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NASTĘPUJĄCA PREZENTACJA ZOSTAŁA 
ZAAPROBOWANA JAKO ODPOWIEDNIA DLA KAŻDEGO 
SŁUCHACZA PRZEZ

GŁOŚNIKOWĄ MARKĘ #1*

TE GŁOŚNIKI KINOWE ZOSTAŁY OCENIONE

UWAGA

DŹWIĘK MOŻE BYĆ LEPSZY OD FILMU

PO WIĘCEJ INFORMACJI PATRZ DALEJ...

* # 1 W kategorii Jakość/Cena w corocznej ankiecie czasopisma Inside Track. Jest to niezależne, coroczne badanie przeprowadzana wśród sprzedawców i instalatorów elektroniki konsumenckiej.



System CINEMA 100CT

CINEMA 100CT: 5 x Cinema 100, 1 x Cinema Sub

Osiągnięcia akustyczne serii Cinema to niżej schodzący zasięg basu, płaska charakterystyka, niższe zniekształcenia, 
stała efektywność oraz szersze rozprzestrzenianie dźwięku.

Efekty specjalne:
S-PAL™ anodyzowana satyną membrana z czystego 
aluminium
siateczka ochronna tweetera, technologia WaveGuide™ 
Polipropylenowe membrany z domieszką minerałów
Dodatki minerałów usztywniają membranę
Zwrotnice referencyjnej jakości
Czysty i dokładny bas z subwoofera Cinema SUB

Efekty wizualne:
Nowy, zaokrąglony kształt, lakier fortepianowy
Obudowy wspomagające akustykę
Dopasowane podstawki (w modelach podstawkowych)
Modele naścienne posiadają mocowania EasyMount™
Ściągana, samo-dopasowujące się maskownice

 Cinema 100

 Cinema SUBN

 Cinema 400

 Cinema Trio

 Cinema 200



 

Pobór mocy w trybie stand-by
mniejszy, niż 0.5 WATT

Cinema Sub

300 watt mocy szczytowej  / 100 watt RMS mocy ciągłej

Głębszy i głośniejszy bas, niż oferują satelity 
Cinema, z dramatycznie dużym zasięgiem 

ź 8” (210mm) membrana o wysokim wychyleniu 
wykonana została z wytrzymałego, wzmacnianego 
kompozytu polimerowego, dzięki temu może 
wykonywać duże wychylenia z odpowiednią kontrolą 
w czasie całego cyklu ruchu

ź Obudowa z dwoma portami bass-reflex dla 
równiejszego i dokładniejszego basu

ź Dwie opcje ustawienia: lakierem, lub materiałem ku 
górze

ź w komplecie znajdują się 4 nóżki izolujące subwoofer 
od wpływu rezonansów podłoża

Obsługa:
ź Auto-on; standby; soft 

clipping
ź Odcięcie 

częstotliwości
ź Przełącznik fazy
ź Wejścia:
ź 2 wejścia liniowe



 

W ROLACH GŁÓWNYCH

Główni aktorzy w kooperacjiGłówni aktorzy w kooperacji

Tweeter

Przetwornik 
średnio/nisko-tonowy

SYSTEM MOCOWANIA

Modele naścienne wykorzystują 
system montażu EasyMount™ 
ź Bardzo cienki uchwyt zajmuje 

mało miejsca
ź Łatwy sposób montażu

Podstawka głośnika Cinema 100
• w systemach 3-elementowych zawarte są 
podstawki pionowe i poziome do głośnika 
centralnego
• w systemach 2-elementowych zawarta jest 
podstawka pozioma do głośnika centralnego
1 podstawka głośnika centralnego dla modeli 
200, 400 i Trio (nie pokazano)
• Dołączona do każdego głośnika



System Cinema 200: 

• 3 x Cinema 200 
• 2 x Cinema 100 
• 1 x Cinema Sub

Podstawka MC-30

• Tylko do modelu Cinema

• Konstrukcja aluminiowo-polimerowa 

• Wysokość 76cm (30”)

Monitor surround 1
oraz Monitor surround 3

S Cinema 400:ystem 

• 3 x Cinema 400 
• 2 x Cinema 100 
• 1 x Cinema Sub

S Cinema Trio: ystem 

• 1 x Cinema Trio 
• 2 x Cinema 100
• 1 x Cinema Sub 

W POZOSTAŁYCH ROLACH

Stwórz system kina domowego spełniający wszystkie Twoje 
potrzeby: budżetowe, stylistyczne i brzmieniowe!

Brawa dla obsady podtrzymującej!

z żelaznym obciążnikiem

• Czarne

• Sprzedawane osobno



More

OBSADA

Cinema 100
Konstrukcja: 2-przetworniki, 2-drożna. podstawkowe/do powieszenia na ścianie

Zwrotnica: Drugiego rzędu, elektro-akustyczna przy 1.8 kHz
Przetwornik wysoko-tonowy: 25-mm (1 in) S-PAL™ anodyzowana satyną 

kopułka z czystego aluminuim, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-nisko-tonowy: 102-mm (4 in) membrana polipropylenowa 
z domieszką minerałów, cewka 25-mm (1 in) odporna na wysokie temperatury, 

zaawansowana struktura dużego magnesu
Zasięg basu: 85 Hz (DIN)

Pasmo przenoszenia: na osi: ±2 dB 125 Hz – 20 kHz;
30° poza osią: ±2 dB 125 Hz – 15 kHz

efektywność – pokój / komora bezechowa: 88 dB / 85 dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 100 watt

Maksymalna moc wejściowa: 50 watt
Impedancja: 8 ohm

Wymiary (h x w x d): 21.2 cm x 12.2 cm x 15.7 cm;
8-3/8 in x 4-13/16 in x 6-13/16 in

Waga netto: 1.8 kg / szt (z podstawką)

Cinema 200
Konstrukcja: 3-głośnikowa, 2-drożna, kolumna naścienna LCR z opcją 
umiejscowienia kanału centralnego na stoliku bądź półce (podstawka w 

komplecie)
Zwrotnica: Drugiego rzędu, elektro-akustyczna przy 1.8 kHz

Przetwornik wysoko-tonowy: 25-mm (1 in) S-PAL™ anodyzowana satyną 
kopułka z czystego aluminium, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio/nisko-tonowy: 2 x 102-mm (4 in) membrana 

polipropylenowa z domieszką minerałów, cewka 25-mm (1 in) odporna na 
wysokie temperatury, zaawansowana struktura dużego magnesu

Zasięg basu: 80 Hz (DIN)
Pasmo przenoszenia: na osi: ±2 dB 120 Hz – 20 kHz;

30° poza osią: ±2 dB 120 Hz – 15 kHz
Efektywność – pokój / komora bezechowa: 90 dB / 87 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 150 watt
Maksymalna moc wejściowa: 70 watt

Impedancja: 8 ohm
Wymiary (W x S x G): 50.5 cm x 16.1 cm x 10.4 cm;

Waga netto: 3.7 kg / szt

Cinema 400
Design: 5-głośnikowa, 2,5-drożna, kolumna naścienna LCR z opcją umiejscowienia kanału centralnego 

na stoliku bądź półce (podstawka w komplecie)
Zwrotnica: Drugiego rzędu, elektro-akustyczna przy 2.1 kHz;

Drugiego rzędu, elektro-akustyczna przy 500 Hz (przetworniki basowe)
Przetwornik wysoko-tonowy: 25-mm (1 in) S-PAL™ anodyzowana satyną kopułka z czystego 

aluminium, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio/nisko-tonowy: 102-mm (4 in) membrana polipropylenowa z domieszką minerałów, 

cewka 25-mm (1 in) odporna na wysokie temperatury, zaawansowana struktura dużego magnesu
Przetwornik nisko-tonowy: 2 x 102-mm (4 in) membrana polipropylenowa z domieszką minerałów, 

cewka 25-mm (1 in) odporna na wysokie temperatury, zaawansowana struktura dużego magnesu
Zasięg basu: 75 Hz (DIN)

Pasmo przenoszenia: na osi: ±2 dB 115 Hz – 20 kHz;
30° poza osią: ±2 dB 115 Hz – 15 kHz

Efektywność – pokój / komora bezechowa: 95 dB / 92 dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 200 watt

Maksymalna moc wejściowa: 100 watt
Impedancja: 8 ohm

Wymiary (W x S x G): 67.0 cm x 16.1 cm x 10.4 cm;
Waga netto: 5.8 kg /  szt (z podstawką)

Cinema Trio
Konstrukcja: Naścienny głośnik lewy, centralny i prawy; 7-głośnikowa, 3-kanałowa,2-drożna z opcją 

umiejscowienia kanału centralnego na stoliku bądź półce (podstawka w komplecie)
Zwrotnica: Drugiego rzędu, elektro-akustyczna przy 1.8 kHz

Przetworniki wysoko-tonowe:3 x 25-mm (1 in) S-PAL™ anodyzowana satyną kopułka z czystego 
aluminium, chłodzona i tłumiona ferro-fluidem

Przetwornik średnio/nisko-tonowy: 4 x 102-mm (4 in) membrana polipropylenowa z domieszką 
minerałów, cewka 25-mm (1 in) odporna na wysokie temperatury, zaawansowana struktura dużego 

magnesu
Zasięg basu: 85 Hz (DIN)

Pasmo przenoszenia: na osi: ±2 dB 125 Hz – 20 kHz;
30° poza osią: ±2 dB 125 Hz – 15 kHz

Efektywność – pokój / komora bezechowa: 89 dB / 86 dB
Zalecana moc wzmacniacza: 15 – 200 watt

Maksymalna moc wejściowa: 70 watt
Impedancja: 8 ohm

Wymiary (W x S x G): 16.1 cm x 91.5 cm x 10.4 cm,
Waga netto: 7.6 kg / szt



Cinema Sub
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Cinema Trio opyright
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Cinema 400
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Cinema Sub
Konstrukcja: 1 głośnik, wysokiej szybkości port bass reflex o niskich 
turbulencjach, wbudowany wzmacniacz, elastyczne umiejscowienie: 

możliwość postawienie lakierowaną, bądź materiałową stroną do góry
Wzmacniacz: Wysoko-prądowe, dyskretne wyjście: 300 watt mocy 

szczytowej
100 watt RMS

Cechy wzmacniacza: Auto-on; standby; soft clipping
Przetwornik nisko-tonowy: 210-mm (8 in) przetwornik o dużym 

wychyleniu, wykonany ze wzmacnianego kompozytu ko-polimeru 
polipropylenu, cewka 38-mm (1-1/2 in)

Zasięg basu: 32 Hz (DIN)
Odcięcie częstotliwości: Regulowane 35 Hz – 150 Hz; opcja bypass

Przełącznik fazy sub/sat: 0° lub 180°
Wejścia liniowe: 2 x RCA (L/R-Mono) dla wyjść liniowych L/R lineout 

lub Sub-Out/LFE-Out amplitunera/procesora lub innych źródeł 
liniowych

Impedancja wejścia liniowego: 10k ohm
Wymiary (W x S x G) (lakierowaną stroną ku górze, wysokość 

uwzględnia stopki):
34.2 cm x 32.2 cm x 32.2 cm

Waga netto: 9.7 kg / szt

Pobór mocy w trybie stand-by
mniejszy, niż 0.5 WATT
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