
Kerr Acous*c – Velká Británie

Model Obrázky Popis Jedn. Cena v Kč

K300 mk.3

Dvojpásmové stojanové reprosoustavy se systémem 
transmission line, basový reproduktor Scan Speak 165mm, 
výškový reproduktor Fountek 60 mm páskový, kmitočtový 
rozsah: 33Hz – 45kHz, citlivost  89dB (2.83V/1m), impedance 6 
ohmů, rozměry 420 x 195 x 395 mm, konstrukce ozvučnice: 
baltská březová překližka tloušťky 18 - 24 mm, hmotnost 12 
kg, provedení - dýhy z pravého dřeva, včetně dubu, ořechu, 
rosenutu a černého dubu, a dále saténový nebo vysoce lesklý 
lak v jakékoli barvě RAL. Standardně dodáváno s magne*ckými 
mřížkami.                                                                                                                                        
První cena je za provedení dýha z pravého dřeva, druhá je 
saténový matný lak, třee je vysoce lesklý lak a čtvrtá pravá 
dýha ve vysokém lesku.

pár

178.990,- 
186.990,-
193.990,-
202.990,-

K320 mk.3  

Dvojpásmové sloupové reprosoustavy se systémem 
transmission line, basový reproduktor Scan Speak 165mm, 
výškový reproduktor Fountek 60 mm páskový, kmitočtový 
rozsah: 24Hz – 45kHz, citlivost  90dB (2.83V/1m), impedance 6 
ohmů, rozměry 1020 x 195 x 395 mm, konstrukce ozvučnice: 
baltská březová překližka tloušťky 18 - 24 mm, hmotnost 25 
kg, provedení - dýhy z pravého dřeva, včetně dubu, ořechu, 
rosenutu a černého dubu, a dále saténový nebo vysoce lesklý 
lak v jakékoli barvě RAL. Standardně dodáváno s magne*ckými 
mřížkami a hroty.                                                                                                                          
První cena je za provedení dýha z pravého dřeva, druhá je 
saténový matný lak, třee je vysoce lesklý lak a čtvrtá pravá 
dýha ve vysokém lesku.

pár

245.990,-
259.990,-
268.990,-
279.990,-

K200

Referenční třípasmová stojanová velkoformátová 
reprosoustava, basový reproduktor Volt Radial 250 mm, 
středový Volt 3“ kalotový, výškový reproduktor Fountek 60 
mm páskový, kmitočtový rozsah: 22Hz – 45kHz, citlivost  91dB 
(2.83V/1m), impedance 8 ohmů, rozměry 775 x 310 x 460 mm, 
konstrukce ozvučnice: baltská březová překližka tloušťky 24 
mm, hmotnost 43 kg, provedení - dýhy z pravého dřeva, 
včetně dubu, ořechu, rosenutu a černého dubu, a dále 
saténový nebo vysoce lesklý lak v jakékoli barvě RAL. 
Standardně dodáváno s magne*ckými mřížkami.                                                                                                                                        
První cena je za provedení dýha z pravého dřeva, druhá je 
saténový matný lak, třee je vysoce lesklý lak a čtvrtá pravá 
dýha ve vysokém lesku.

pár

559.990,-
587.990,-
601.990,-
615.990,-

K100 mk.2

Referenční třípasmová sloupová velkoformátová reprosoustava, 
basový reproduktor Volt Radial 310 mm, středový Volt 3“ 
kalotový, výškový reproduktor Fountek 80 mm páskový, 
kmitočtový rozsah: 16Hz – 45kHz, citlivost  91dB (2.83V/1m), 
impedance 8 ohmů, rozměry 1268 x 348 x 550 mm, 
konstrukce ozvučnice: baltská březová překližka tloušťky 24 
mm, hmotnost 78 kg, provedení - dýhy z pravého dřeva, 
včetně dubu, ořechu, rosenutu a černého dubu, a dále 
saténový nebo vysoce lesklý lak v jakékoli barvě RAL. 
Standardně dodáváno s magne*ckými mřížkami a hroty.                                                                                                                          
První cena je za provedení dýha z pravého dřeva, druhá je 
saténový matný lak, třee je vysoce lesklý lak a čtvrtá pravá 
dýha ve vysokém lesku.

pár

783.990,-
828.990,-
850.990,-
872.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
kerracous*c.com
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