový set 5.0

35 995 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

29 747,93 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

KOMPONENTY
2 x ZENSOR 5 - Podlahová reprosoustava
2 x ZENSOR 1 - Kompaktní reprosoustava
1 x ZENSOR VOCAL - Centrální reprosoustava
hmotnost netto: 21,30 kg

ZENSOR 5 AX
Aktivní podlahová reprosoustava (2 kusy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 43 Hz - 26,5 kHz
maximální akustický tlak: 106 dB
dělící frekvence: 2,4 kHz
vysokotónový reproduktor: 25 mm látková kalota
basový reproduktor: 2x 13,3 cm
dlouhodobý výkon dle IEC: 2x 50 W RMS
vstupní impedance12.6 KΩ
vstupní citlivost: 300 mV
provedení terminálů: 3.5mm Stereo mini jack, Optical (Toslink)
bezdrátový vstup: BluetoothTM Apt-X
výstup: Sub out
typ zesilovače: třída D
maximální rozlišení 24-bit / 96 kHz
napájení: 100-240V
maximální spotřeba: 160 W
spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5W

29 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 792,56 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108186
EAN: 5703120108209
EAN: 5703120108179

•

hmotnost netto: 11,00 kg
rozměry produktu: 840 x 212 x 282 mm

ZENSOR 1 AX
Aktivní policová reprosoustava (2 kusy)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 53 Hz - 26,5 kHz
maximální akustický tlak: 104 dB
dělící frekvence: 2,9 kHz
vysokotónový reproduktor: 25 mm látková kalota
basový reproduktor: 1x 13,3 cm
dlouhodobý výkon dle IEC: 2x 50 W RMS
vstupní impedance12.6 KΩ
vstupní citlivost: 300 mV
provedení terminálů: 3.5mm Stereo mini jack, Optický (Toslink)
bezdrátový vstup: BluetoothTM Apt-X
výstup: Sub out
typ zesilovače: třída D
maximální rozlišení 24-bit / 96 kHz
napájení: 100-240V
maximální spotřeba: 160 W
spotřeba v pohotovostním režimu: <0.5W

19 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108162
EAN: 5703120108193
EAN: 5703120108155

•

hmotnost netto: 4,60 kg
rozměry produktu: 274 x 162 x 240 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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ZENSOR 7
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 40 - 26.500
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 110
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 150
dělící frekvence (Hz): 2.400
výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
basový měnič:2 x 7" membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 40,0
terminál: Single wire
doporučené umístění: podlaha
doporučené umístění reproduktoru: přední pár

11 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 916,53 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106281
EAN: 5703120106298
EAN: 5703120106274

hmotnost netto: 14,90 kg
rozměry produktu: 994 x 257 x 320 mm

ZENSOR 5
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 43 - 26.500
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 108
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 150
dělící frekvence (Hz): 2.400
výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
basový měnič:2 x 5¼" membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 44,0
terminál: Single wire
doporučené umístění: podlaha

9 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106243
EAN: 5703120106250
EAN: 5703120106267

hmotnost netto: 10,30 kg
rozměry produktu: 840 x 162 x 253 mm

ZENSOR 3
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 50 - 26.500
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 108
doporučený výkon zesilovače [W]: 25 - 125
dělící frekvence (Hz): 2.600
výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
basový měnič:1 x 180 membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex

5 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 957,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106687
EAN: 5703120106724
EAN: 5703120106717

hmotnost netto: 6,30 kg
rozměry produktu: 351 x 205 x 293 mm

ZENSOR 1
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 53 - 26.500
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 86,5
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 106
doporučený výkon zesilovače [W]: 25 - 100
dělící frekvence (Hz): 2.900
výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
basový měnič:1 x 5¼"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex

3 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106212
EAN: 5703120106229
EAN: 5703120106236

hmotnost netto: 4,20 kg
rozměry produktu: 274 x 162 x 220 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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ZENSOR VOCAL
Centrální reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 47 - 26.500
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 109
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
dělící frekvence (Hz): 2.400
výškový reproduktor: 1 x 25 mm textilní kalota
basový měnič:2 x 5¼"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 45,0
terminál: Single wire
doporučené umístění: police, nad/pod TV
typ reproduktoru: centrální
příslušenství: návod k použití a instalaci
barevná provedení: černý jasan, světlý ořech

7 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106311
EAN: 5703120106328
EAN: 5703120106304

hmotnost netto: 6,80 kg
rozměry produktu: 161 x 441 x 288 mm

ZENSOR PICO
Kompaktní reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ: policový, přední reproduktor, nebo v prostorovém uspořádání
frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
citlivost (2,83 V/1 m): 84 dB
nominální impedance: 6 Ω
maximální akustický tlak: 103 dB
doporučený výkon zesilovače: 40 - 125 W
dělící frekvence: 2 kHz
vysokotónový reproduktor: 1x 25 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor: 1x 115 mm kuželová membrána s dřevěnými vlákny
dodávané příslušenství: návod k obsluze a instalaci, gumové antivibrační
podložky

3 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108254
EAN: 5703120108247
EAN: 5703120108230

hmotnost netto: 3,10 kg
rozměry produktu: 230 x 141 x 196 mm

ZENSOR PICO VOCAL
Centrální reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ: policový, přední reproduktor, nebo v prostorovém uspořádání
frekvenční rozsah (+/-3 dB): 62 Hz - 26,5 kHz
citlivost (2,83 V/1 m): 84 dB
nominální impedance: 6 Ω
maximální akustický tlak: 103 dB
doporučený výkon zesilovače: 40 - 125 W
dělící frekvence: 2 kHz
vysokotónový reproduktor: 1x 25 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor: 1x 115 mm kuželová membrána s dřevěnými vlákny
dodávané příslušenství: návod k obsluze a instalaci, gumové antivibrační
podložky

3 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 304,96 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120108278
EAN: 5703120108285
EAN: 5703120108261

hmotnost netto: 3,10 kg
rozměry produktu: 141 x 230 x 196 mm

SUB K-14 F
Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah (+/-3 dB): 29 Hz - 160 kHz
maximální akustický tlak: 115 dB
dělící frekvence: 40 - 120 Hz
vstupní impedance10 Ω
provedení terminálů: RCA (Stereo), LFE (mono)
maximální výkon: 500 W RMS
dlouhodobý výkon dle IEC: 450 W RMS
maximální spotřeba: 650 W
subwoofer dostupný bez krycí mřížky

34 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 924,79 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107776
EAN: 5703120107769

hmotnost netto: 26,40 kg
rozměry produktu: 430 x 395 x 425 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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19 999 Kč

SUB E-12 F

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč

Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 28 - 190
maximální akustický tlak [dB]: 112
dělící frekvence (Hz): 40 - 120
basový měnič:1 x 12'' papírová membrána
typ konstrukce: bassreflex
rezonanční frekvence bassreflexu [Hz]: 36,0
aktivní subwoofery: Maximální výkon zesilovače [RMS Watt]: 220
aktivní subwoofery: jmenovitý výkon zesilovače [RMS Watt]: 170
odběr energie v pohotovostním režimu[W]: 1
příkon naprázdno [W]: 9
vstup: mono, stereo
impedance na vstupu [kOhm]: 25
funkce: nastavení citlivosti, efektový reproduktor, nastavení fáze, auto
power on/off
doporučené umístění: podlaha, roh místnosti
Typ reproduktoru: Subwoofer
příslušenství: návod k použití a instalaci, gumové podložky, kabel napájecí
barevná provedení: bílý vysoký lesk

EAN: 5703120106359
EAN: 5703120106335
EAN: 5703120106342

hmotnost netto: 14,70 kg
rozměry produktu: 370 x 340 x 380 mm

14 999 Kč

SUB E-9 F

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč

Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

typ konstrukce: bassreflex
měniče: 1x 9” hliníková membrána s vysokým zdvihem
maximální výkon: 220W RMS
dlouhodobý výkon: 170W RMS
frekvenční rozsah: 35-190Hz
dělící frekvence: 40-120Hz
maximální akustický tlak: 109dB
vstupní impedance: 25kΩ
rezonanční kmitočet bassreflexu: 36Hz
maximální odběr: 250w
LFE vstup a vstupy linkové RCA
nastavení hlasitosti, dělící frekvence a kontrola fáze
dostupné provedení: černý jasan

EAN: 5703120107097
EAN: 5703120107110
EAN: 5703120107103

hmotnost netto: 11,00 kg
rozměry produktu: 307 x 287 x 310 mm

2 499 Kč

STAND E-600

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 065,29 Kč

Reproduktorový stojan

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

Firemní stojan určen pro modely reprosoustav ZENSOR, LEKTOR, IKON a
MENUET. Výška 602 mm, robustní hliníková noha, s povrchovou úpravou v
černém klavírním laku, navazuje na podstavec z tvrzeného skla, opět
vyhotovený v odpovídající berevné variantě. Stojan umožňuje skryté vedení
reproduktorové kabeláže. Rozměry: výška 602 mm, základna stojanu 260 x 320
mm, horní díl 148 x 198 mm, maximální průchodnost pro kabel o průřezu 12
mm2, hmotnost 9,5 kg

EAN: 5703120106939

hmotnost netto: 3,40 kg
rozměry produktu: 602 x 260 x 320 mm

3 499 Kč

STAND E-600 WHITE

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 891,74 Kč

Reproduktorový stojan

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

Firemní stojan určen pro modely reprosoustav ZENSOR, LEKTOR, IKON a
MENUET. Výška 602 mm, robustní hliníková noha, s povrchovou úpravou v
bílém klavírním laku, navazuje na podstavec z tvrzeného skla, opět vyhotovený
v odpovídající berevné variantě. Stojan umožňuje skryté vedení reproduktorové
kabeláže. Rozměry: výška 602 mm, základna stojanu 260 x 320 mm, horní díl
148 x 198 mm, maximální průchodnost pro kabel o průřezu 12 mm2, hmotnost
9,5 kg

EAN: 5703120107394

hmotnost netto: 3,40 kg
rozměry produktu: 602 x 260 x 320 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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KUBIK
29 999 Kč

KUBIK ONE

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 792,56 Kč

Soundbar

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

DALI KUBIK ONE je zvukový stereofonní systém pro audiofily, navržený jako
all-in-one jednotka, s vášní pro skutečnou hi-fi reprodukci hudby.
Je dokonale flexibilní, nabízí širokou konektivitu, jako je například Bluetooth,
USB, analogový vstup, dva optické vstupy atd. Lze k němu pohodlně připojit
například televizor, audio přehrávač, ale také PC, tablet, telefon. Rozmanitost
vstupů zkrátka zajistí, aby jakékoli zařízení, které do jednotky KUBIK ONE
připojíte, nabídlo tu nejvyšší možnou zvukovou kvalitu. Pro zlepšení snadnosti
obsluhy je vestavěn takzvaný inteligentní Stand-by mód, který zařízení uvede
do provozu okamžitě, jakmile se na některém ze vstupů objeví signál. SMART
IR čidlo navíc umožňuje použití stávajícího dálkového ovládače od TV a tím
ještě více zjednodušuje provoz systému. Pro milovníky velmi hlubokých basů
jednotka disponuje výstupem pro externí subwoofer.
KUBIK ONE je ale především DALI každým coulem. Je vybaven všemi firemními
technologiemi, jako jsou kuželové výškové reproduktory, dřevovláknité
membrány středobasových měničů, zvuk je tvořen digitálním 4-kanálovým
stereofonním zesilovačem třídy D, který v součtu nabízí vysokých 100 Wattů
výkonu.
Jednotka může být umístěna prakticky kdekoliv, nabízí se TV-nábytek, police /
stůl, nebo zavěšení na stěnu či zeď. Design je podtržen provedením povrchové
úpravy v osmi barvách, včetně černé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5703120107714
EAN: 5703120107707
EAN: 5703120107721

frekvenční rozsah (+/- 3 dB): 48 Hz - 22 kHz
maximální akustický tlak: 103 dB
dělící frekvence: 3 kHz
vysokotónový reproduktor: 2x25mm lehká textilní kalota
středový reproduktor: 2x5,25” kuželová membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: uzavřená
provedení terminálů: USB (Micro), Optický (Toslink), RCA, 3,5mm mini jack
bezdrátový vstup: Bluetooth Apt-X
výstup: Sub out
typ zesilovače: třída D
dlouhodový výkon: 4x25W
hmotnost netto: 9,00 kg
rozměry produktu: 980 x 162 x 102 mm

KUBIK FREE
Aktivní reproduktor
Probuťe svou hudbu...Zbrusu nový aktivní reproduktor od DALI dokazuje, že lze
kombinovat "starou školu hi-fi" s inteligentní současností. Je skutečně možné
nabídnout dokonalý zvukový zážitek z kompaktního, aktivního reproduktoru.
DALI KUBIK FREE navazuje na oceňované technologie DALI z mnoha našich
reproduktorů a doplňuje je o vestavěný zesilovač, speciálně vyvinutý u DALI.
Podstatou DALI KUBIK FREE, je konektivita. Tento nádherný a elegantní
reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu z různých zdrojů prostřednictvím;
Bluetooth, USB, optického nebo analogového vstupu. DALI KUBIK FREE využívá
nejmodernější technologie BluetoothApt-X a zaručuje tak zcela bezproblémový
přenos dat. Provedení: černá povrchová úprava

KUBIK FREE XTra
Pasivní reproduktor
DALI KUBIK FREE XTRA PASSIVE je sourozencem modelu FREE, umožňující
poslech rozšířit na typickou stereofonní reprodukci, případně na vícezónovou
konfiguraci. Může být využíván ve třech pracovních režimech: samostatně, ve
steofonním páru s jednotkou FREE, nebo v samostatné místnosti jako
reproduktor podřízený jednotce FREE. Cílem systému reprosoustav KUBIK je
jednoduchost použití, okamžitá provozuschopnost a především flexibilita využití.
Provedení: černé

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

21 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

18 180,99 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106731
EAN: 5703120106748
EAN: 5703120106755

9 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106762
EAN: 5703120106779
EAN: 5703120106786
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FAZON
FAZON F5 RED
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 109
doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 180
dělící frekvence (Hz): 800/3000
výškový reproduktor: 1x28 mm látková kalota
basový měnič:2x5''
typ konstrukce: bassreflex
doporučené umístění: podlaha

46 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

38 842,15 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106427

hmotnost netto: 13,90 kg
rozměry produktu: 919 x 281 x 323 mm

FAZON F5
Podlahová reprosoustava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 49 - 23.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 87,5
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 109
doporučený výkon zesilovače [W]: 40 - 180
dělící frekvence (Hz): 800/3000
výškový reproduktor: 1x28 mm látková kalota
basový měnič:2x5''
typ konstrukce: bassreflex
doporučené umístění: podlaha

41 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

34 709,92 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106366
EAN: 5703120106410

hmotnost netto: 13,90 kg
rozměry produktu: 919 x 281 x 323 mm

FAZON F5 MIKRO
Reproduktorový set 5.0

98 995 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

81 814,05 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

KOMPONENTY
2 x FAZON F5 - Podlahová reprosoustava
2 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor
hmotnost netto: 16,90 kg

FAZON MIKRO 5.1
Reproduktorový set 5.1

34 994 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 920,66 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

KOMPONENTY
4 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor
1 x FAZON SUB1 - Aktivní subwoofer
hmotnost netto: 10,50 kg

FAZON MIKRO 5.0
Reproduktorový set 5.0

24 995 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

20 657,02 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

KOMPONENTY
4 x FAZON MIKRO - Mikro reproduktor
1 x FAZON MIKRO VOKAL - Mikro centrální reproduktor
hmotnost netto: 3,00 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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FAZON MIKRO
Mikro reproduktor
frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 101
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
dělící frekvence (Hz): 2.560
výškový reproduktor: 1x28 mm
basový měnič:1x100 mm
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové
uspořádání, centrální, stojan, nástěnný
• příslušenství: návod k použití a instalaci, držák na stěnu, stojan na stůl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106809
EAN: 5703120106793

hmotnost netto: 1,50 kg
rozměry produktu: 196 x 113 x 96 mm

FAZON MIKRO VOKAL
Mikro centrální reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 101
doporučený výkon zesilovače [W]: 30 - 120
dělící frekvence (Hz): 2.560
výškový reproduktor: 1x28 mm
basový měnič:1x100 mm
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové
uspořádání, centrální, stojan, nástěnný

4 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106816
EAN: 5703120106823

hmotnost netto: 1,50 kg
rozměry produktu: 113 x 196 x 96 mm

FAZON MIKRO STAND
Reproduktorový stojan
• podlahový stojan určený pro reproduktor FAZON MIKRO
• provedení z anodizovaného hliníku
• barevná varianta: černý mat

1 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106854
EAN: 5703120106847

hmotnost netto: 2,00 kg
rozměry produktu: 990 x 90 x 12 mm

FAZON LCR
LCR reproduktor
frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 78 - 25.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 107
doporučený výkon zesilovače [W]: 15 - 120
dělící frekvence (Hz): 3.000
výškový reproduktor: 1 x 28 mm textilní kalota
basový měnič:2 x 4½"membrána s dřevěným vláknem
typ konstrukce: uzavřená
funkce: efektový reproduktor
doporučené umístění: stěna, nad/pod TV
doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové
uspořádání, centrální, nástěnný
• magnetické stínění: ne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

11 569,42 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105406
EAN: 5703120105390

hmotnost netto: 3,60 kg
rozměry produktu: 385 x 157 x 100 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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FAZON LCR TABLE STAND LR
Reproduktorový stojan
•
•
•
•

určené pro reprosoustavy FAZON LCR a FAZON CENTER
umožňují pohodlné umístění reproduktorů na stole
výška reproduktoru se stojanem: 42,5 cm
barevná varianta: černý mat

4 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 131,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105482

hmotnost netto: 3,60 kg
rozměry produktu: 0 x 425 x 0 mm

FAZON LCR TABLE STAND C
Reproduktorový stojan
•
•
•
•

určené pro reprosoustavy FAZON LCR a FAZON CENTER
umožňují pohodlné umístění reproduktorů na stole
výška reproduktoru se stojanem: 42,5 cm
barevná varianta: černý mat

2 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 478,51 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105475

rozměry produktu: 210 x 0 x 0 mm

FAZON LCR WALL BRACKET
Držák na zeď

FAZON SAT
Satelitní reproduktor
frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 86 - 25.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 86,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 104
doporučený výkon zesilovače [W]: 20 - 120
dělící frekvence (Hz): 1.800
výškový reproduktor: 1x28 mm
basový měnič:1x4 1/2 mm
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: stojan, police, stěna, nad/pod TV
doporučené umístění reproduktoru: přední pár, zadní, prostorové
uspořádání, centrální, stojan, nástěnný
• příslušenství: návod k použití a instalaci, držák na stěnu, stojan na stůl
• barevné provedení: černý, bílý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

7 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105437
EAN: 5703120105420

hmotnost netto: 2,40 kg
rozměry produktu: 256 x 138 x 87 mm

FAZON SUB1
Aktivní subwoofer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frekvenční rozsah: +/- 3dB [Hz]: 25 - 200
maximální akustický tlak [dB]: 103
dělící frekvence (Hz): 50 - 150
typ konstrukce: uzavřená
vstup: mono, stereo
funkce: subbasový reproduktor, regulace fáze, auto power on/off, hlasitost
doporučené umístění: podlaha
Typ reproduktoru: Subwoofer
barevná provedení: černý vysoký lesk

9 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 263,64 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120105925
EAN: 5703120105901

hmotnost netto: 7,50 kg
rozměry produktu: 255 x 230 x 255 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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KRYCÍ MŘÍŽKY
MENTOR 5 GRILLE
Krycí mřížka

MENTOR 1 GRILLE
Krycí mřížka

MENTOR MENUET GRILLE
Krycí mřížka

MENTOR LCR GRILLE
Krycí mřížka

IKON 7 MK2 GRILLE
Krycí mřížka

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

1 599 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

2 199 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 817,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
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IKON 6 MK2 GRILLE
Krycí mřížka

1 599 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 0760514013179

IKON 5 MK2 GRILLE
Krycí mřížka

IKON 1 MK2 GRILLE
Krycí mřížka

IKON VOKAL 2 MK2 GRILLE
Krycí mřížka

IKON ON-WALL MK2 GRILLE
Krycí mřížka

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
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IKON SUB MK2 GRILLE
Krycí mřížka

LEKTOR 2 GRILLE
Krycí mřížka

LEKTOR 1 GRILLE
Krycí mřížka

ZENSOR 7 GRILLE
Krycí mřížka

ZENSOR 5 (AX) GRILLE
Krycí mřížka

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

2 199 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 817,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

699 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

577,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)
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ZENSOR 1 (AX) GRILLE
Krycí mřížka

ZENSOR VOKAL GRILLE
Krycí mřížka

KUBIK FREE GRILLE
Krycí mřížka

SUB E-12 F GRILLE
Krycí mřížka

SUB E-9 F GRILLE
Krycí mřížka

499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

699 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

577,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 238,84 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 599 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 073,55 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107585
EAN: 5703120107592

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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5 999 Kč

FAZON F5 GRILLE

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 957,85 Kč

Krycí mřížka

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

1 599 Kč

FAZON LCR GRILLE

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 321,49 Kč

Krycí mřížka

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

499 Kč

FAZON SAT GRILLE

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč

Krycí mřížka

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

INSTALAČNÍ REPRODUKTORY
12 999 Kč

PHANTOM IKON

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

10 742,98 Kč

InWall reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah+/- 3dB [Hz]: 64 - 30.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 88,0
impedance [ohm]: 8
maximální akustický tlak [dB]: 106
doporučený výkon zesilovače [Watt]: 25 - 150
dělící frekvence: 3.000 / 14.000
hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45
mm
hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28
mm
středobasový reproduktor: 1 x 6½"" membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: zabudování do stěny / na stěnu
typ reproduktoru: nástěnný
magnetické stínění: ne
dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx,
krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
rozměry instalačního otvoru: 400 x 237 x 96 mm

EAN: 5703120104362

hmotnost netto: 5,70 kg
rozměry produktu: 436 x 274 x 113 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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14 999 Kč

PHANTOM VOKAL

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

12 395,87 Kč

InWall reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah+/- 3dB [Hz]: 72 - 33.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 89,0
impedance [ohm]: 8
maximální akustický tlak [dB]: 108
doporučený výkon zesilovače [Watt]: 30 - 150
dělící frekvence: 3.000 / 13.000
hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45
mm
hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28
mm
středobasový reproduktor: 2 x 5"" membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: zabudování do stěny / na stěnu - nad/pod TV
typ reproduktoru: nástěnný
magnetické stínění: ne
dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx,
krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
rozměry instalačního otvoru: 400 x 237 x 96 mm

EAN: 5703120104577

hmotnost netto: 6,10 kg
rozměry produktu: 436 x 274 x 113 mm

7 499 Kč

PHANTOM LEKTOR

MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 197,52 Kč

InWall reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

frekvenční rozsah+/- 3dB [Hz]: 60 - 25.000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB]: 90,0
impedance [ohm]: 6
maximální akustický tlak [dB]: 108
doporučený výkon zesilovače [Watt]: 30 - 150
dělící frekvence: 2.200
hybridní vysokotónový modul, supervýškový reproduktor Ribbon: 1 x 17 x 45
mm
hybridní vysokotónový modul, výškový reproduktor s textilní kalotou 1 x 28
mm
středobasový reproduktor: 1 x 5"" membrána s dřevěnými vlákny
typ konstrukce: uzavřená
doporučené umístění: ściana/sufit - wbudowane
typ reproduktoru: nástěnný, sufitowy
magnetické stínění: ne
dodávané příslušenství: návod k obsluze, instalační šablony, 3 mm klíč torx,
krycí mřížka, odznáček s logem společnosti DALI
rozměry instalačního otvoru: 264 x 264 x 100 mm

EAN: 5703120106120

hmotnost netto: 2,70 kg
rozměry produktu: 300 x 300 x 95 mm

PHANTOM H-120
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•

velký instalační reproduktor in-wall / in-ceiling
25 mm lehká látková kalota
5¼” středobasový reproduktor s dřevěným vláknem
12” basový reproduktor s dřevěným vláknem
použití jako párty reproduktor / reproduktor pro domácí kino
dodáván bez ozvučnice

19 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 528,10 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107837

hmotnost netto: 9,00 kg
rozměry produktu: 471 x 471 x 170 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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PHANTOM H-80
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 46 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 90
nominální impedance [Ω] 6
maximální akustický tlak [dB] 109
doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 200
dělící frekvence [Hz] 2,350
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 8" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
provedení terminálů:
Single Wire
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (HxWxD) [mm]: 29.9 x 29.9
dodávané příslušenství: 3mm imbusový klíč, instalační šablona,

10 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 090,08 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107370

hmotnost netto: 2,36 kg
rozměry produktu: 335 x 335 x 106 mm

PHANTOM H-60
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling / In-Wall
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 51 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 89
nominální impedance [Ω] 8
maximální akustický tlak [dB] 107
doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 150
dělící frekvence [Hz] 1,900
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 6½" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (HxWxD) [mm] 26.4 x 26.4

7 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 610,74 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107363

hmotnost netto: 2,60 kg
rozměry produktu: 300 x 300 x 95 mm

PHANTOM H-50
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 88
nominální impedance [Ω] 8
maximální akustický tlak [dB] 105
doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 120
dělící frekvence [Hz] 2,450
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 5,25" kuželová membrána s dřevěnými vlákny
provedení terminálů: Single Wire
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (HxWxD) [mm] 23.9 x 23.9
dodávané příslušenství: 3mm imbusový klíč, instalační šablona,

6 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 371,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107356

hmotnost netto: 2,15 kg
rozměry produktu: 275 x 275 x 95 mm

PHANTOM E-80
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 49 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 89,5
nominální impedance [Ω] 6
maximální akustický tlak [dB] 107
doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 150
dělící frekvence [Hz] 3,200
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 8" polypropylénový kužel
provedení terminálů: Single Wire
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø261

7 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 197,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106960

hmotnost netto: 2,36 kg
rozměry produktu: 294 x 109 x 0 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016
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PHANTOM E-60
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 52 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 88
nominální impedance [Ω] 8
maximální akustický tlak [dB] 105
doporučený výkon zesilovače [W] 30 - 120
dělící frekvence [Hz] 3,300
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 6½" polypropylénový kužel
provedení terminálů
: Single Wire
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø225
volitelné příslušenství : čtvercová krycí mřížka

5 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 544,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106953

hmotnost netto: 1,92 kg
rozměry produktu: 258 x 99 x 0 mm

PHANTOM E-50
Stropní reproduktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ In-Ceiling, In-Wall (do stropu, do zdi)
frekvenční rozsah (+/-3 dB) [Hz] 58 - 25,000
citlivost (2,83 V/1 m) [dB] 87
nominální impedance [Ω] 8
maximální akustický tlak [dB] 104
doporučený výkon zesilovače [W] 40 - 120
dělící frekvence [Hz] 3,600
výškový reproduktor 1 x 28 mm lehká textilní kalota
basový reproduktor 1 x 5,25" polypropylénový kužel
provedení terminálů: Single Wire
doporučené umístění: vestavba, vestavba do stropu
instalační rozměr (ØxD) [mm] Ø199

4 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 718,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120106946

hmotnost netto: 1,58 kg
rozměry produktu: 230 x 99 x 0 mm

ACCESSORIES
SC RM430ST
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWG: 12
počet žil: 2x74
vrstvy: 4
jednotlivá žíla (Ø): 0,23
jednotlivá žíla (mm2): 0,042
celkový průřez mm2: 3,076
materiál: OFC
izolátor: FEP
kabel (Ø)(mm): 13
kabel ve formě: kruhové uspořádání
délka na jedné špulce [M]: 40

SC RM230ST
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

AWG: 12
počet žil: 2x74
vrstvy: 4
jednotlivá žíla (Ø): 0,23
jednotlivá žíla (mm2): 0,042
celkový průřez mm2: 3,076
materiál: OFC
izolátor: FEP
kabel (Ø)(mm): 11
kabel ve formě: kruhové uspořádání
délka na jedné špulce [M]: 50

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

1 399 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 156,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107455

799 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

660,33 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107448
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SC RM230S
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWG: 12
počet žil: 2x74
vrstvy: 4
jednotlivá žíla (Ø): 0,23
jednotlivá žíla (mm2): 0,042
celkový průřez mm2: 3,076
materiál: OFC
izolátor: PE
kabel (Ø)(mm): 11
kabel ve formě: kruhové uspořádání
nylonový oplet: ano
délka na jedné špulce [M]: 50

SC RM230C
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWG: 12
počet žil: 2x74
vrstvy: 4
jednotlivá žíla (Ø): 0,23
jednotlivá žíla (mm2): 0,042
celkový průřez mm2: 3,076
materiál: OFC
izolátor: PE
kabel (Ø)(mm): 10
kabel ve formě: kruhové uspořádání
nylonový oplet: ano
délka na jedné špulce [M]: 50

SC F222C
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AWG: 14
počet žil: 2x57
vrstvy: 3
jednotlivá žíla (Ø): 0,22
jednotlivá žíla (mm2): 0,038
celkový průřez mm2: 2,168
materiál: OFC
izolátor: PE
kabel (Ø)(mm): 3.5+3.5
kabel ve formě: SQR + SQR
nylonový oplet: NO
délka na jedné špulce [M]: 200

SC F215C
Reproduktorový kabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

AWG: 16
počet žil: 2x38
vrstvy: 3
jednotlivá žíla (Ø): 0,22
jednotlivá žíla (mm2): 0,038
celkový průřez mm2: 1,445
materiál: cínovaný OFC
izolátor: není použit
kabel (Ø)(mm): 3.2+3.2
kabel ve formě: SQR + SQR
nylonový oplet: NO
délka na jedné špulce [M]: 200

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

412,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107431

299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

247,11 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107424

149 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

123,14 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107417

99,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

81,82 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120107400
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SC TERMINATION KIT DUAL
Reproduktorový kit

249 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

205,79 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

sada terminálů pro reproduktorové kabely
EAN: 5703120107745

SC TERMINATION KIT QUAD
Reproduktorový kit

299 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

247,11 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

sada terminálů pro reproduktorové kabely
EAN: 5703120107738

4 BANANAS - WOODEN BOX
4 kusy banánků DALI
Špičkové zlacené banánkové terminály s dřevěným pláštěm, v dárkovém balení,
určeny pro kabely do průřezu až 7 mm2, nebo pro multižilovou kabeláž do
průměru až 15 mm2. Středový díl se při utahování rozšiřuje a zajišťuje tak
dokonalý kontakt s reproduktorovým terminálem

4 BANANAS - PLASTIC BAG
4 kusy banánků DALI

1 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120120560

1 499 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 238,84 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

Špičkové zlacené banánkové terminály s dřevěným pláštěm, v ekonomickém
pvc balení, určeny pro kabely do průřezu až 7 mm2, nebo pro multižilovou
kabeláž do průměru až 15 mm2. Středový díl se při utahování rozšiřuje a
zajišťuje tak dokonalý kontakt s reproduktorovým terminálem

4 SPADE LUGS
4 kusy vidliček DALI
Mohutné pozlacené terminálové vidličky pro dokonalé uchycení kabelů o
velkých průřezech. Vodič je možné k terminálu lisovat i pájet, v obou
případech dosáhneme dokonalého a rezistentního spojení.

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

399 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

329,75 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5703120120294
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4 SPIKES
4 kusy nastavitelných hrotů DALI

1 999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 652,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

vysoce kvalitní originální nastavitelné hroty DALI - balení 4 kusů
EAN: 5703120120201

rozměry produktu: 26 x 25 x 25 mm

DALI CD
The DALI CD Vol. 3
Audiofilský CD disk
Třetí edice úspěšných audiofilských nahrávek od společnosti DALI tentokrát
nabízí špičkově zaznamenané nahrávky od: Pat Metheny, Sophie Zelmani,
Teitur, Zhao Cong, Ane Brun, Sko/Torp, Sinne Eeg, OP8, The Brandt Brauer
Frick Ensemble, Jan Harbeck Quartet,, Haydn, Grieg, Tim Christensen, Fallulah,
Mike Sheridan, Deadmau5

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

DALI – maloobchodní ceník platný od 1.3.2016

999 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

825,62 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 2000012703768
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