
Název Obrázek Popis Jednotka Cena

Kendall

3 pásmový design, 2 x 6,5" kevlarové basové 

reproduktory, 1 x 5,25" kevlarový středotónový 

reproduktor s 1" hliníkovým výškovým 

reproduktorem, provedení - dýha černý dub 

nebo americký ořech.

ks 22.490,-

Concord

2 pásmový design, 2 x 6,5" kevlarové basové 

reproduktory s 1" hliníkovým výškovým 

reproduktorem, provedení – fólie černý dub 

nebo evropský ořech.

ks 14.990,-

Model Three

2 pásmový akusticky odpružený reproduktor, 8” 

papírový basový reproduktor, 1” hliníkový 

kalotový výškový reproduktor, dodává se včetně 

stojanu. Provedení - pravá dýha západní africký 

mahagon nebo anglický ořech.

ks 27.490,-

Model Three Grille
Samostatné mřížky pro Model Three, které lze 

použit, 3 typy – lněná starosvětská, kamenná 

praná a nebo černá čedičová pletená. 

pár 5.999,-

Model Three Riser 

Base

Stojan určený pro Model 3. Robustní svařovaná 

ocelová konstrukce. Výška 241 mm x šířka 298 

mm x hloubka 279 mm. Stojan je proveden se 

sklonem 8 stupňů.

ks 5.299,-

Model Five

3 pásmový akusticky odpružený design, 10" 

papírový basový reproduktor, 4" papírový 

středotónový reproduktor, 1" hliníkový kalotový 

výškový reproduktor. Dodává se včetně stojanu. 

Provedení - pravá dýha západní africký mahagon 

nebo anglický ořech.

ks 37.990,-

Model Five Grille
Samostatné mřížky pro Model Five, které lze 

použit, 3 typy – lněná starosvětská, kamenná 

praná a nebo černá čedičová pletená. 

pár 5.999,-

Model Five Riser 

Base

Stojan určený pro model 5. Robustní svařovaná 

ocelová konstrukce. Výška 203 mm x šířka 336 

mm x hloubka 276 mm. Stojan je proveden se 

sklonem 5 stupňů.

ks 5.299,-

Model Seven                                          
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3 pásmový akustický odpružený design, 13" 

papírový basový reproduktor, 4,5" papírový 

středotónový reproduktor, 1" hliníkový kalotový 

výškový reproduktor. Dodává se včetně stojanu. 

Provedení - pravá dýha západní africký mahagon 

nebo anglický ořech.

ks 59.990,-

Model Seven Grille
Samostatné mřížky pro Model Seven, které lze 

použit, 3 typy – lněná starosvětská, kamenná 

praná a nebo černá čedičová pletená. 

pár 5.999,-
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Model Seven Riser 

Base

Stojan určený pro Model Seven. Robustní 

svařovaná ocelová konstrukce. Výška 102 mm x 

šířka 457 mm x hloubka 259 mm. Stojan je 

proveden se sklonem 3 stupňů.

ks 5.299,-

Albany II

2 pásmová – stojanová reprosoustava s 

basreflexem, 1 x 5,25" kevlarový basový 

reproduktor s 1" hliníkovým výškovým 

reproduktorem. Provedení – fólie černý dub 

nebo evropský ořech.

pár 10.990,-

Story I

Centrální reproduktor, 2 pásmový, 2 x 5,25" 

kevlarové basové reproduktory s 1" hliníkovým 

výškovým reproduktorem, provedení - dýha 

černý dub nebo americký ořech.

ks 14.990,-

Beacon

2 pásmové surrondové reproduktory, 2 x 5,25" 

kevlarové basové reproduktory s 2 x 1" 

hliníkovými výškovými reproduktory. Dipólové 

provedení, černý dub.

pár 18.490,-

Stratton 10

Aktivní subwoofer, 1 X 10" kompozitní basový 

reproduktor z upraveného papíru, kevlaru, CSX, 

sklolaminátu, výkon 200 watů RMS / 400 wattů 

špičkový – digitální spínací zesilovač třídy D, 

frekvenční rozsah 32 Hz – 160 Hz, zadní 

basreflex. provedení černý karbonový matný lak.

ks 13.990,-

Stratton 12

Aktivní subwoofer, 1 X 12" kompozitní basový 

reproduktor z upraveného papíru, kevlaru, CSX, 

sklolaminátu, výkon 250 watů RMS / 500 wattů 

špičkový – digitální spínací zesilovač třídy D, 

frekvenční rozsah 30 Hz – 160 Hz, zadní 

basreflex. provedení černý karbonový matný lak.

ks 18.490,-

Ultimate One

Otevřená sluchátka, 50mm beryliové membrány, 

dřevěné naušníky polstrované z  ovčí a hovězí 

kůže, frekvenční rozsah 18-22 kHz, impedance 

32 Ohmů, 108 dB SPL, 2 metrový stříbrný kabel, 

černé kožené  cestovní pouzdro plus velurová 

taška na přenášení.

ks 10.790,-

Fusion

 

Bezdrátové sluchátka do uší s čipem Qualcomm 

5.0 Bluetooth, rozpoznávání hlasu, handsfree, 

předprogramováno s 9 hlasovými příkazy, 

možno přijímat i odmítat hovory, 

zvyšovat/snižovat hlasitost, přepínat skladby 

vpřed/vzad, technologie rozpoznávání pouze 

hlasu nositele, USB-C a bezdrátové nabíjecí 

pouzdro Qi.

ks 6.299,-
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