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Nasza 昀氀agowa seria 500 składa się z głośników podstawkowych AE500 i dwóch modeli  
podłogowych AE509 i AE520. Wszystkie modele są wyposażone w nasze opracowane na nowo 
przetworniki: wysokotonowy i średnio-niskotonowy z włókna węglowego. Zaprojektowaliśmy 

 je tak, aby kontynuowały dynamikę i dokładność naszych legendarnych ceramicznych 
przetworników aluminiowych ale z ulepszonym samotłumieniem zapewniającym gładszy,  
bardziej przejrzysty dźwięk.

Nowa kopułka głośnika wysokotonowego 25 mm z włókna węglowego jest lżejsza i bardziej 
wytłumiona niż typowe materiały z twardą kopułką, zapewniając błyskawicznie szybki i dokładny 
dźwięk o optymalnej neutralności. Nasz odlewany z aluminium falowód WDT (Wide Dispersion 
TechnologyTM) otaczający głośnik wysokotonowy zapewnia słodki, czysty i naturalny wokal, podczas 
gdy umiejscowienie blisko przetwornika średnio-niskotonowego poprawia dyspersję  
i scenę dźwiękową.

Nowe 125-milimetrowe przetworniki średnio-niskotonowe zostały wzbogacone o powiększone 
35-milimetrowe cewki aby zapewnić niską kompresję termiczną i wysoce dynamiczną,  
ale kontrolowaną odpowiedź basów. Głośniki niskotonowe mają również zoptymalizowany  
system zawieszenia, zapewniający maksymalną liniowość i najniższe zniekształcenia w celu 
uzyskania de昀椀nicji średnich tonów, podczas gdy lekka natura materiału membrany zwiększa 
szybkość i czystość transjentów.

Te wyjątkowe zestawy przetworników są umieszczone w naszych nowych obudowach z kompozytu 
tłumiącego rezonans (RSC) wyewoluowanych z prestiżowej serii referencyjnej i są wykonane z tego 
samego materiału kompozytowego o ograniczonej warstwie, aby znacznie zmniejszyć oddziaływanie 
akustyczne obudowy.

Seria 500 jest dostępna w wykończeniu z forniru z prawdziwego drewna w kolorze fortepianowej 
czerni, bieli i orzecha amerykańskiego.

SERIA 500



AE500 AE509 AE520 AE500 + stands

Cena 5590 zł 12990 zł 19 990 zł 6790 zł

Głośnik niskotonowy 125 mm włókno węglowe 125 mm włókno węglowe 125 mm włókno węglowe 125 mm włókno węglowe

Głośnik wysokotonowy 25 mm włókno węglowe 25 mm włókno węglowe 25 mm włókno węglowe 25 mm włókno węglowe

Zakres częstotliwości 45 Hz – 28 kHz (+/- 6dB) 32 Hz – 28 kHz (+/- 6dB) 30 Hz – 28 kHz (+/- 6dB) 45 Hz – 28 kHz (+/- 6dB) 

Efektywność 87 dB 89 dB 90 dB 87 dB

Rekomendowana moc 120 W 175 W 300 W 120 W

Częstotliwość podziału 2.8 kHz 2.9 kHz 373 Hz/2.8 kHz 2.8 kHz 

Impedancja 6 ohms 6 ohms 6 ohms 6 ohms

Konstrukcja 2- drożna 2- drożna 3- drożna 2- drożna

Wymiary W×S×G 310 x 185 x 260 mm 1000 x 185 x 270 mm 1130 x 185 x 320 mm 310 x 185 x 260 mm

Waga 8 Kg 22 Kg 30 Kg 8 Kg

Wykończenie Piano Gloss White, Piano Gloss Black, 
American Walnut wood veneer

Piano Gloss White, Piano Gloss Black, 
American Walnut wood veneer

Piano Gloss White, Piano Gloss Black, 
American Walnut wood veneer

Piano Gloss White, Piano Gloss Black, 
American Walnut wood veneer

SERIA 500 for the love of music



Opierając się na niezwykle popularnej i powszechnie uznanej serii 100, seria 300 podnosi  
poprzeczkę wydajności, oferując wiele ulepszeń, z których wszystkie zostały zaprojektowane  
w celu poprawy zarówno jakości dźwięku, jak i estetyki, zgodnie z jej bardziej prestiżowym  
statusem. Zindywidualizowane nowe jednostki napędowe zostały zaprojektowane w tandemie,  
aby zapewnić bezproblemową integrację tonalną z niskimi zniekształceniami i korzyściami 
związanymi z wysoką mocą.

Dla linii 300 został zaprojektowany nowy 28 mm aluminiowy tweeter, który ma wysoką  
obciążalność mocową i niski rezonans własny, co pomaga w redukcji zniekształceń. Jednak główną 
zaletą nowego projektu jest doskonała charakterystyka dyspersji dzięki autorskiemu rozwiązaniu 
Wide Dispersion Technology. Fale dźwiękowe wytwarzane przez tweeter mają kształt  
dopasowany do charakteru pracy woofera, dzięki czemu sweet spot w środowisku odsłuchowym 
staje się znacznie szerszy.

W kolumnach wykorzystano 130 mm głośniki średnio-niskotonowe najnowszej generacji typu 
,,sandwich”. Przetworniki zostały wykonane z wykorzystaniem zupełnie nowej ceramiczno-
aluminiowej membrany o ultrapłytkim pro昀椀lu z systemem napędowym pozwalającym na duże 
wychylenia. Cechują się dzięki temu lepszą dyspersją, lepszym rozciągnięciem basu i większą 
obciążalnością mocową.

Obudowy są wykonane z obojętnego materiału MDF o grubości 18 mm z opatentowaną technologią 
wewnętrznego usztywniania w celu zmniejszenia zabarwienia obudowy.

Seria 300 jest dostępna w wykończeniu obudowy z forniru z prawdziwego drewna w kolorze 
fortepianowej czerni, bieli i orzecha amerykańskiego.

SERIA 300



AE300 AE309 AE320 AE307 AE308
Cena z wykończeniem:  
Piano Black, Piano White 

Walnut wood veneer
3390 zł
3590 zł

5590 zł
6090 zł

8990 zł
9490 zł

2290 zł
2490 zł

5090 zł
5290 zł

Głośnik niskotonowy 130 mm  
ceramiczno-aluminiowy

130 mm  
ceramiczno-aluminiowy

130 mm  
ceramiczno-aluminiowy

130 mm  
ceramiczno-aluminiowy 12” usztywniona membrana

Głośnik wysokotonowy 28 mm kopułka 28 mm kopułka 28 mm kopułka 28 mm kopułka -

Zakres częstotliwości 45 Hz – 30 kHz 38 Hz – 30 kHz 35 Hz – 30 kHz 42 Hz – 30 kHz 26Hz -120Hz +/- 6dB 

Efektywność 86 dB 89 dB 90 dB 89 dB -

Rekomendowana moc 100 W 175 W 200 W 175 W 500 W

Częstotliwość podziału 2.8 kHz 296 Hz / 2.56 kHz 380 Hz / 3.4 kHz 296 Hz / 2.56 kHz 40-120 Hz rotary 

Impedancja 6 ohms 6 ohms 8 ohms 6 ohms -

Konstrukcja 2 – drożna 2,5 – drożna 3 – drożna 2 – drożna -

Wymiary W×S×G 300 x 175 x 260 mm 900 x 175 x 280 mm 1000 x 175 x 320 mm 175 x 460 x 260 mm 360 x 360 x 360 mm

Waga 6,5 kg 22 kg 26 kg 9 kg 16,5 kg

Wykończenie Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

SERIA 300 for the love of music



AE300 + stands AE300 5.1 set
Cena z wykończeniem:  
Piano Black, Piano White 

Walnut wood veneer
4790 zł
5090 zł

14 090 zł
15 290 zł

Głośnik niskotonowy 130 mm  
ceramiczno-aluminiowy -

Głośnik wysokotonowy 28 mm kopułka -

Zakres częstotliwości 45 Hz – 30 kHz -

Efektywność 86 dB -

Rekomendowana moc 100 W -

Częstotliwość podziału 2.8 kHz -

Impedancja 6 ohms -

Konstrukcja 2 – drożna -

Wymiary W×S×G 300 x 175 x 260 mm -

Waga 6,5 kg -

Wykończenie Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

Piano Black, Piano White,  
Walnut wood veneer

for the love of musicSERIA 300





Stylowa, potężna seria głośników dla każdego entuzjasty sprzętu audio, uosabiająca wszystkie 
cechy, z których słynie Acoustic Energy. Seria 100 wprowadziła szereg ewolucyjnych zmian 
skoncentrowanych na udoskonaleniu wrażeń odsłuchowych i łatwości, z jaką słuchacz może  
ustawić kolumny w pomieszczeniu, przy zachowaniu przystępnej ceny.

Nasza technologia WDT (Wide Dispersion TechnologyTM) z modelu AE1 Active została  
zaadaptowana do linii 100, tworząc znacznie ulepszoną dyspersję w pomieszczeniu dla 
25-milimetrowego głośnika wysokotonowego z miękką kopułką. Przetworniki średnio-niskotonowe 
o średnicy 110 mm z papierowymi stożkami wykorzystują system napędowy pozwalający na duże 
wychylenia i są wentylowane przez porty szczelinowe znajdujące się z tyłu obudów 100, 109 i 107,  
co zapewnia mniejsze zabarwienie średnich tonów i lepszą odpowiedź basów.

Zewnętrznie elegancki wygląd uzyskuje się dzięki atrakcyjnym opcjom wykończeniowym  
ze schludnymi magnetycznymi maskownicami, które uzupełniają kompaktowe, smukłe obudowy  
z 18-milimetrowej płyty MDF.

Seria 100 jest dostępna w kolorze satynowej czerni, bieli (tylko AE100) i okleinie winylowej  
z orzecha włoskiego.

SERIA 100SERIA 100SERIA 100



AE100 2 AE109 2 AE120 2 AE107 2 AE108 2
Cena z wykończeniem:  
Satin Black, Satin White

Walnut vinyl veneer
1290 zł
1390 zł

2990 zł
3090 zł

4590 zł
4790 zł

1190 zł
1290 zł

2690 zł
2890 zł

Głośnik niskotonowy 110 mm papierowa membrana 110 mm papierowa membrana 110 mm papierowa membrana 110 mm papierowa membrana 250 mm papierowa membrana

Głośnik wysokotonowy 25 mm kopułka tekstylna 25 mm kopułka tekstylna 25 mm kopułka tekstylna 25 mm kopułka tekstylna -

Zakres częstotliwości 45 Hz – 35 kHz 45 Hz – 35 kHz 45 Hz – 35 kHz 45 Hz – 35 kHz 30 Hz – 110 Hz 

Efektywność 87 dB 89 dB 90 dB 90 dB -

Rekomendowana moc 75 W 113 W 200 watts 113 W 150 W

Częstotliwość podziału 3.6 kHz 2.3 kHz 2.4 kHz 2 kHz -

Impedancja 4 ohms 4 ohms 6 ohms 4 ohms -

Konstrukcja 2 – drożna 2,5 – drożna 3 – drożna 2 – drożna -

Wymiary W×S×G 270 x 160 x 240 800 x 160 x 240 900 x 200 x 300 165 x 370 x 240 -

Waga 8 kg 17,5 kg 19 kg 6 kg 8kg

Wykończenie Satin Black, Satin White,  
Walnut vinyl veneer

Satin Black,  
Walnut vinyl veneer

Satin Black,  
Walnut vinyl veneer

Satin Black,  
Walnut vinyl veneer

Satin Black,  
Walnut vinyl veneer

for the love of musicSERIA 100



AE105 
Cena z wykończeniem:  
Piano Black, Piano White 

Walnut wood veneer
1290 zł
1290 zł

Głośnik niskotonowy 130 mm papierowa membrana

Głośnik wysokotonowy 25 mm kopułka tekstylna

Zakres częstotliwości 55 Hz – 26 kHz 

Efektywność 91 dB

Rekomendowana moc 120 W

Częstotliwość podziału 3 kHz 

Impedancja 6 ohms

Konstrukcja 2 – drożna

Wymiary W×S×G 450 x 200 x 120 mm 

Waga 4,7 kg

Wykończenie Satin Black, Satin White,  
Walnut vinyl veneer

for the love of musicSERIA 100





Dwudrożny głośnik podstawkowy ze zintegrowanym wzmacniaczem klasy A/B i 昀椀ltrami  
zapewniający całą moc i efekt, jakiej można oczekiwać od oryginalnego AE1 umieszczonego  
w pełni aktywnej konstrukcji.

Idealny do bezpośredniego połączenia z audio昀椀lskimi DAC/przedwzmacniaczami i streamerami  
Hi-Res, AE1 Active łączy trzy dekady udoskonalenia AE1 z doświadczeniem Acoustic Energy w 
sektorze aktywnych monitorów studyjnych. Model Active oferuje wszystkie muzyczne wglądy  
i szczegóły, które sprawiły, że AE1 jest małym głośnikiem audio昀椀lskim wybieranym od ponad 30 lat.

Elektronicznie, AE1 Active to całkowicie analogowa konstrukcja skoncentrowana na wydajności 
bez kompromisów. Posiada wejścia analogowe (zarówno zbalansowane XLR, jak i standardowe 
RCA), najwyższej jakości liniowe zasilacze i dwa dopasowane parami, wysokowydajne 50-watowe 
wzmacniacze klasy A/B na każdy głośnik.

Aktywna konstrukcja oferuje również możliwość dokładnego dostrojenia do pomieszczenia 
odsłuchowego i umiejscowienia, dzięki regulacji +/- 2dB dla basów i tonów wysokich oraz wysokiej 
jakości analogowe potencjometry głośności dla systemów bez kontroli głośności.

AE1 Active jest dostępny w wykończeniu z naturalnego drewna w kolorze Piano Black,  
Piano White i Piano Walnut.

SERIA AE1



SERIA AE1

AE1 Active AE1 Active + stands
Cena z wykończeniem:  
Piano Black, Piano White

Piano Walnut reel wood veneer
5590 zł
6690 zł

6690 zł
7790 zł

Głośnik niskotonowy 125 mm włókno węglowe 125 mm włókno węglowe

Głośnik wysokotonowy 25 mm aluminiowa membrana 25 mm aluminiowa membrana

Zakres częstotliwości 42 Hz – 28 kHz (+/-6dB) 42 Hz – 28 kHz (+/-6dB) 

Efektywność - -

Rekomendowana moc 100 W 100 W

Częstotliwość podziału 3.5kHz 4th Order Linkwitz-Riley 3.5kHz 4th Order Linkwitz-Riley 

Wzmacniacz klasa A/B klasa A/B

Konstrukcja 2 – drożna, aktywna 2 – drożna, aktywna

Wymiary W×S×G 300 x 185 x 250 mm 300 x 185 x 250 mm

Waga 9 kg 9 kg

Wykończenie Piano Black, Piano White, Piano Walnut reel 
wood veneer

Piano Black, Piano White, Piano Walnut reel 
wood veneer

for the love of music



Aego Sound3ar

Telewizory z płaskim ekranem stały się w ostatnich latach coraz cieńsze i bardziej eleganckie, co 
sprawia, że   produkt jest estetycznie atrakcyjny, ale przestrzeń dostępna w obudowie dla głośników 
staje się coraz mniejsza. W rezultacie wiele nowoczesnych telewizorów nie jest w stanie wytworzyć 
dźwięku odpowiadającego ich obrazowi.

Aby zapewnić rozwiązanie tego problemu, 昀椀rma Acoustic Energy wykorzystała jednostkę  
subwoofera Aego3 i stworzyła zupełnie nowy soundbar, który jest jego partnerem.  
Zaprojektowany, aby bez wysiłku uzupełniać najnowsze monitory TV, Mac i PC, Sound3ar Może  
być zamontowany schludnie pod spodem ekranu lub na ścianie.

Wszystko, od programów telewizyjnych po najnowsze hity kinowe. Używając oddzielnego modułu 
basowego i wzmacniacza, zapewniliśmy, że Aego Sound3ar jest tak elegancki, jak sprzęt, z którym 
będziesz współpracować, zapewniając jednocześnie poziom wydajności, jakiego można oczekiwać  
od produktu Acoustic Energy.

Specy昀椀kacja AEGO Sound3ar

• 65 W RMS 2.1 System Sub/Sat
• 50Hz-16kHz (±3dB)
• Soundbar o konstrukcji z kompozytu aluminiowego o ulepszonej jakości dźwięku
• Nowa wersja zawiera zdalne sterowanie głośnością/źródłem/ilością basu
• Nowa łączność obejmuje wejście liniowe, optyczne cyfrowe i Bluetooth 4.0 apt-X • Nowy tryb 

przełączania zasilacza działa przy dowolnym napięciu i eliminuje przydźwięk sieciowy



Aego Sound3ar

Cena 1090 zł

Głośnik niskotonowy (3) 5.11″ Ceramic Aluminum Sandwich Cone

Głośnik wysokotonowy 1.1″ Alloy Dome

Zakres częstotliwości 35 Hz to 30 KHz

Efektywność 90 dB

Szczytowe SPL 116 dB

Rekomendowana moc 200 watts

Częstotliwość podziału 380 Hz / 3.4 KHz

Impedancja 8 ohms

Konstrukcja 3 way

Wymiary W×S×G 1000×175×320 mm

Waga 26 Kg / sztuka

Wykończenie Aluminium

for the love of musicAego Sound3ar



Piano Black American Walnut Piano White Piano Walnut
Cena 1990 zł 1990 zł 1990 zł 1990 zł

Wymiary  W×S×G 650 x 235 x 300 mm 650 x 235 x 300 mm 650 x 235 x 300 mm 650 x 235 x 300 mm

Wymiary platformy S×G 144 x 209 mm 144 x 209 mm 144 x 209 mm 144 x 209 mm

Waga 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg

Wykończenie Black stand 
with central insert Piano Black

Black stand 
with central insert Walnut 

to match the AE500 or AE300

Black stand 
with central insert Piano White

Black stand 
with central insert Piano Walnut  

(AE1 Active)

Standy for the love of music

Zaprojektowane, aby uzupełnić modele serii AE1 Active, 500 i 300 zarówno pod względem wyglądu, jak i wydajności.

Zamiast tylko estetycznego dopasowania do naszych głośników, „Speaker Stand” to prawdziwy produkt sam w sobie. Większość 

standów należy do jednego z dwóch obozów – sztywnych i lekkich, dających głośnikowi życie i „odbijających się”, czasem tracąc nieco 

na wadze – lub ciężkiego, dającego solidny i mocny bas, a czasami pozbawiającego głośnik trochę życia w wyższych częstotliwościach.

Stojak głośnikowy AE jest inny i lepszy. Oferuje to, co najlepsze z obu światów – idealnie wyważone, aby zapewnić, że głośniki zachowają 

optymistyczną i żywą naturę. W zestawie ze stojakiem znajdują się nasze izolujące podkładki podpierające głośniki, oferujące doskonałe 

połączenie między głośnikiem a górną płytą bez potrzeby kolców uszkadzających obudowę.
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