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Seria Platinum II

Platinum PL100 II
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Wyrafinowana stylistycznie i dźwiękowo, najnowsza wersja serii Gold bazuje na 

przeprojektowanej technologii poprzedniej serii GX, ustanawiając nowy standard dla naszej 

high-endowej serii głośników. Wyposażona w zoptymalizowane przetworniki, poprawiona 

dzięki zmianom w produkcji wprowadzonym przy serii Platinum, głośniki Gold są kolejną 

piękną kartą w historii firmy Monitor Audio.

Bazując na osiągnięciach trzech poprzednich, nagradzanych na całym świecie generacji 

kolumn osiem nowych modeli: stereo, centralny, surround oraz subwoofer dzielą 

najważniejsze technologie, teraz w nowej wersji: supersztywne membrany C-CAM Rigit 

Surface Technology (RST) głośników niskotonowych, zaprojektowane pierwotnie dla ich 

poprzedników, modele Gold GR i Gold GS; mniejsze tolerancje w produkcji zaawansowanych 

wstęgowych przetworników wysokotonowych C-CAM; bardziej funkcjonalne maskownice. 

Nowa seria Gold jest dzięki tym innowacjom lepsza pod każdym względem: przezroczystości 

dźwięku, jego spójności i dizajnu. Od teraz najwyższej jakości dźwięk oraz wyrafinowany 

projekt plastyczny są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wybrać...

Ebony

Piano Black

Rosewood 

22 990 zł para

Kolumny podstawkowe. System dwudrożny, 2-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 40Hz–100kHz. Moc 

maksymalna 120W, skuteczność 88dB, impedancja 6 Ohm. Przetworniki: 6,5” nisko- średniotonowy RDT®II, 

wysokotonowy MPD. Wymiary (WxSxG): 370 x 225 x 285mm. Waga: 14,94 kg

Platinum PL200 II

Platinum PL300 II

47 790 zł para

59 690 zł para

Kolumny podłogowe. System trójdrożny, 4-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 35Hz – 100kHz. 

Moc maksymalna 250W, skuteczność 90dB, impedancja 4 Ohm. Przetworniki: 2 x 6,5” woofer basowy RDT®II 

o długim skoku membrany, 4” średniotonowy RDT II z technologią TLE, wysokotonowy MPD. 

Wymiary (WxSxG): 998 x 360 x 375mm. Waga: 36,08 kg

Kolumny podłogowe. System trójdrożny, 4-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 28Hz – 100kHz. 

Moc maksymalna 300W, skuteczność 90dB, impedancja 4 Ohm. Przetworniki: 2 x 8” woofer basowy RDT®II 

o długim skoku membrany, 4” średniotonowy RDT II z technologią TLE, wysokotonowy MPD. 

Wymiary (WxSxG): 1113 x 410 x 470mm. Waga: 54,52 kg

Kliknij i sprawdź gdzie kupić

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY

P L A T I N U M

https://monitoraudio-platinum.pl/#salony_sprzedazy


Seria Platinum II

4

Platinum PL500 II 108 990 zł para

Kolumny podłogowe. System trójdrożny, 7-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 22Hz – 100kHz. 

Moc maksymalna 400W, skuteczność 91dB, impedancja 4 Ohm. Przetworniki: 4 x 8” woofer basowy RDT®II 

o długim skoku membrany, 2 x 4” średniotonowy RDT II z technologią TLE, wysokotonowy MPD. 

Wymiary (WxSxG): 1803 x 504 x 626mm. Waga: 99,1 kg

Platinum PLC 150 II

Platinum PLC 350 II

Platinum PLW 215 II

Platinum PL100 II Stand

Platinum PLC350 II Stand

16 290 zł szt.

3 990 zł para

2 690 zł szt.

Głośnik centralny. System 2,5-drożny, 3-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 45Hz – 100kHz. 

Moc maksymalna 200W, skuteczność 89dB, impedancja 6 Ohm. Przetworniki: 6,5” woofer basowy RDT®II, 

6,5” średniotonowy RDT II, wysokotonowy MPD. Wymiary (WxSxG): 225 x 583 x 291.2mm. Waga: 23,98 kg

Głośnik centralny. System 3-drożny, 4-głośnikowy. Pasmo przenoszenia 32Hz – 100kHz. 

Moc maksymalna 250W, skuteczność 90dB, impedancja 4 Ohm. Przetworniki: 2 x 6,5” woofer basowy 

RDT®II, 4” średniotonowy RDT II, wysokotonowy MPD. Wymiary (WxSxG): 288 x 800 x 368mm. 

Waga: 43,02 kg

Subwoofer aktywny. Obudowa zamknięta. Ścianki - 25mm MDF z wewnętrznymi wzmocnieniami. 

Zamknięta komora wzmacniacza.  Moc – 1400W (ciągłe), 2000W (szczytowe). 2 x wzmacniacz klasy D, 

zbalansowany, sterowany DSP. Przetworniki: 2 x 15” woofer C-CAM® wykorzystujący potrójne zawieszenie 

umożliwiające duży skok membrany. Pilot zdalnego sterowania. Aplikacja SubConnect (na PC). LEDowy panel 

sterujący. Wymiary (WxSxG): 546.3 x 504 x 512mm. Waga: 57,54 kg

Stand dedykowany do kolumn podstawkowych PL100 II. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, która nie wymaga 

zastosowania pierścieni, oferują stabilną podstawę i izolują głośniki od częstotliwości rezonansowych. 

Wysokość nowych stojaków ponownie została zoptymalizowana pod kątem nasłuchiwania przez ustawienie 

przetworników wysokotonowych głośników na idealnej wysokości dla ucha w pozycji siedzącej. 

Kolor piano black

Stand dedykowany do głośnika centralnego PL150 II, PL350 II. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, która nie 

wymaga zastosowania pierścieni, oferują stabilną podstawę i izolują głośniki od częstotliwości rezonansowych. 

Wysokość nowych stojaków ponownie została zoptymalizowana pod kątem nasłuchiwania przez ustawienie 

przetworników wysokotonowych głośników na idealnej wysokości dla ucha w pozycji siedzącej.

Kolor piano black

23 290 zł szt.

28 490 zł szt.

Kliknij i sprawdź gdzie kupić

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY

P L A T I N U M

https://monitoraudio-platinum.pl/#salony_sprzedazy
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Gold 100
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Kilkudziesięcioletnie doświadczenie firmy Monitor Audio w produkcji przełomowych, 

wiodących w swojej klasie głośników zaowocowało najnowszą serią Gold. Bezkompromisowa 

w swej koncepcji, konstrukcji i brzmieniu, nowa seria Gold została zaprojektowana tak, aby 

zapewnić dźwięk na całe życie.

Każdy element nowej serii Gold został wybrany w celu stworzenia wiodącego w swojej klasie 

głośnika oferującego niezrównany dźwięk. Każdy model w ofercie jest wynikiem 

rygorystycznej inżynierii połączonej z najnowszymi technologiami akustycznymi, a każdy z 

nich oferuje także wyrafinowany wygląd, który uzupełnia ekscytujące brzmienie.

Piano Ebony

Piano Gloss Black

Dark Walnut 

Satin White

9 990 zł para

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 2-drożna, Pasmo przenoszenia (-6dB) 40 Hz – 50 kHz, Skuteczność (1W@1M) 86 dB,

 Nominalna impedancja 4 Ohms, Minimalna impedancja 2.8 Ohms @ 3.4 kHz, Maksymalny SPL 110 dBA  

  (Para)

 Moc maksymalna (RMS) 120 W, Zalecana moc wzmacniacza 60 – 120 W, Wyrównanie basów

 Bas-refleks Port HiVe II, Częstotliwość podziału zwrotnicy 2.5 kHz

 Przetworniki 1 x 61/2" RDT II przetwornik basowy, 1 x MPD przetwornik wysokotonowy

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 360 x 195 x 330.6 mm

 Waga (sztuki) 9,12 kg

Gold 200 21 690 zł para

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 3-drożna, Pasmo przenoszenia (-6dB) 35 Hz – 50 kHz

 Skuteczność (1W@1M) 88 dB, Nominalna impedancja 4 Ohms, Minimalna impedancja 3.4 Ohms @ 1 kHz

 Maksymalny SPL 114 dBA (Para), Moc maksymalna (RMS)200 W, Zalecana moc wzmacniacza 80 – 200 W

 Wyrównanie basów Bas-refleks Dwa porty HiVe II, Częstotliwość podziału zwrotnicy L.F/ M.F: 650 Hz, 

   M.F/ H.F: 3.5 kHz

 Przetworniki 2 x 61/2" RDT II przetworniki basowe, 1 x 21/2" C-CAM przetwornik średniotonowy, 

  1 x MPD przetwornik wysokotonowy

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 997 x 282.8 x 387.8 mm

 Waga (sztuki) 21,86 kg

Dark Walnut,  
- fornir klasy premium, dopasowany

dla obu kolumn

Piano Ebony

Gold 300 26 990 zł para

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 3-drożna, Pasmo przenoszenia (-6dB) 30 Hz – 50 kHz

 Skuteczność (1W@1M) 90 dB, Nominalna impedancja 4 Ohms, Minimalna impedancja,3.5 Ohms @ 1 kHz

 Maksymalny SPL 117 dBA (Para), Moc maksymalna (RMS) 250 W, Zalecana moc wzmacniacza 100 – 250 W,

 Wyrównanie basów Bas-refleks -Dwa porty HiVe II, 

 Częstotliwość podziału zwrotnicy L.F/ M.F: 650 Hz M.F/ H.F: 3 kHz

 Przetworniki 2 x 8" RDT II przetworniki basowe, 1 x 21/2" C-CAM przetwornik średniotonowy

   1 x MPD przetwornik wysokotonowy

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 1047 x 327.8 x 417.8 mm

 Waga (sztuki) 30,56 kg



Seria Gold 5
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Gold C250 8 890 zł szt.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 3-drożna, Pasmo przenoszenia (-6dB) 40 Hz – 50 kHz

 Skuteczność (1W@1M) 88 dB, Nominalna impedancja 4 Ohms, 

 Minimalna impedancja 2.8 Ohms @ 3.7 kHz, Maksymalny SPL 111 dBA (każda)

 Moc maksymalna (RMS) 200 W, Zalecana moc wzmacniacza 80 – 200 W

 Wyrównanie basów Obudowa zamknięta

 Częstotliwość podziału zwrotnicy L.F/ M.F: 1.2 kHz, M.F/ H.F: 4 kHz

 Przetworniki 2 x 61/2"  RDT II  przetworniki basowe,1 x 21/2" C-CAM przetwornik średniotonowy

  1 x MPD przetwornik wysokotonowy

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 205 x 537 x 330.6 mm

 Waga (sztuki) 14,48 kg

Gold FX

Gold W12

11 390 zł para

14 890 zł szt.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 2-drożna, Pasmo przenoszenia (-6dB) 60 Hz – 50 kHz, Skuteczność (1W@1M) 86 dB

 Nominalna impedancja 4 Ohms, Minimalna impedancja 3.7 Ohms @ 3 kHz

 Maksymalny SPL 109 dBA (Para), Moc maksymalna (RMS) 100 W

 Zalecana moc wzmacniacza 30 – 100 W,Wyrównanie basów Obudowa zamknięta

 Częstotliwość podziału zwrotnicy 2.5  kHz

 Przetworniki 2 x 4" C-CAM przetworniki nisko- średniotonowe, 2 x MPD przetworniki wysokotonowy

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 270 x 341.8 x 160 mm

 Waga (sztuki) 6,2 kg

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

 Konstrukcja 12" przetwornik z membraną C-CAM. Dwa 200 mm ABR (auxiliary bass radiator – membrany 

  bierne). Przednia ścianka grubości 36 mm, obudowa wykonana z 25 mm MDFu z wewnętrznymi

  wzmocnieniami i zamkniętą komorą wzmacniacza

 Przetworniki 1 x 12" C-CAM z potrójnym zawieszeniem i 3-calową cewką

 Wyjście wzmacniacza 600 W

 Klasa D z wydajnym zasilaczem impulsowym (SMPSU)

 Kontrola fazy, W zakresie 0 – 360 w krokach co 15 stopni, odwrócenie fazy przy 180 stopniach,

 Zbalansowane wejście LFE (XLR), niezbalansowane wejście LFE (RCA), niezbalansowane wejścia

   stereofoniczne (RCA). Zbalansowane wyjście LFE (XLR), niezbalansowane wyjście LFE (RCA), niezbalansowane

   wyjścia stereofoniczne (RCA,

 Zużycie prądu Maksymalnie 600 W, w trybie Standby <0.5 W (zgodne z ErP)

 Wymiary zewnętrzne (H x W x D) 413 x 410 x 433.5 mm

 Waga (rozpakowany) 26,98 kg

STAND 2 690 zł para

STAND został zaprojektowany specjalnie dla głośników Studio firmy Monitor Audio, będzie jednak idealnym 

wyborem także dla innych głośników podstawkowych. Niezależnie od tego, jakich głośników używamy, 

PODSTAWKA pomoże wykorzystać cały ich potencjał w zakresie mocy, precyzji i rytmu.

Możliwość wyboru czarnego lub białego wykończenia teksturą sprawia, że PODSTAWKA sprawdzi się w każdym 

pomieszczeniu.



Seria Silver 7G

Silver 50
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Teraz, już w siódmej generacji, seria Monitor Audio Silver jest ucieleśnieniem naszych 

wieloletnic doświadczenień w dziedzinie audio. Dzięki wyborowi oklein z prawdziwego drewna 

lub pięknie polakierownych i wykończonych obudów, głośniki te mają wyrafinowany, 

dyskretny wygląd, będący idealnym kontrapunktem dla ich mocnego brzmienia. 

A dzięki wiodącej w swojej klasie jakości dźwięku oraz dzięki naszym najnowszym 

przetwornikom z metalowymi membranami i techniką Rigid Surface Technology II, Twoja 

ulubiona muzyka będzie podana w jeszcze bardziej precyzyjny sposób, z mniejszymi 

zniekształceniami niż kiedykolwiek. Więc nawet przy większej głośności dźwięk, który 

słyszysz, będzie niezwykle wyraźny.

Każdy utwór każda nuta, każde słowo opowiada historię. W Monitor Audio Silver 7G to,

co usłyszysz, będzie mocniejsze i bardziej znaczące niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie

od tego, czy oglądasz nowy film, czy po raz tysięczny słuchasz starego winyla, usłyszysz je

z piękną wyrazistością i głębią. Przez głośniki, które do Ciebie przemawiają.

Black Oak Walnut

Gloss Black

AshSatin White

3 990 zł para

Klasa dużego głośnika, teraz w znacznie mniejszej obudowie. Monitor Audio Silver 50 7G zapewniają studyjną 

precyzję w Twoim salonie, w konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem akustyki zwykłego domu. Dla Ciebie 

oznacza to głębokie niskie tony i oszałamiający dźwięk w zwartej formie.

Silver 100

Silver 200

5 190 zł para

7 990 zł para

Pięknie wykonany głośnik podstawkowy, który jest znacznie lepszy niż inne głośniki tej klasy. Znajdziemy w nim 

techniki usztywniające powierzchnię membran i nową konstrukcję głośnika wysokotonowego. Został on 

zbudowany tak, aby eliminować zniekształcenia tam, gdzie to tylko możliwe. Dzięki temu nawet przy głośnym 

graniu dźwięk pozostaje czysty i kontrolowany.

Smukłe, kompaktowe i eleganckie, nasze głośniki Silver 200 7G są wyposażone w przetwornik średniotonowy 

RST II o nowej konstrukcji, zapewniającą wyjątkową klarowność. Idealnie dopasowane do większości salonów, 

głośniki te zostały zaprojektowane, aby niezwykły dźwięk stał się częścią codziennego świata.



Seria Silver 7G
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Silver 300 9 990 zł para

Silver 300 7G to okleiny z naturalnego drewna, a także nowo opracowana konstrukcja przetwornika z 

membraną Rigid Surface Technology (RST) II, która zapewnia najbardziej naturalny dźwięk. Został on 

zaprojektowany w celu zmniejszenia zniekształceń, więc nawet gdy Twoja muzyka jest głośna, brzmienie 

pozostaje bardzo, bardzo przejrzyste.

Silver 500

Silver C250

11 990 zł para

4 090 zł szt.

Mocny bas. Świetna odpowiedź wysokich i średnich tonów. 

Piękne wykonanie i wygląd. Nietrudno zrozumieć, co sprawia, 

że Silver 500 7G jest wyjątkowy, ale trudniej jest docenić, jaką 

różnicę robią te rzeczy – dopóki ich nie posłuchasz.

Dzięki Silver C250 7G, będącym częścią zestawu kina domowego, Twoje ulubione filmy brzmią lepiej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Zapewnia on mocny, kinowy dźwięk, który możesz usłyszeć i poczuć, czyniąc kultowe 

seanse filmowe niezapomnianymi.

Silver AMS

Silver FX

4 490 zł para

4 090 zł para

Silver AMS 7G z Dolby Atmos® przenosi Cię bezpośrednio do wnętrza filmu lub utworu, tworząc trójwymiarowy 

pejzaż dźwiękowy o niespotykanym realizmie. Ze specjalnie stworzoną ścieżką fimową ilość szczegółów jest 

oszałamiająca.

Smukłe i minimalistyczne głośniki Silver FX 7G są idealnym wsparciem dla Twojego zestawu kina domowego. 

Dzięki nowym przetwornikom i poprawionej konstrukcji zwrotnicy ta najnowsza odsłona serii Silver jest 

znacznie lepsza niż wszystko, co było wcześniej.

Silver W12 7 490 zł szt.

Silver W-12 oferuje potężny bas schodzący nawet do 22Hz dzięki 12-calowemu przetworni-kowi z membraną 

o dużym skoku. Przewymiarowany układ magnetyczny i masywna cewka są w stanie zapewnić potężny bas 

pomimo stosunkowo niedużej, zamkniętej obudowy tego subwoofera. 



Seria Bronze 6G

Bronze 50

Kolumny z serii Bronze zostały starannie zaprojektowane tak, by oferować prawdziwie 

brytyjską osobowość kojarzoną z Monitor Audio z dodanym atrakcyjnym współczesnym 

akcentem. Z myślą o Tobie udoskonaliliśmy ich konstrukcje, jakość wykonania i brzmienie.

Świeże spojrzenie na dizajn obudów zaowocowało czystymi, prostymi liniami. Są one 

dostępne w czterech nowoczesnych wykończeniach (biały, orzech, miejski szary i czarny),

z eleganckimi, kontrastowymi frontami i pasującymi magnetycznymi maskownicami 

materiałowymi, zapewniającymi im subtelny wygląd.

Jedną z najbardziej przyciągających wzrok cech tych kolumn są akustycznie przezroczyste 

sześciokątne wzory dyspersyjne na maskownicach przetworników wysokotonowych. Kolumny 

Bronze stały się prawdziwie częścią prestiżowej rodziny głośników Monitor Audio, ponieważ 

taki sześciokątny wzór występuje również w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold. 

Wzór ten nadaje Bronze wyjątkowy charakter, pozwalając, aby światło wydobywało blask 

charakterystycznej złotej kopułki głośnika wysokotonowego za maskownicą.

 Urban Grey Walnut

White Black

1 890 zł para

Zaprojektowane do grania w najmniejszych przestrzeniach mieszkalnych, kompaktowe i umożliwiające 

ustawienie na półce kolumny Bronze 50 oferują brzmienie, z którego słynie Monitor Audio, nawet gdy zostaną 

umieszczone blisko ściany. Są naprawdę wszechstronne i idealnie nadają się zarówno do systemów hi-fi, jak i do 

kina domowego - mogą także ożywić gry wideo, zapewniając graczowi wyjątkowe doświadczenia dźwiękowe. 

Może jeszcze ustawić głośniki Bronze AMS Dolby Atmos® na każdej kolumnie Bronze 50, aby poprawić 

wrażenia przestrzenne.

Bronze 100 2 590 zł para

Większa obudowa modelu Bronze 100 sprawia, że kolumny te zapewniają 

jeszcze lepszą prezentację dźwięku niż mniejsze Bronze 50. Nasza uznana 

technologia C-CAM w nowym 8-calowym przetworniku gwarantuje szczegółowe 

i mocne wrażenia dźwiękowe. Umieszczony z tyłu obudów Bronze 100 port Hive 

II został zaprojektowany i dostrojony tak, aby ustawienie kolumn w 

pomieszczeniu nie miało wpływu na jakość brzmienia.

Bronze 200 3 990 zł para

Łącząc audiofilskie brzmienie z wdzięcznymi proporcjami, te eleganckie głośniki podłogowe są wyposażone w 

nasz 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem Uniform Dispersion (UD) i dwa 5-

calowyme przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM. Bronze 200 spodobają się wielu miłośnikom muzyki za 

sprawą oszałamiająco czystego, otwartego i szczegółowego dźwięku.

Doskonała stabilizację tym konstrukcjom zapewniają stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach, 

a niezależnie od tego, gdzie je ustawisz, kolumny te będą zawsze przyciągały wzrok swoim wyglądem.

9



Seria Bronze 6G

Bronze FX

Bronze C150

Bronze W10

2 290 zł para

1 390 zł szt.

3 590 zł szt.

Nic tak nie poprawia wrażeń kina domowego jak dedykowany głośnik dźwięku przestrzennego. Kompaktowa, 

dyskretna konstrukcja Bronze FX zawiera dwa 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe C-CAM Gold Dome z 

falowodem UD Waveguide i przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM 5 1/2 cala, które gwarantują doskonałą 

jakość dźwięku, z której znane jest Monitor Audio.

Bronze C150 współpracuje z lewym i prawym głośnikiem i został zaprojektowany tak, aby mógł być centralnym 

punktem zestawu kina domowego. 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-CAM Gold Dome Tweeter i 

dwa 5,5-calowe przetworniki nisko- średniotonowe C-CAM zapewniają wyjątkową dyspersję dźwięku, a dzięki 

temu szeroką scenę dźwiękową z płynną akcją i wyraźnymi dialogami.

10-calowy przetwornik niskotonowy C-CAM o dużym skoku membrany stosowany w Bronze W10 w połączeniu 

z dodatkową 10-calową membraną bierną zapewniają żywy realizm w każdym odtwarzanym utworze.

Nasi inżynierowie poprawili zarówno woofer, jak i membranę bierną, redukując poruszające się masy membran i 

ich podatność, aby poprawić odpowiedź impulsową. Stopy perkusji i eksplozje będą miały znacznie większą siłę 

uderzenia i precyzję. Zmniejszona ruchoma masa i ulepszone gumowe nóżki pozwalają na emisję większej ilości 

energii bezpośrednio do pomieszczenia, zamiast utraty jej części na skutek wibracji mechanicznych w podłodze i 

ścianach.

Bronze AMS 2 290 zł para

Nasz pierwszy moduł z obsługą Dolby Atmos wyposażyliśmy w 25-milimetrowy przetwornik wysokotonowy C-

CAM Gold ze zoptymalizowanym falowodem i 4-calowy przetwornik nisko- średniotonowy C-CAM, które 

zapewniają użytkownikom niezapomnianą rozrywkę.

Dzięki Dolby Atmos dźwięki nie są już ograniczone do kanałów, ale można je precyzyjnie umieszczać i 

przemieszczać w przestrzeni trójwymiarowej. Nowe wrażenie wysokości zanurza słuchacza w akcji, tworząc 

pełną atmosferę dźwiękową, realistycznie przedstawiając obiekty poruszające się nad słuchaczem.

Bronze 500 5 890 zł para

Topowy model serii Bronze, Bronze 500, ma większą obudowę, w której znajduje się 25 mm głośnik 

wysokotonowy Monitor Audio C-CAM Gold Dome z falowodem Uniform Dispersion (UD), a także dwa nowe 8-

calowe przetworniki oferujące lepsze, potężniejsze brzmienie.

Ustawione na stopach zamontowanych w solidnych, sztywnych wysięgnikach Bronze 500 mierzą nieco poniżej 

metra wysokości i zachwycają dyskretnym pięknem, które doskonale uzupełnia imponująco bogatą w szczegóły 

prezentację.
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Seria Monitor

Monitor 50
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Kreatywne połączenie głośników wysokotonowych C-CAM z wielokrotnie nagradzanej serii 

Monitor Audio Bronze z innymi przetwornikami pozwoliło nam dostroić  kolumny tak, by 

zapewnić użytkownikom wyjątkowe, prawdziwe muzyczne doznania.

Dzięki szerokiej gamie kolumn podstawkowych i podłogowych, a także potężnemu głośnikowi 

centralnemu i subwooferowi, seria Monitor oferuje detaliczną prezentację wysokiej klasy 

zarówno w konfiguracjach dwu- jak i wielo-kanałowych.

Kolumny z tej serii mają klasę i styl, jakich oczekuje się od produktów spod znaku Monitor 

Audio. Są oferowane w kilku wykończeniach: czarnym, białym lub walnut. Ich wyjątkowy 

dizajn i konstrukcja będą prawdziwą ozdobą każdego pokoju.

Walnut 

Black

White

1 390 zł para

Konstrukcja dwudrożna, Pasmo przenoszenia: 55Hz –30 kHz, Skuteczność: 87 dB, Impedancja: 8 Ohm, 

Moc maksymalna (RMS): 70 W, Maks. SPL: 109dBA, Rodzaj obudowy – tylny bas refleks, 1 x 140 mm 

przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM, 

Wymiary (WxSxG): 206 mm x 206 mm x 237,8 mm,

Monitor 100 1 790 zł para

Konstrukcja dwudrożna, Pasmo przenoszenia: 44Hz –30 kHz, Skuteczność: 88 dB, Impedancja: 8 Ohm, 

Moc maksymalna (RMS): 100 W, Maksymalne SPL: 111 dBA, Rodzaj obudowy: tylny bas refleks, 1 x 165 mm 

przetwornik średnioniskotonowy MMPII,1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM, 

Wymiary (WxSxG): 301 mm x 201 mm x 298,3 mm, Waga: 5,12 kg

Monitor 200

Konstrukcja dwuipółdrożna, Pasmo przenoszenia: 40Hz –30 kHz, Skuteczność: 88 dB, Impedancja: 8 Ohm, 

Moc maksymalna (RMS): 120 W, Maksymalne SPL: 112 dBA, Rodzaj obudowy: dwukomorowa z tylnym bas 

refleksem, 1 x 140 mm przetwornik niskotonowy MMPII, 1 x 140 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 

1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM, Wymiary (WxSxG): 850 mm x 174 mm x 299,3 mm, 

Waga: 10,82 kg

3 290 zł para



Seria Monitor
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Monitor 300

Konstrukcja dwuipółdrożna, Pasmo przenoszenia: 35Hz –30 kHz, Skuteczność: 90 dB, Impedancja: 8 Ohm, 

Moc maksymalna (RMS): 150 W, Maksymalne SPL: 115 dBA, Rodzaj obudowy: dwukomorowa z tylnym bas 

refleksem, 2 x 165 mm przetwornik niskotonowy MMPII, 1 x 165 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 

1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM, Wymiary (WxSxG): 970 mm x 201 mm x 299,3 mm, 

Waga: 13,66 kg

Monitor C150

Monitor MRW-10

990 zł szt.

Konstrukcja dwudrożna, Pasmo przenoszenia: 60Hz –30 kHz, Skuteczność: 88 dB, Impedancja: 8 Ohm, 

Moc maksymalna (RMS): 100 W, Maksymalne SPL: 111 dBA Rodzaj obudowy: obudowa zamknięta, 

2 x 140 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM, 

Wymiary (WxSxG): 174 mm x 455 mm x 187,8 mm, Waga: 5,4 kg

Obudowa: Obudowa z bas-refleksem na tylnej ściance, Limit odtwarzania (dół): 30 Hz (-6 dB), 

Limit odtwarzania (góra): Regulowany: 50 – 120 Hz/24 dB/okt., Moc wzmacniacza: 100 W RMS, 

Typ wzmacniacza: Klasa D z impulsowym zasilaczem, Tryby EQ: Music / Movie / Impact, 

Przetwornik: 1 x 250 mm MMP II o dużym skoku, Impedancja wejściowa: >20 kΩ 
Podłączenia: 2 x RCA stereo, 1 x LFE RCA, trigger 12 V (mini-jack mono 3,5 mm), 

Wymiary (WxSxG): 336 x 320 x 350,6 mm, Waga: 10,54 kg

4 190 zł para

2 590 zł szt.



Seria Radius

Radius 45
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W czasach, w których nikt jeszcze nie słyszał o "designerskich" produktach, a kolumny hi-fi 

miały wielkość i kształt szafy gdańkiej, Monitor Audio zaprojektowal serię Radius w skład 

której weszły stylowe, niewielkie kolumny. Pomysł ten był tak radykalny, że na zawsze 

zmienił oczekiwania wobec domowych systemów audio i wideo. A teraz mamy nową serię 

Radius, wspomaganą przez najnowsze rozwiązania w zakresie przetworników. Dostępne są 

nowe modele o lepszej funkcjonalności oraz większym i głębszym dźwięku.

W skład liczącej osiem modeli serii wchodzi jeszcze węższa wersja głośnika centralnego 225, 

tj. soundbar Radius One, nowy głośnik centralny Radius 200, który można ustawić na półce 

lub stoliku, a także dwa, potężne, ale zaskakujaco niewielkie subwoofery aktywne: Radius 

380 i 390.

High Gloss Black

Satin White

1 590 zł para

Konfiguracja i wymiary podobne do poprzednika. Możliwość mocowania na ścianie za pomocą portu mocującego 

z tyłu głośnika i uchwytu naściennego Monitor Audio (opcjonalnie) lub innego standardowego uchwytu

Radius 90

Radius 200

2 590 zł para

1 590 zł szt.

Konfiguracja i wymiary podobne do poprzednika. Możliwość mocowania na ścianie za pomocą portu mocującego 

z tyłu głośnika i uchwytu naściennego Monitor Audio (opcjonalnie) lub innego standardowego uchwytu. 

Nowy przetwornik niskotonowy C-CAM o średnicy 100 mm. Nowy przetwornik wysokotonowy C-CAM

Nowy ultra-kompaktowy głośnik centralny. Dwa przetworniki niskotonowe C-CAM z głośnikiem 

wysokotonowym C-CAM w konfiguracji MTM

Walnut 



Seria Radius
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Radius 225 1 990 zł szt.

Głębokość obudowy zredukowana do 65 mm, co poprawia profil głośnika i ułatwia montaż na ścianie, 

ale oznacza też atrakcyjniejszy wygląd. Głębokość, w stosunku do poprzednika, zredukowano o 40%. 

Dwa przetworniki niskotonowe C-CAM z głośnikiem wysokotonowym C-CAM w konfiguracji MTM. 

Uchwyt naścienny w komplecie

Radius 270

Radius One

Radius 380

Radius 390

Radius Stand

5 390 zł para

3 690 zł szt.

3 690 zł szt.

4 690 zł szt.

1 390 zł para

Konfiguracja i wymiary podobne jak w poprzedniku, Nowy przetwornik niskotonowy C-CAM o średnicy 100 mm, 

Nowy głośnik wysokotonowy C-CAM

Mniejsze, kompaktowe rozmiary, Głębokość obudowy zredukowana do 65 mm, poprawiająca profil głośnika 

– w przypadku montażu na ścianie uatrakcyjniająca jego wygląd Głębokość, w stosunku do poprzednika, 

zredukowano o 40%. Trzy kanały – 3 x niskotonowe C-CAM, 3 x wysokotonowe C-CAM, pracujące w odrębnych 

komorach. Zamiana kilku maskownic na jedną szeroką – lepsza kosmetyka. Uchwyt naścienny w komplecie

Nowa, ultra-kompaktowa obudowa typu „cube”. Dwa 200 mm przetworniki niskotonowe C-CAM – aktywny 

i pasywny ABR (Auxiliary Bass Radiator). ABR zestrojony dla ultra-niskich częstotliwości, zapewniający szybki, 

czysty i głęboki bas. Przetworniki bez maskownic, kolor skontrastowany z obudową (biały subwoofer ma 

srebrne membrany, czarny i walnut – czarne). 200 W mocy w klasie D z korekcją DPS - 100% wzrostu mocy 

w porównaniu do poprzednika. Ustawienia – “Impact”, “Movie” i “Music”. Trigger 12 V

Nowa ultra kompaktowa obudowa typu „cube”. Dwa 250 mm przetworniki niskotonowe C-CAM – aktywny i 

pasywny ABR (Auxiliary Bass Radiator). ABR zestrojony pod kątem ultra-niskich częstotliwości, zapewniający 

szybki, czysty i głęboki bas. Przetworniki bez maskownic, kolor skontrastowany z obudową (biały subwoofer ma 

srebrne membrany, czarny i walnut – czarne). 220 W mocy w klasie D z korekcją DPS . Ustawienia – “Impact”, 

“Movie” i “Music” Trigger 12 V

Stojący na wysokości około metra stojak Radius ustawia głośnik na doskonałej wysokości słuchania i wygląda 

elegancko, jednocześnie zajmując minimalną powierzchnię podłogi. Wykonany z materiału ARC, dzięki któremu 

drgania są tłumione, więc słychać tylko głośnik. Wysokiej jakości kabel z czystej miedzi został poprowadzony 

wewnętrznie od zacisków przy podłodze do widełek zaciskowych u góry, na które wciska się głośnik. Kolory: 

Black, White



Seria Apex

Apex A10
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Został on dopasowany do zaawansowanych, wielokrotnie nagradzanych kolumn. Kolumny 

Apex są dwukrotnym zdobywcą nagrody "Best Style Speaker Package" magazynu "What Hi-

Fi?", co gwarantuje wysokiej klasy dźwięk w designerskim wykonaniu.

Obudowa została wykonana ze sztywnego, odlewanego aluminium anodowanego na 

przepiękny, czarny lub biały lakier o wysokim połysku z metalizowaną powłoką. Przetworniki 

basowe C-CAM, zaprojektowane specjalnie dla serii Apex, wykorzystują zaawansowane 

membrany RST o geometrii poprawiającej ich sztywność. Wzystkie przetworniki są połączone 

z obudową w pewny sposób za pomocą pojedynczej śruby, która działa jak usztywnienie 

obudowy, minimalizując jej drgania.

Innowacyjny uchwyt ścienny dostarczany wraz z A10 i A40 został zaprojektowany tak, aby 

instalacja głośników była szybka i łatwa. Po zainstalowaniu kolumny można precyzyjnie 

ustawić tak, aby uzyskać jak najlepszy obraz stereo lub dźwięk surround. Do A10 dstępne są 

również stylowe, okablowane standy podłogowe.

Black High Gloss

White High Gloss

Monitor podstawkowy z możliwością umocowania go na podłogowym standzie (opcjonalnie). 

Pasmo przenoszenia 60Hz – 35kHz. Czułość 87 dB. Impedancja 8 ohm. Moc 100 W. 

Rekomendowana moc wzmacniacza 25-100 W. 1 x 120mm głośnik średnio-niskotonowy RST, 1 x 25 mm 

kopułka wysokotonowa Gold C-CAM. Wymiary 250 x 140 x 140. Waga 3,95 kg.

Apex Stand

Masywna konstrukcja. Dodatkowy balast wewnątrz w celu zwiększenia masy i stabilności. 

Okablowanie Silver Pureflow wewnątrz obudowy. Terminale głośnikowe w podstawie. 

Łatwość montażu z głośnikiem Apex 10

2 190 zł para

2 490 zł szt.

Apex A40

Głośnik centralny z możliwością wykorzystania go jako frontowy lub tylny (montaż pionowy). 

Pasmo przenoszenia 50Hz – 35kHz. Czułość 90 dB. Impedancja 8 ohm. Moc 200 W. 

Rekomendowana moc wzmacniacza 50-100 W. 2 x 150mm głośnik średnio-niskotonowy RST, 1 x  150mm 

przetwornik niskotonowy, 1 x 25 mm kopułka wysokotonowa Gold C-CAM. Wymiary 610 x 140 x 140. 

Waga 6,85 kg.

4 090 zł szt.



Seria Mass Surround Sound
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Nowy system MASS Surround Sound został zaprojektowany by dostarczać wysokiej klasy 

dźwięk o dużej skali z kompaktowych, eleganckich głośników, które będą ozdobą każdego 

wnętrza. Wypełniony doskonałymi rozwiązaniami czerpiącymi z ogromnej wiedzy i 

doświadczenia inżynierów Monitor Audio, wykończony wyrafinowanymi materiałami, MASS

to dyskretny, stylowy system zdolny do wykreowania prawdziwie wciągającego brzmienia.

Szybki i łatwy w konfiguracji system MASS dostarczy prawdziwie urzekający dźwięk 

przestrzenny w dowolnym pomieszczeniu - co oznacza, że każde pomieszczenie może stać

się nowoczesną salą koncertową lub kinem. Czystość prezentacji, pełna skala emocji, 

ekscytująca prezentacja Twoich ulubionych filmów, gier i muzyki oraz nowy standard 

akustyczny - oto nowy system MASS firmy Monitor Audio.

Ponieważ kolumny Apex zostały zaprojektowane z wyjątkową dbałością o każdy szczegół 

mogą być łączone z dowolnymi innymi kolumnami tak, aby dopasować system do 

pomieszczenia - jego kształtu, akustyki i powierzchni.

Midnight

(niebiesko-czarny)

4 790 zł kpl.

Satelita MASS 

• 2-drożny, obudowa zamknięta, zaprojektowany by uzyskać szeroką dyspersję dźwięku i doskonałe zgranie 

   z subwooferem MASS

• Sztywna, wyposażona w wewnętrzne wzmocnienia obudowa ze ściankami wzmocnionymi włóknami

• Wykonywane na zamówienie materiałowe wykończenie stosowane wyłącznie przez Monitor Audio

• Kompaktowe wymiary, kierunkowa reprodukcja dźwięku umożliwia uzyskanie wysokiej precyzji 

   i szybkości prezentacji

• 3,5-calowy (89 mm) przetwornik nisko- średniotonowy z membraną w technologii Metal Matrix Polymer (MMP II). 

  Zaawansowana symulacja wykonana z pomocą FEA umożliwiła zoptymalizowanie pracy cewki i napędu głośnika

• 3/4” (19 mm) miękka kopułka z zabezpieczeniem termicznym

• Zintegrowany punkt mocowania do podstawki bądź uchwytu ściennego (kompatybilny z uchwytem MASM)

• Tylna pokrywa pozwalająca ukryć gniazda głośnikowe

Subwoofer MASS

• Kompaktowy z zamkniętą, wzmocnioną od wewnątrz obudową wykonaną z MDFu o grubości 15mm 

   oraz sztywną przednią ścianką z 18mm MDFu

• W maskownicach wykorzystano wykonywaną na zamówienie tkaninę

• 8” (203 mm) przetwornik o dużym skoku membrany typu MMP II

• Wzmacniacz w klasie D o mocy 120 W zapewnia energetyczną prezentację

• Cyfrowe przetwarzanie dźwięku by uzyskać doskonałą charakterystykę filtrów

• Zaawansowane ograniczniki gwarantują kontrolowane, autentyczne brzmienie

• 3 fabryczne presety (‘Music’, ‘Movie’, ‘Impact’)

Mist

(biało-szary)

MASS Satellite Stand 729 zł para

Nowy stand MASS został zaprojektowany, aby wzmocnić nowoczesny wygląd gamy głośników MASS i umożliwić ustawienie satelitów MASS na idealnej wysokości. Stand 

posiada precyzyjnie wyciętą stalową podstawę i pionowy słupek, a także zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe zainstalowanie głośnika oraz system zarządzania kablami, 

który ułatwia schowanie kabla głośnikowego. Wykończenia: czarne / białe

MASS Surround System 5.1

MASS Satellite 550 zł szt.
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Teraz możesz dodać duży dźwięk do swojego dużego ekranu telewizyjnego bez potrzeby 

wstawiania do pokoju dużych kolumn głośnikowych. Soundbary Monitor Audio dopełnią obraz 

HD wysokiej rozdzielczości dźwiękiem, którego Ci do tej pory brakowało, idealnie pasując 

stylistycznie do TV.

Nowe, pasywne soundbary dodadzą brakujący element wysokiej rozdzielczosci do płaskich 

ekranów telewizyjnych, począwszy od 50". Dopełniane przez bogaty wybór elementów 

montażowych trzy supercienkie modele soundbarów zaskoczą Cię wyjątkowym wyglądem 

oraz technologiami zastosowanymi do budowy przetworników i obudowy. Pomimo 

tniewielkich rozmiarów wypełnią pokój dużym, dynamicznym dźwiękiem.

SB-2

SB-3

3 409 zł szt.

3 969 zł szt.

Kompaktowy soundbar SB2 zaprojektowano w celu doskonałej integracji z 50" 60" telewizorami.

W pojedynczej obudowie umieszczono trzy osobne zestawy głośników dla prawego, centralnego i lewego

kanału. SB2 w każdej sekcji wykorzystuje pojedynczy, 4" przetwornik basowy CCAM®, 1" tweeter CCAM,

oraz membranę bierną ABR (Auxiliary Bass Radiator). W większych pokojach, by uzyskać maksymalnie 

realistyczny dźwięk wskazane jest połączenie SB2 z subwooferem. W mniejszych pomieszczeniach SB 

doskonale poradzi sobie z odtworzeniem pełnopasmowej prezentacji oferując zdecydowanie wyższą jakość niż 

jakikolwiek telewizor.

SB3 przeznaczony jest do współpracy z ekranami o przekątnej powyżej 60 cali. Wyposażono go w trzy zestawy 

przetworników, po jednym dla lewego, centralnego i prawego kanału, zainstalowanych w jednej obudowie. 

Dwa przetworniki basowe CCAM®, dwie membrany bierne ABR (Auxiliary Bass Radiator), oraz pojedynczy 

przetwornik wysokotonowy CCAM zostały wykorzystane w centralnej sekcji SB3 by zapewnić wyższą moc 

muzyczną, oraz wyższe ciśnienie akustyczne w krytycznym dla kina domowego kanale centralnym. 

W pozostałych kanałach reprodukcję uzupełniają przetworniki średniotonowe, tweetery, oraz membrany bierne 

w zamkniętych obudowach.

SB-4 4 559 zł szt.

SB4 przeznaczony jest do współpracy z ekranami o przekątnej 70 cali i większych. szt. Model SB4 posiada 

szereg inteligentnych funkcji technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań projektowych, które wskazują na 

dbałość o szczegóły oraz wagę jaką firma Monitor Audio przywiązuje do wysokiej jakości swoich produktów. 

Podwójne zestawy, składające się z 4-calowego przetwornika C-CAM i 25 mm głośnika wysokotonowego C-

CAM, w każdej sekcji: lewej, środkowej i prawej (L-C-R), zapewniają czułość i balans dźwięku idealnie 

dopasowany w pełnym zakresie trzech przednich kanałów audio. 

Soundbary



Głośniki instalacyjne

Seria Slim

CS140
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Modele z serii Slim mają głębokość wynoszącą niespełna 100 mm, co sprawia, że są idealnym 

rozwiązaniem dla bardzo wielu lokalizacji. Można je montować w ścianach szkieletowych oraz 

wszędzie tam, gdzie ograniczeniem jest głębokość otworu, jaki można wykonać pod głośnik. 

Dzięki zintegrowaniu kosza głośnika basowego z ramką nasi inżynierowie byli w stanie 

zmniejszyć wymiary tych głośników o 25% w porównaniu do tradycyjnych głośników i to bez 

najmniejszego nawet negatywnego wpływu na jakość dźwięku.

849 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 75Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 50 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 10-50 W, Skuteczność (1W/1m): 85 dB, Przetworniki: 1 x 4” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB4 (różowy), Waga: 1,18 kg

CS160

CS180

1 049 zł szt.

1 249 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 30kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 70 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 15 – 70 W, Skuteczność (1W/1m): 88 dB, Przetworniki: 1 x 6” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB5 (niebieski), Waga: 2,10 kg

Pasmo przenoszenia: 48Hz – 30kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30-120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” MMP II niskośredniotonowy, 

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Waga: 2,72 kg
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Nasze innowacyjne głośniki w zamkniętej obudowie oferują wysokiej klasy pełno-pasmowy 

dźwięk, dając jednocześnie szerokie pole do popisu dla instalatorów. Są idealne do instalacji 

w ścianach szkieletowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są głośniki o niewielkiej 

głębokości.

WSS130 1 649 zł szt.

Pasmo przenoszenia 75Hz – 30KHz, impedancja 8 Ohm, czułość 87dB, maksymalne SPL 105,6dBA, Moc 60 

Wat, Przetworniki: 3 x 3” MMP II średnio-niskotonowe, 1 x tweeter C-CAM 1”. 

Wymiary ogólne 385 x 140,5mm, wymiary otworu 346 x 101 mm, głębokość montażu 50mm, 

waga: 1,4kg, sposób montażu – TriGrip, Bracket konstrukcyjny: WB3 (ciemnoniebieski)

WSS230

WSS430

2 099 zł szt.

2 999 zł szt.

Pasmo przenoszenia 75Hz – 30KHz, impedancja 8 Ohm, czułość 87dB, maksymalne SPL 105,6dBA, Moc 60 

Wat, Przetworniki: 3 x 3” C-CAM średnio-niskotonowe, 1 x tweeter C-CAM 1”. 

Wymiary ogólne 385 x 140,5mm, wymiary otworu 346 x 101 mm, głębokość montażu 50mm, 

waga: 1,4kg, sposób montażu – TriGrip, Bracket konstrukcyjny: WB3 (ciemnoniebieski)

Pasmo przenoszenia 70Hz – 50KHz, impedancja 8 Ohm, czułość 87dB, maksymalne SPL 106,5dBA, Moc 75 

Wat, Przetworniki: 3 x 3” C-CAM średnio-niskotonowe profilowane, 1 x tweeter MPD” z możliwością regulacji 

pion-poziom. Wymiary ogólne 385 x 140,5mm, wymiary otworu 346 x 101 mm, głębokość montażu 50mm, 

waga: 1,1kg, sposób montażu – TriGrip, Bracket konstrukcyjny: WB3 (ciemnoniebieski)

CSS230 1 799 zł szt.

Pasmo przenoszenia 100Hz – 30KHz (85Hz – 30KHz – z otwartym tyłem), impedancja 8 Ohm, czułość 86dB, 

maksymalne SPL 103,8dBA, Moc 60 Wat, Przetworniki: 3 x 3” C-CAM średnionisko tonowe, 1 tweeter C-CAM 

3/4”. Konfiguracja dwudrożna, kontrola tonów HF -/+3dB, średnica ogólna 250mm, wymiary otworu 211 mm, 

głębokość montażu 50mm, sposób montażu – TriGrip, Bracket konstrukcyjny: CB6 (fiolet).



Głośniki instalacyjne

20

To nasza najbardziej uniwersalna seria głośników instalacyjnych zawierająca szeroką gamę 

produktów zaspakajających wiele specyficznych potrzeb.

C165 919 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 25kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 65 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 65 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Waga: 1,92 kg

C180

C265

1 129 zł szt.

1 319 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 25 kHz, , Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB8 (zielony), Waga: 2,72 kg

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 30kHz ,Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 75 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 75 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” C-CAM niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Waga: 2,04 kg

C280 1 529 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB8 (zielony), Waga: 2,8 kg

Core
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C280-IDC 2 049 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM niskotonowy z modułem 

IDC, 1 x 4” C-CAM RST średniotonowy (odwrócony), 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB8 

(zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompensacja niskich 

tonów

C380-IDC

C265-FX

2 469 zł szt.

1 529 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 150 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 40 – 150 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM RST niskotonowy z 

modułem IDC, 1 x 4” C-CAM RST średniotonowy (odwrócony), 1” C-CAM wysokotonowy,  

Uchwyt konstrukcyjny: CB8 (zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 

dB), Kompensacja niskich tonów, Waga: 3,64 kg

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 30kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 85 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 85 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” C-CAM niskośredniotonowy,

2 x 1” C-CAM wysokotonowy (zmienny kąt), Uchwyt konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Dodatkowe informacje: 

Przełącznik Bipole/Dipole, Przełącznik, wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 2,08 kg

C380-FX 2 049 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM RST 

niskośredniotonowy,, 2 x 1” C-CAM wysokotonowy (zmienny kąt), Uchwyt konstrukcyjny: CB8 (zielony)

Dodatkowe informacje: Przełącznik Bipole/Dipole, Przełącznik, wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Trigger 

12V, Waga: 2,08 kg

C265-IDC 1 879 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 30kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 85 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 85 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” C-CAM niskotonowy 

z modułem IDC, 1 x 4” C-CAM RST średniotonowy (odwrócony), 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt 

konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB),

Kompensacja niskich tonów, Waga: 2,54 kg

C165-T2 1 129 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 25kHz, Impedancja: 6 + 6 Ohm, Moc (RMS): 65 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 65 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” MMP II niskośredniotonowy,

2 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB6 (fioletowy), Dodatkowe informacje: Przełącznik 

wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 2,08 kg
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W165 1 059 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 25kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 65 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 65 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB6 (fioletowy), Dodatkowe informacje: Przełącznik 

wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 2,21 kg

W180

W265

1 289 zł szt.

1 459 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 25 kHz, Impedancja: 6 OhmMoc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB8 (zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik 

wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 3,08 kg

Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 65 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 20 – 65 W, Skuteczność (1W/1m): 88.5 dB, Przetworniki: 1 x 6,5” C-CAM niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB6 (fioletowy), Dodatkowe informacje: Przełącznik 

wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompensacja niskich tonów, Waga: 2,26 kg

W280 1 689 zł szt.

Pasmo przenoszenia45 Hz – 30 KHz, Impedancja6 Ohm, Moc (RMS)120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m)90 dB, Przetworniki1 x 8” C-CAM niskośredniotonowy, 1 x 1” 

C-CAM, wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjnyWB8 (zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich 

tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB),, Kompensacja niskich tonów, Waga: 3,1 kg

C180-T2 1 439 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 25 kHz, Impedancja: 6 + 6 Ohm, Moc (RMS): 120 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” MMP II niskośredniotonowy,

2 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: CB8 (zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik 

wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 3 kg

W280-IDC 2 159 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 150 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 120 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM niskotonowy z modułem 

IDC,, 1 x 4” C-CAM RST średniotonowy (odwrócony),, 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB8 

(zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB),, Kompensacja niskich 

tonów
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W150-LCR 1 479 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60Hz – 30kHz, Impedancja: 8 Ohm, Moc (RMS): 100 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 100 W, Skuteczność (1W/1m): 88 dB, Przetworniki: 2 x 5” MMP II niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB5 LCR, Waga: 3,76 kg

W250-LCR 1 879 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 30 kHz, Impedancja: 8 Ohm, Moc (RMS): 100 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 30 – 100 W, Skuteczność (1W/1m): 88 dB, Przetworniki: 2 x 5” C-CAM niskośredniotonowy,

1 x 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt konstrukcyjny: WB5 LCR, Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich 

tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Waga: 3,82 kg

W380-IDC 2 749 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz, Impedancja: 6 Ohm, Moc (RMS): 150 W, Rekomendowana moc 

wzmacniacza: 40 – 150 W, Skuteczność (1W/1m): 90 dB, Przetworniki: 1 x 8” C-CAM RST niskotonowy z 

modułem IDC, 1 x 4” C-CAM RST średniotonowy (odwrócony), 1” C-CAM wysokotonowy, Uchwyt 

konstrukcyjny: WB8 (zielony), Dodatkowe informacje: Przełącznik wysokich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB),

Przełącznik średnich tonów (+3 dB / 0 dB / -3 dB), Kompensacja niskich tonów, Waga: 4,1 kg
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Seria Controlled Performance (CP) to głośniki instalacyjne w obudowach zamkniętych 

zapewniających optymalne obciążenie przetworników, co z przekłada się na doskonałą 

prezentację średnich i niskich tonów przy zachowaniu spójności dźwięku niezależnie od 

konstrukcji ściany, w której są zamontowane. Te wyjątkowo sztywne, wypełnione minerałami 

obudowy redukują dźwięk emitowany przez tył obudowy o ok. 30 dB. Linia ta oferuje 

doskonałą jakość dźwięku i wszechstronność, a jednocześnie zapewnia wysoki poziom izolacji 

dźwiękowej między pomieszczeniami i pietrami.

CPC120 849 zł para

Głośnik montażowy. 2 calowy mikroprzetwornik. Pasmo przenoszenia 100Hz – 20kHz, Impedancja 8 Ohm, 

czułość 85dB, rekomendowana moc wzmacniacza 5-20W, średnica głośnika 80 mm, otwór montażowy 65 mm, 

głębokość montażu 91,5 mm, waga 0,19 kg

CP-CT150

CP-CT260

1 249 zł szt.

1 599 zł szt.

CP-CT150 oferuje dynamiczny dźwięk z niewielkiej obudowy typu trimless i przeznaczony jest do małych 

pomieszczeń. Ten podstawowy głośnik serii CP wyposażono w 127 mm przetwornik niskotonowy MMPII, zmianę 

poziomu wysokich częstotliwości (+3 dB/0 dB/-3 dB) oraz ruchomy głośnik wysokotonowy.

CP-CT260, wyposażony we wszystkie przetworniki wykonane w technologii C-CAM, oferuje wysoki poziom 

jakości dźwięku z niesamowitymi detalami, idealny zarówno dla aplikacji stereo, jak i wielokanałowych. 

Ruchomy głośnik wysokotonowy C-CAM wraz ze 150 mm głośnikiem niskotonowym C-CAM tworzą wyjątkowo 

zgrany duet.

CP-CT380 2 279 zł szt.

CP-CT380 to mocny, 200 mm głośnik niskotonowy współpracujący z ruchomym głośnikiem wysokotonowym 

C-CAM. Niskie częstotliwości są w nim po prostu niesamowite! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu flagowych 

technologii Monitor Audio: C-CAM oraz RST (Rigid Surface Technology), które stosuje się w topowych modelach 

kolumn tej firmy. Technologia RST zapewnią wysoką sztywność membrany, a co za tym idzie wyższą 

efektywność oraz redukcję zniekształceń.

Controlled 
Performance
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CP-WT150 1 429 zł szt.

CP-WT150 oferuje dynamiczny dźwięk z niewielkiej obudowy typu trimless i przeznaczony jest do małych 

pomieszczeń. Ten podstawowy głośnik ścienny serii CP wyposażono w 127 mm przetwornik niskotonowy 

MMPII, zmianę poziomu wysokich częstotliwości (+3 dB/0 dB/-3 dB) oraz ruchomy głośnik wysokotonowy.

CP-WT260

CP-WT380

1 999 zł szt.

2 849 zł szt.

CP-WT260, wyposażony we wszystkie przetworniki wykonane w technologii C-CAM, oferuje wysoki poziom 

jakości dźwięku z niesamowitymi detalami, idealny zarówno dla aplikacji stereo, jak i wielokanałowych. 

Ruchomy głośnik wysokotonowy C-CAM wraz ze 150 mm głośnikiem niskotonowym C-CAM tworzą wyjątkowo 

zgrany duet.

CP-WT380 to mocny, 200 mm głośnik niskotonowy współpracujący z ruchomym głośnikiem wysokotonowym 

C-CAM. Niskie częstotliwości są w nim po prostu niesamowite! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu flagowych 

technologii Monitor Audio: C-CAM oraz RST (Rigid Surface Technology), które stosuje się w topowych modelach 

kolumn tej firmy. Technologia RST zapewnią wysoką sztywność membrany, a co za tym idzie wyższą 

efektywność oraz redukcję zniekształceń. Duża moc głośnika gwarantuje niesamowite wrażenia odsłuchowe

w

CP-WT380-IDC 3 409 zł szt.

Głośnik ten wyposażono w moduł IDC (Inverted Dual Concentric), gdzie w odwróconym przetworniku 

średniotonowym C-CAM (100 mm) zainstalowano koncentrycznie 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM. Cały 

moduł jest ruchomy, dzięki czemu otrzymujemy optymalne brzmienie gdziekolwiek go zamontujemy. System 

uzupełnienia 200 mm przetwornik niskotonowy C-CAM RST, dodający mocy i poprawiający skuteczność 

systemu, zapewniając też szerokie pasmo przenoszenia.

CP-CT380-IDC 2 849 zł szt.

Głośnik ten wyposażono w moduł IDC (Inverted Dual Concentric), gdzie w odwróconym

przetworniku średniotonowym C-CAM (100 mm) zainstalowano koncentrycznie 25 mm

głośnik wysokotonowy C-CAM. Cały moduł jest ruchomy, dzięki czemu otrzymujemy

optymalne brzmienie gdziekolwiek go zamontujemy. System uzupełnienia 200 mm

przetwornik niskotonowy C-CAM RST, dodający mocy i poprawiający skuteczność systemu,

zapewniając też szerokie pasmo przenoszenia.
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CP-IW260X 6 819 zł szt.

W przypadku CP-IW260X wykorzystano firmowy materiał Monitor Audio, C-CAM® (Ceramic- Coated 

Aluminium/Magnesium) do stworzenia membran dwóch 6,5 calowych przetworników basowych i dwóch 

4 calowych przetworników średniotonowych oraz przetwornik wysokotonowy Gold Dome.

CP-IW460X 10 249 zł szt.

CP-IW460X korzystają z opracowanego przez Monitor Audio materiału C-CAM® (Ceramic- Coated 

Aluminium/Magnesium) wykorzystywanego w membranie typu RST® (Rigid Surface Technology) w dwóch 6,5 

calowych przetwornikach basowych i dwóch 4 calowych przetwornikach średniotonowych, które wraz z 

przetwornikiem wstęgowym Gold Ribbon pracują w układzie symetrycznym 'B-Ś-W-Ś-B’. Przetworniki 

zamontowano w obudowie wykonanej z polimeru wyposażonej dodatkowo w aluminiową ściankę frontową.

CP-WT240-LCR 2 139 zł szt.

Nowy system CP-WT240LCR jest dedykowanym głośnikiem centralnym, idealnym dla instalacji kina 

domowego. Wyposażony jest w 100 mm przetworniki niskotonowe C-CAM oraz głośnik wysokotonowy C-CAM. 

Pracując razem głośniki te gwarantują szeroką scenę dźwiękową – znacznie lepszą niż przy zastosowaniu 

pojedynczego przetwornika basowego. Konfiguracja ta pozwala na uzyskanie pięknego brzmienia z niewielkiego, 

kompaktowego dizajnu.

CP-WT140-LCR 1 859 zł szt.

Nowy system CP-WT140LCR jest dedykowanym głośnikiem centralnym, idealnym dla instalacji kina 

domowego. Wyposażony jest w 100 mm przetworniki niskotonowe MMPII oraz głośnik wysokotonowy C-CAM. 

Pracując razem głośniki te gwarantują szeroką scenę dźwiękową – znacznie lepszą niż przy zastosowaniu 

pojedynczego przetwornika basowego. Konfiguracja ta pozwala na uzyskanie pięknego brzmienia z niewielkiego, 

kompaktowego dizajnu.
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PRO-65
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519 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, Obrotowy głośnik wysokotonowy 1”, Przetwornik MMP II 6 1/2”, Montaż 

maskownicy na magnesy, Uchwyty typu Dogleg, Odporny na rozbryzgi i wilgoć, Osłony przeciwkurzowe.

PRO-80

PRO-80LV

599 zł szt.

1 279 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, Obrotowy głośnik wysokotonowy 1”, Przetwornik MMP II 8”, Montaż 

maskownicy na magnesy, Uchwyty typu Dogleg, Odporny na rozbryzgi i wilgoć, Osłony przeciwkurzowe.

Głębokość montażowa poniżej 4”, Głośnik wysokotonowy 1” ze złotą kopułką C-CAM, Przetwornik MMP II 8”, 

Uchwyty typu Dogleg, Odporny na rozbryzgi i wilgoć, Osłony przeciwkurzowe, Nadają się doskonale do 

zastosowań bazujących na dużej ilości głośników rozmieszczonych w dużej odległości od siebie, Transformator z 

wejściem 70/100 V do instalacji na jednym kanale wzmacniacza, 16Ω, przyłącza zasilania na napięcie 4, 8, 16 i

32 W, Ognioodporna, stalowa osłona tylna, Kostka przyłączeniowa do łatwego montażu – wyjście do 

podłączania połączenia łańcuchowego, Mocowania typu kotwowego.



AWC280-T2 2 559 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, 2X głośnik wysokotonowy 1” ze złotą kopułką C-CAM,

 Przetwornik C-CAM 8”

All Weather
Nasza seria głośników sufitowych All Weather jest wodoodporna co umożliwia instalację w 

tak ekstremalnych środowiskach, jak np. łazienki, sauny, domki na plaży, a nawet łodzie. Ich 

budowa zapewnia wieloletnią bezproblemową pracę dzięki zaawansowanej ochronie przeciw 

promieniom UV, wodzie, kurzowi, korozji oraz ekstremalnym temperaturom. Głośniki są 

wyposażone w super-dyskretne maskownice ze stali nierdzewnej odporne na działanie soli, 

promieni UV, wody, wibracji i korozji. Głośniki te mogą pracować w szerokim zakresie 

temperatur od -34° do 79° C.

AWC265 1 719 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, Głośnik wysokotonowy 1” ze złotą kopułką C-CAM,

Przetwornik C-CAM 6 1/2”

AWC280 2 279 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, Głośnik wysokotonowy 1” ze złotą kopułką C-CAM, 

Przetwornik C-CAM 8”

AWC265-T2 2 139 zł szt.

Głębokość montażowa poniżej 4”, 2 x głośnik wysokotonowy 1” ze złotą kopułką C-CAM, 

Przetwornik C-CAM 6 1/2”
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Certyfikat przydatności do pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych (testy w komorze solnej, stabilność UV, odporność na wodę, drgania i zabezpieczenie antykorozyjne) Przód: IP55 Tył: IP4X, Maskownica przednia typu 

„Trimless”, wykonana ze stali nierdzewnej, Maskownica jest mocowana za pomocą magnesów nieżelaznych samarowo-kobaltowych (SmCo), co chroni przed rdzą i korozją, Przegródki neoprenowe zapobiegają wnikaniu wilgoci, 

Pozłacane złącza wtykowe z osłoną silikonową, Śruby montażowe ze stali nierdzewnej i z osłonami neoprenowymi, Montaż maskownicy na magnesy, Uchwyty typu Tri-Grip® Dogleg.



Głośniki instalacyjne
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Seria SoundFrame zapewnia nieuchwytną mieszankę najwyższej jakości dźwięku i dekoracji, 

której szukają wszyscy miłośnicy domowej rozrywki. Są łatwe w instalacji z opcjami „On-

Wall” (naścienne) i „In-Wall” (wewnątrz ściany) umożliwiającymi idealną równowagę 

dźwięku oraz szeroką gamę kolorów maskownic, obrazów i własnych projektów maskownic. 

Otwory na śruby w modelach „On-Wall” i wsporniki narożne dla modeli „In-Wall” ułatwiają 

montowanie i zapewniają świetny wygląd bez przewodów, kabel łączący jest prowadzony we 

wnęce ściennej, wchodzi z tyłu i jest podłączony do gniazda z przodu.

SF3-ON WALL 1 859 zł szt.

Głośnik SoundFrame 3 On-Wall stosuje konfigurację dwudrożną z obrotowym modułem 1 calowego 

przetwornika wysokotonowego oraz z 4 calowym przetwornikiem C-CAM.

SF3-IN WALL

SF1-ON WALL

1 859 zł szt.

3 409 zł szt.

Głośnik SoundFrame 3 In-Wall stosuje konfigurację dwudrożną z obrotowym modułem 1 calowego przetwornika 

wysokotonowego oraz z 4 calowym przetwornikiem C-CAM.

Głośnik SoundFrame 1 On-Wall stosuje pełnopasmową konfigurację trójdrożną z obrotowym modułem IDC z 4 

calowym przetwornikiem średniotonowym/1 calowym przetwornikiem wysokotonowym oraz z 6.5 calowym 

przetwornikiem niskotonowym C-CAM.

SF1-IN WALL 3 409 zł szt.

Głośnik SoundFrame 1 In-Wall stosuje pełnopasmową konfigurację trójdrożną z obrotowym modułem IDC z 4 

calowym przetwornikiem średniotonowym/1 calowym przetwornikiem wysokotonowym oraz z 6.5 calowym 

przetwornikiem niskotonowym C-CAM.

SoundFrame
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SF2-IN WALL 3 409 zł szt.

Głośnik SoundFrame 2 In-Wall stosuje pełnopasmową konfigurację trójdrożną z obrotowym modułem IDC z 4 

calowym przetwornikiem średniotonowym/1 calowym przetwornikiem wysokotonowym oraz z 6.5 calowym 

przetwornikiem niskotonowym C-CAM.

SF2-ON WALL 3 409 zł szt.

Głośnik SoundFrame 2 On-Wall stosuje pełnopasmową konfigurację trójdrożną z obrotowym modułem IDC z 4 

calowym przetwornikiem średniotonowym/1 calowym przetwornikiem wysokotonowym oraz z 6.5 calowym 

przetwornikiem niskotonowym C-CAM.

SoundFrame 1 300 zł szt.

Jednolite maskownice: kolor: czarny, burgund, jasno szary, morski, piaskowy, błękit, biały

SoundFrame 2

SoundFrame 3

SoundFrame 1 i 2

SoundFrame 1 i 2

300 zł szt.

140 zł szt.

1 390 zł szt.

400 zł szt.

Jednolite maskownice: kolor: czarny, burgund, jasno szary, morski, piaskowy, błękit, biały

Jednolite maskownice: kolor: czarny, burgund, jasno szary, morski, piaskowy, błękit, biały

Maskownice z motywami graficznymi

Jednolite maskownice frameless

Wykończenia maskownic serii SoundFrame
Dla kompletnego efektu użytkownik głośników SoudFrame może wybrać spośród szerokiej gamy wykończeń maskownic. Kolor maskownic można doskonale dopasować do 

wnętrza pomieszczenia. Również można wydrukować na nich zdjęcie tworząc poprzez to grający obraz na ścianie. Katalog z opcjami wykończeń dostępny na stronie 

www.monitoraudio.pl  Tylko na zamówienie. Nadruk na maskownice wykonywany jest w Anglii.

SoundFrame 3

Jednolite maskownice frameless

SoundFrame 3 990 zł szt.

Maskownice z motywami graficznymi

300 zł szt.
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Flush Fit CF230 to niezwykle atrakcyjnie wyglądający głośnik sufitowy. Można stosować 

jedną sztukę albo dowolną, większą ilość. Wykorzystując dwie sztuki tego głośnika w 

połączeniu z subwooferem ICS-8 można stworzyć system 2.1, który zaoferuje zdecydowanie 

lepsze brzmienie niż tradycyjne głośniki instalacyjne.

Dostępny jest w kilku wersjach instalacyjnych: 1. Flush Fit lub 2. Retrofit z okrągłymi bądź 

kwadratowymi maskownicami.

CF230 1 999 zł szt.

CF230 jest najbardziej dyskretnym głośnikiem firmy Monitor Audio oferującym szeroki wachlarz możliwości 

projektantom, architektom i dekoratorom wnętrz. Niezwykle wygodny system montażu powoduje, że jest on 

spełnieniem marzeń instalatorów, zaś bazujące na technologii C-CAM przetworniki gwarantują najwyższą jakość 

dźwięku. Głośnik nie posiada maskownicy.

CFB3-SQ

CFB3-R

260 zł szt.

260 zł szt.

Ramka montażowa wraz z maskownica kwadratową CFB3-SQ przeznaczona dla głośników sufitowych CF230 

zapewnia nieprzerwany, gładki wygląd. 

Ramka montażowa wraz z maskownicą okrągłą CFB3-R przeznaczona dla głośników sufitowych CF230 

zapewnia nieprzerwany, gładki wygląd.

CFB3-KIT 260 zł szt.

Zestaw montażowy CFB3-KIT do modernizacji dla głośników CF230 wymaga tylko trzech śrub do montażu 

gwarantując stabilne oparcie dla głośnika ukrywane pod płytą gipsowo-kartonową.

Flush Fit
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Nasze głośniki z serii Invisible (Niewidzialne) to odpowiedź na oczekiwania projektantów, 

instalatorów i użytkowników za sprawą łatwej instalacji, doskonałego brzmienia i 

dyskretnego wyglądu, dzięki któremu doskonale stapiają się z otoczeniem, czyli stają się 

„niewidzialne”.

IV140 3 689 zł szt.

„Niewidoczny” głośnik do zabudowy w ścianie. Przeznaczony do dyskretnych instalacji. Po zamontowaniu 

całkowicie niewidozcny. Pasmo przenoszenia: 75Hz – 18kHz (zamknięty tył) 55Hz – 18kHz (otwarty tył), 

Impedancja: 8 Ohm, Skuteczność (1 W/1 m): 82 dB, Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 102,8 dBA, Moc: 50 

W, Rekomendowana moc wzmacniacza: 10-50 W, Przetworniki: 1 niskotonowy, 2 wysokotonowe

PLATINUM IN-WALL II 24 999 zł szt.

Najnowszy produkt dołączony do serii Platinum II, głośnik sufitowy PLIC II, spełnia wymagania stawiane

producentom głośników zapewniając wspaniałe połączenie wysokiej jakości dźwięku, łatwość montażu i 

dyskretny wygląd.

Invisible

PLIC II 7 399 zł szt.

Platinum In-Wall II to referencyjny trójdrożny głośnik do instalacji w ścia nach przeznaczony do wykorzystania 

w wysokiej klasy systemach kina domowego, oferujący odpowiednią skalę i dynamikę prezentacji.

Platinum

Głośniki instalacyjne

Głośniki instalacyjne



IA150-8C może obsługiwać do 8 (4 stereofonicznych par) kanałów dzięki mocy rzędu 150W dla 4 Ω. Pasuje do 

racka o wysokości 1U oraz wykorzystuje interfejs sieciowy Connect IP, aplikację, do której dostęp za pomocą 

przeglądarki internetowej ma każde urządzenie podłączone do tej samej sieci.
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Installation Amplifiers, czyli wzmacniacze instalacyjne Monitor Audio, zostały zbudowane tak, 

aby zabierały jak najmniej miejsca przy jak najlepszym dźwięku w każdym projekcie typu 

custom.
Wzmacniacze

IA150-2 4 890 zł szt.

Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA150-2 dysponuje mocą 150 W na kanał dla 4Ω i służy do napędzenia 

jednej, stereofonicznej pary głośników. Należy on do serii najnowocześniejszych wzmacniaczy instalacyjnych 

Monitor Audio, wyposażono go w wejścia liniowe oraz wyjścia Loop (pętla).

17 090 zł szt.IA150-8C

7 790 zł szt.

Strefowy odtwarzacz plików audio. Dzięki BluOS może przesyłać strumieniowo sygnał audio do czterech 

oddzielnych stref. Aplikacja BluOS Controller oferuje wyjątkową elastyczność sterowania, w tym łatwy dostęp 

do bibliotek muzycznych i transmisje strumieniowe z serwisów muzycznych, którymi można sterować głosem. 

BluOS umożliwia strumieniowe przesyłanie bezstratnej muzyki do 24 bitów i 192 kHz  do każdego 

pomieszczenia w sieci domowej. Dostęp do aplikacji BluOS lub innych, dostępnych na rynku,  systemów 

sterowania pozwala na zintegrowanie wielu streamerów muzycznych IMS-4 z innymi urządzeniami BluOS. 

Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do 64 stref, przy czym wszystkie strefy mogą być odtwarzane razem, w 

doskonałej synchronizacji, lub możemy przesyłać jednocześnie różne strumienie do oddzielnych stref.

IMS-4

2 490 zł szt.

Liczba kanałów: 3 lub 2, Moc wyjściowa: trzy kanały: 40 W/4 Ω | 30 W/8 Ω (1 kHz) dwa kanały: 60 W/4 Ω | 

50 W/8 Ω (1 kHz), Impedancja wejściowa: 10 kΩ, Impedancja wyjściowa (Sub/Line Out): 1,47 kΩ, Czułość 

wejściowa: ~300 mV – pełna moc wyjściowa, Maksymalne napięcie wejściowe: 2,3 V , Stosunek sygnał/szum 

(SNR): > 84 dB , Pasmo przenoszenia (+/- 0,5 dB): 10 Hz - 20 kHz (1 W), Total Harmonic Distortion (THD+N/1 W, 2 

kanały, 8 Ω, pełne pasmo): < 0,05 %, Wymiary bez uchwytów (W x S x G): 31,4 x 180 x 110,5 mm, Wymiary z 

uchwytami (W x S x G): 32,6 x 196 x 182,5 mm, Napięcie zasilające AC: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, Bezpiecznik: 

3 A, Pobór mocy w trybie standby: < 0,5 W, Waga (bez uchwytów): 0,484 kg, Bluetooth: Tak, Zasięg Bluetooth z 

anteną (Line of Sight): > 20 m, Bluetooth: Version 4.1, Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP Audio Codec SBC, AptX

IA40-3



Wzmacniacze
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IA60-12 8 290 zł szt.

IA60-2 może napędzać do 12 kanałów (6 par stereofonicznych) dając możliwość konfiguracji dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

lub 12 kanałów. Dzięki wykorzystaniu w nim modułów wzmacniaczy Hypex oraz naszemu ogromnemu 

doświadczeniu w zakresie instalacji niestandardowych, efekt gwarantuje wyjątkowe doznania dźwiękowe 

przekraczające oczekiwania użytkowników.

IA200-2C 6 290 zł szt.

Wzmacniacz instalacyjny IA200-2C dostarcza do 200W mocy na kanał dla 4 Ω. Jako wzmacniacz z linii 

‘Connect’, wyposażony jest w interfejs sieciowy Connect IP, do którego dostęp można uzyskać za pomocą 

dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową pracującego w tej samej sieci.

IA800-2C 10 590 zł szt.

IA800-2C wyposażyliśmy w nasz interfejs sieciowy Connect IP, do którego można uzyskać dostęp za pomocą 

dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową pracującego w tej samej sieci. Dostarczając do 800 watów 

mocy na kanał, ten 2-kanałowy wzmacniacz bezpośrednio napędzi głośniki liniowe 70 V bez pośrednictwa 

liniowego transformatora dopasowującego.



Subwoofery

IWB-10
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Doświadcz wyjątkowego basu z pomocą dyskretnych subwooferów, które doskonale uzupełnia 

każdą instalację systemu audio.

1 290 zł szt.

Obudowa do głośnika subwooferowego. Zamknięta obudowa dla IWS10 , zaprojektowany dla wydobycia 

optymalnego brzmienia IWS10, ciężka konstrukcja z MDF, laminowana okleina winylowa , okablowanie i 

terminale głośnikowe, wymiary 850 x 351 x 85 mm (H x W x D) pojemność 16.5 litry

IWS-10

IWA-250

2 849 zł szt.

2 890 zł szt.

Sufitowy głośnik subwooferowy. Sztywny odlewany kosz, duża wentylowana obudowa dla zapewnienia 

kompresji powietrza, niskich zniekształceń i poprawy wydajności głośnika. płaski profil przetwornika RDT, 

wysokiej jakości pozłacane terminale z mocowaniem typu „push” - łatwiejsze podłączenia kabli głośnikowych, 

impedancja: 8 Ohm, cewka o średnicy 50 mm z czarnym anodowanym karkasem i znakomitym wychyłem +/- 

10 mm – oznacza to niski, kontrolowany bas oraz wysokie maksymalne ciśnienie dźwięku. Moc maksymalna 

150 W

Wzmacniacz do subwoofera sufitowego. Wzmacniacz dla IWS10 ,masywna, aluminiowa obudowa, przełącznik 

trybu pracy, wzmacniacz klasy D o mocy 250 W przy 4 Ohm, możliwość podłączenia dwóch IWS10, kontrola w 

DSP, wysoka wydajność pracy, zabezpieczenie przez zwarciem i przegrzaniem, kontrola głośności przełącznik 

pracy (z IWB10 lub bez), Equalizer – trzy ustawienia , przełącznik fazy (0-180º), włącznik główny, przełącznik 

zasilania (auto/trigger, on, off), kontrola odcięcia pasma (40-120 Hz), wskaźnik zasilania LED. ustawienia , 

przełącznik fazy (0-180º), włącznik główny, przełącznik zasilania (auto/trigger, on, off), kontrola odcięcia

pasma (40-120 Hz), wskaźnik zasilania LED.
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ICS-8 4 839 zł szt.

Pasmo przenoszenia 40Hz – 120 Hz, impedancja 8 Ohm, czułość 85dB maksymalne SPL 107 dBA, Moc 150 

Wat, 20cm przetwornik basowy C-CAM, wymiary: 396x280x235mm (+ rura o średnicy 75mm i długości 

427mm)



CLIMATE 80 3 579 zł para

Pasmo przenoszenia: 50Hz–30kHz, Czułość: 89.5, Przetworniki: 1 x 203 mm niskośredniotonowy , 1 x 25 mm 

złocona kopułka wysokotonowa, Impedancja nominalna: 8, Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 111.1, 

Rekomendowana moc wzmacniacza: 20-120, Moc RMS: 120, Wymiary: 405x230x221, Waga: 6,53 kg

Climate
Pojawienie się w naszej ofercie uniwersalnej serii Climate sprawia, że możesz cieszyć się 

swoją ulubioną muzyką wszędzie, także na zewnątrz i to niezależnie od pogody! Certyfikaty 

poświadczają, iż głośniki z tej linii są odporne na promienie UV, korozję i działanie wody. 

Zamontowane na ścianie w dowolnym układzie są w stanie dostarczyć dźwięk dla dużego 

obszaru. O niskie częstotliwości w każdej obudowie dbają tzw. Auxiliary Bass Radiators (ABR) 

(membrany bierne). Głośniki są dostępne w białym lub czarnym wykończeniu i mogą być 

malowane na wybrany kolorem, natomiast aluminiowe maskownice są wodoodporne. Głośniki 

te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25º do 65º C.

CLIMATE 50 2 139 zł para

Pasmo przenoszenia: 75Hz-30kHz, Czułość: 87, Przetworniki: 1 x 140 mm niskośredniotonowy, 1 x 25 mm 

złocona kopułka wysokotonowa, Impedancja nominalna: 8, Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 106.8, 

Rekomendowana moc wzmacniacza: 10-80, Moc RMS: 80, Wymiary: 285x172.5x158.5, Waga: 3,66 kg

CLIMATE 60-T2 1 579 zł szt.

Pasmo przenoszenia: 63Hz–30kHz, Czułość: 88, Przetworniki: 1 x 165 mm niskośredniotonowy z podójną 

cewką, 1 x 25 mm złocona kopułka wysokotonowa, Impedancja nominalna: 2x8, Maksymalne ciśnienie dźwięku 

(SPL): 108.8, Rekomendowana moc wzmacniacza: 15-100, Moc RMS: 2x50, Wymiary: 325x185x178.5, 

Waga: 5,02kg

CLIMATE 60 2 849 zł para

Pasmo przenoszenia: 63Hz-30kHz, Czułość: 88, Przetworniki: 1 x 165 mm niskośredniotonowy, 1 x 25 mm 

złocona kopułka wysokotonowa, Impedancja nominalna: 8, Maksymalne ciśnienie dźwięku (SPL): 108.8, 

Rekomendowana moc wzmacniacza: 15-100, Moc RMS: 100, Wymiary: 325x185x178.5, Waga: 4,62 kg
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BlackWhite



Vecta

VECTA V240
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Odpowiadając na wzrastające zapotrzebowanie na wysokiej klasy dźwięk Monitor Audio 

wprowadza do sprzedaży serię głośników, które umożliwiają osiągnięcie wysokiej jakości 

dźwięku wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Mogą być zamontowane pionowo lub poziomo – zarówno przy suficie jak i bezpośrednio na 

ścianie. Zaokrąglone tylne ścianki minimalizują odbicia od sufitu i ścian, gwarantując 

kontrolowane rozpraszanie dźwięku. Zakres dopuszczalnych temperatur: -25º to 65º C / -

13º to 149º F.

1 859 zł szt.

Stylowy, kompaktowy projekt przeznaczony do wszelkich typów zastosowań instalacyjnych, Dwa 4” głośniki 

nisko-średniotonowe z membranami C-CAM, 25 mm złocona kopułka, Zamknięta obudowa zabezpieczająca 

przed zanieczyszczeniami i wilgocią – certyfikat IP55,     Zakres temperatury pracy od -25° do 65° C, 

Inteligentny system podłączenia – niewidoczne przewody, łatwa instalacja, Prosty uchwyt montażowy V-

MOUNT, pozwalający na odchylenie głośnika pod kątem 25° (z opcjonalnym wysięgnikiem dodatkowe 32,5°), 

Do ośmiu konfiguracji instalacyjnych, Sztywna, gęsta obudowa ABS z odporną na rdzę maskownicą, Kolory 

czarny i biały, Możliwość malowania na dowolny kolor, dowolną farbą

VECTA V-Mount 170 zł szt.

Głośniki instalacyjne

Uchwyt prosty ścienny 

V-MOUNT - 

zapewniający 25 

stopni pochylenia 

(opcjonalny klin 

zapewnia dodatkowe 

32,5 stopnia)

V240-LV 2 419 zł szt.

Nowość w V240-LV - 70/100 Volt, Stylowy, kompaktowy i wszechstronny projekt architektoniczny, Zamknięta 

obudowa odporna na warunki "wszelkie warunki pogodowe" - zgodna z IP55, Inteligentny system 

automatycznego łączenia - łatwiejszy w instalacji bez widocznych przewodów, przełącznik wyboru poziomu 

mocy do optymalizacji systemu (ukryty za plakietką), Dwa 4-calowe przetworniki z technologią C-CAM z 

metalową membraną, Głośnik wysokotonowy C-CAM  25 mm (1"), Obudowa z ABS o wysokiej gęstości z 

maskownicą ze stali nierdzewnej, Dostępne w kolorze czarnym lub białym (Signal White, RAL 9003),  

Możliwość malowania w celu dopasowania do niestandardowej instalacji, Zakres temperatury pracy: -25° do 

65°C

VECTA V-Corner V-CLUSTER170 zł szt. 540 zł szt.

Uchwyt V-CORNER 

do montażu narożnego, 

w narożniku lub przy 

montażu głośników 

plecami do siebie

Uchwyt  V-CLUSTER 

jest dostępny zarówno 

w wersji dla 

standardowych 

głośników, jak i dla 

głośników Vecta LV.



Głośniki ogrodowe

Climate 
Garden

CLG140
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System Climate Garden System obejmuje dyskretne, odporne na warunki pogodowe głośniki 

– satelity i subwoofer. Montaż na poziomie gruntu pośród krzaków i drzew pozwala stworzyć 

dyskretny, ale oferujący wysoką jakość brzmienia system audio w ogrodzie dowolnej 

wielkości. Zestawy głośników współpracujących z liniami 70/100 V składające się z nawet 

12 satelitów na każdy subwoofer pozwalają rozbudowywać systemy Climate Garden niemal w 

nieskończoność poprzez dodawanie następnych głośników w kolejnych sekcjach ogrodu. 

Głośniki z tej serii mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -20° do 70° C.

1 999 zł szt.

Pasmo przenoszenia 100Hz – 30KHz, czułość 88dB, maksymalne SPL 104dBA, moc: 40 W, Przetworniki: 1 x 

4” MMPII średnio-nisko tonowy, 1 tweeter C-CAM 25mm. Wymiary zewnętrzne (bez uchwytów): 130 x 

175mm, kąt obrotu: 32° we wszystkich kierunkach, certyfikat IP55,zaprojektowany do pracy w ekstremalnych 

warunkach, od -20 do 70°C, kolor brązowy (możliwość malowania na dowolny kolor), waga: 2,08kg.

CLG160 2 429 zł szt.

Pasmo przenoszenia 80Hz – 30kHz, czułość 89dB, maksymalne SPL 107dBA, moc: 60 W, Przetworniki: 1 x 

6”MMPII średnio-niskotonowy, 1 tweeter C-CAM 25mm. Wymiary zewnętrzne (bez uchwytów): 190 (średnica) 

x 220mm, kąt obrotu: 180°, certyfikat IP55, zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach, od -20 do 

70°C, kolor brązowy (możliwość malowania na dowolny kolor).

CLG MOUNT 190 zł szt.

Uchwyt ścienny do głośnika CLG140.

CLG SPIKE 190 zł szt.

Uchwyt do montażu w gruncie dla 

głośnika CLG140.

CLG-W12 11 379 zł szt.

Pasmo przenoszenia 30Hz – 100Hz, czułość 

87dB, maksymalne SPL 110dBA, moc: 250 W, 

Przetworniki: 1 x 12” C-CAM niskotonowy o 

dużym skoku membrany,. Wymiary zewnętrzne: 

750 x 380 x 505.5mm , instalacja poniżej 

poziomu gruntu, certyfikat IP54, sztywna, wodo-

odporna obudowa, kolor brązowy, waga: 19.5 kg.

CLG-W10 6 819 zł szt.

Pasmo przenoszenia (-6dB)-35 Hz — 150 Hz

Skuteczność (1W@1M) 85 dB, Maksymalny SPL 

105 dBA, Moc maksymalna (RMS) 150 W, 

Zalecana moc wzmacniacza 100 — 150 W, 

Przetworniki 1 x 10" C-CAM niskotonowy o dużym 

skoku membrany, Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 

340 x 340 x 434.5 mm, Waga 11.8 kg



CB10 140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami sufitowymi CP-CT380 i CP-CT380IDC serii Controlled Performance. 

CB4
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140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikiem sufitowym CS140 serii Slim. 

Od instalacji po wykończenie -  znajdziesz wszystko to, co potrzebne, aby uzyskać dostęp do 

najlepszego brzmienia Monitor Audio.Uchwyty 
i mocowania

Akcesoria

CB5

CB6

CB8

140 zł szt.

140 zł szt.

140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikiem sufitowym CS160 serii Slim. 

Ta ramka jest kompatybilna z różnymi głośnikami sufitowymi: CSS230, CS180, C165, C165-T2, C265, C265-

IDC, C265-FX, CP-CT150, AWC265, AWC265-T2

Ta ramka jest kompatybilna z różnymi głośnikami sufitowymi: C180, C180-T2, C280, C280-IDC, C380-IDC, 

C380-FX, CP-CT260, Pro-80, AWC280, AWC280-T2



Akcesoria -  Uchwyty i mocowania
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WB5LCR 140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi CP-WT150LCR i CP-WT250LCR serii Controlled 

Performance. 

WB8 140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z różnymi głośnikami ściennymi: W180, W280, W280-IDC, W380-IDC, CP-WT260

WB10

WB12

WB4LCR

140 zł szt.

140 zł szt.

140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi CP-WT380 i CP-WT380IDC serii Controlled Performance.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi CP-IW260X i CP-IW460X serii Controlled Performance.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi CP-WT140LCR i CP-WT240LCR serii Controlled 

Performance. 

WB3 140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi WSS130, WSS230 i WSS430 serii Super Slim. 

WB6 140 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi Core W165, Core W265 i CP-WT150 serii Controlled 

Performance. 
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CB8-LV

WBIV140

140 zł szt.

240 zł szt.

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikiem sufitowym Pro-80LV. 

Ta ramka jest kompatybilna z głośnikami ściennymi IV140 Invisible.

BSB SOUNDBAR BRACKET 170 zł szt.

Zaprojektowany specjalnie dla SB2, SB3 i SB4, wspornik ścienny jest idealnie dopasowany - zarówno jeśli 

chodzi o styl i funkcjonalność. Wykonany z wysokiej jakości stali i wykończony tak, aby pasował do tych modeli, 

wspornik ten utrzymuje standard jakości firmy Monitor Audio.

Universal Wall Bracket 140 zł szt.

uchwyt do montażu na ścianie i w suficie dla wybranych głośników serii: Bronze, MR, Radius, Mass, Airstream 

wyposażonych w gwintowany otwór montażowy. Dostępny w kolorach: czarny, biały i szary.

FIX-M -  uchwyt montażowy 230 zł szt.

FIX-M jest wyjątkowo solidnym sposobem na mocowanie głośników do ściany  45 – uchwyt został 

zaprojektowany tak, aby zapewniać bezpieczny montaż Audio Monitor o średnich rozmiarach, w prosty i szybki 

sposób.  Sprytna konstrukcja FIX-M umożliwia ustawienie głośników w dowolnej  orientacji i pod odpowiednim 

kątem, zapewniając tym samym idealne rozproszenie dźwięku.  FIX-M został zaprojektowany do użytku z 

następującymi głośnikami Monitor Audio:  Bronze 50  | Monitor 50 | Bronze 1 (5G) | Radius 90 | Radius 45 | 

Mass Satellite.

PG6-R maskownica okrągła typu Premium 350 zł szt.

Stylowy, sześciokątny wzór – czerpie wzorce z tradycji wielokrotnie nagradzanych kolumn z serii Silver marki 

Monitor Audio, wysokiej klasy wykończenie PVD (Physical Vapor Deposition) – używane w produkcji zegarków,

namagnesowana konstrukcja z nierdzewnej stali umożliwia błyskawiczny montaż, klasyczne logo marki Monitor 

Audio



PLIC-BOX II 680 zł szt.

Sztywna obudowa jest dostępna z materiałem tłumiącym w celu zapewnienia najlepszego pochłaniania dźwięku 

i redukcji fal stojących.

CCBOX-R
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420 zł szt.

Obudowa CCBOX-R jest lekka i jednocześnie zapewnia dużą stabilność oraz doskonałe tłumienie wibracji.

Głośników kompatybilnych - CS140, CS160, CS180, C165, C165-T2, C265

Od instalacji po wykończenie -  znajdziesz wszystko to, co potrzebne, aby uzyskać dostęp do 

najlepszego brzmienia Monitor Audio.Obudowy 
Montażowe

Akcesoria

CCBOX-L

WCBOX-L

CMBOX-R

470 zł szt.

870 zł szt.

400 zł szt.

CCBOX-L jest lekki, a jednocześnie zapewnia stabilną stabilność i doskonałe właściwości absorpcji wstrząsów.

Głośników kompatybilnych - C265-ID, C265-FX, CP-CT150, CP-CT260, C180, C180-T2, C280

Fronty i tyły wykonane z płyt Fermacell pozwalają bezproblemowo wpasować WCBOX-L w dowolny system 

montażowy i zapewniając szybkie i łatwe wykończenie powierzchni ściany. Materiał styropianu (EPS), z którego 

wykonano obudowy jest lekki, a jednocześnie stabilny, co pozwala zminimalizować drgania i poprawić izolację 

dźwięku. 

Głośników kompatybilnych - W165, W265, W180, W280, W280-IDC, W380-IDC, CP-WT150, CP-WT260

Obudowa CMBOX-R jest dostępna z mały i dużym (zamocowany) adapterem pierścieniowym, które można 

zdemontować.

Głośników kompatybilnych - CS160, CS18, C165, C165-T2, C265, C265-IDC, C265-FX, AWC265, AWC265-

T2, C180, C180-T2, C280, C280-IDC, C380-FX, C380-IDC, AWC280, AWC280-T2
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