MicroPod
MicroPod SE
Lifestyle hangsugárzó

29 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

23 618,11 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Kompakt hangsugárzó sztereó és surround alkalmazásokhoz
A Scandyna MicroPod SE hangszórók egyaránt alkalmasak a
kétcsatornás sztereó és házimozi surround alkalmazásokhoz.
A MicroPod SE egy teljes körű hangsugárzó, amit lehet használni
önmagában is és akár egyszerűen párosítható egy mélysugárzóval is a
hozzáadott basszus eléréséhez.
Tartozék alumínium "Sputnik" tüskéken is állhat, vagy falra is szerelhető
az opcionális fali konzol segítégével.
Színek: fehér, fekete, piros
Rendszer: 2-utas, zárt
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV- házimozi rendszerek
Erősítő követelmény: 10 - 100 Watt
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvencia átvitel: 65-20,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 86dB SPL (2.83V / 1 m)
Hangsugárzók: 1 x 3 "(75mm)-es mélynyomó, Kevlar ™ kúp, 1 x ¾" (19
mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 1,0 kg per darab
Méretek: Szélesség 125mm, Magasság 160mm (195mm tüskékkel),
mélység 114mm
Tartozékok: Falikonzol, (alumínium tüskék)
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

MicroPod SE Active
Active lifestyle hangsugárzó

99 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

78 732,28 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos aktív hangsugárzó rendszer
Azonos akusztikus műszaki alapelvek alapján készült, mint a MicroPod
passzív változata. A MicroPod Active ideális megoldás, ha a
rendelkezésre álló hely nagyon kevés. Beállítása egyszerű az egyik
hangfalon található hangerőszabályzó és a 3,5 mm-es sztereó bemeneti
aljzat segítségével, amely egy hagyományos hangsugárzó kábellel
csatlakozik a másik hangsugárzóhoz.
A MicroPod Active ideális azok számára, akik a kényelmet és a lenyűgöző
teljesítményt várnak egy ilyen kis rendszertől.
Színek: fehér, fekete, piros
Rendszer: 2.0 teljesen aktív multimédiás hangsugárzó rendszer
Erősítő kimenet: 2 x 10 Watt RMS, 6 Ω
Frekvenciaátvitel: 20 - 20.000 Hz (± 1,0 dB)
Bemenet: AUX, 3 ½ mm, minijack
Output: SUB OUT, 3 ½ mm, minijack
Áramellátás: 100 VAC - 240 VAC (külső), Auto készenléti üzemmód
Hangsugárzók: 1 x 3 "(75mm) mélysugárzó kevlár kónuszos, 1 x ¾" (19
mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 1,0 kg / db
Méretek: Szélesség 125mm, Magasság 160mm (195mm tüskékkel),
mélység 114mm
Tartozékok: Falikonzol (alumínium tüskék)
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.

2013.02.01.

oldal 1

MicroPod Bluetooth
Lifestyle hangsugárzó

119 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

94 480,31 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos vezeték nélküli aktív hangsugárzó rendszer
A hozzáadott Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat teszi MicroPod
Bluetooth hangsugárzókat az egyik legsokoldalúbbá a Scandyna
választékán belül.
Egyszerű "párosítás"; a MicroPod Bluetooth hangsugárzók bármilyen
Bluetooth-eszközhöz, például egy okostelefonhoz, tablet PC-hez
csatlakoztathatók, vagy a zenét vezeték nélkü lehet lejátszani a
kényelmes zenehallgatáshoz,miközben egyáltalán nem veszít a
minőségéből.
Mivel a Bluetooth technológia kompatibilis a legtöbb mobil eszközzel,
lehetőség nyílik a rugalmas korszerűsítésre, így a felhasználók nem
korlátozódnak egy adott márka használatára.
Erősítő: D osztályú
Színek: fehér, fekete, piros
Kimeneti teljesítmény: 2 x 20 W, 4 Ohm
Feszültség: 100 VAC - 240 VAC
Bemenetek: 1 x sztereo bemenet - fejhallgató Jack, Bluetooth
Kimenetek: 1 x hangsugárzó kimenet, 1 x sztereó vonalszintű kimenet
mélynyomóhoz
Frekvenciaátvitel: 20Hz - 20KHz ± 1.0dB (AMP)
THD: <0,3% @ 1W - 10W = 10,0% @ 20W
Jel zaj arány:> 75dB
Maximális zajszint: <2mV
LED: kék
Védelmek: Kimenetek rövidzár elleni védelme, kimenetek túláram
védelme
Mélysugárzó: 3 "20mm V.C GF kúp
Magassugárzó: ¾ "selyem dóm
Méretek: Szélesség 125mm, Magasság 160mm (195mm tüskékkel).
Mélység 114mm
Tartozékok: falikonzol (alumínium tüskék tartozék)
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

MicroPod Wallbracket

9 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

7 866,14 Ft

Falikonzol

Nettó kiskereskedelmi ár

Állítható falitartó
A fali konzolok kifejezetten úgy lettek tervezve, hogy esztétikailag is
kiegészítsék a Minipod, a Cinepod és a Micropod SE hangsugárzókat.
Emellett úgy működik, mint egy teljes mértékben állítható hangsugárzó
tartó fali vagy mennyezeti installációkhoz.
A szilárd alumínium gerinccel a falikonzol tökéletesen alkalmazható a
nyilvános helyeken és házimozihoz egyaránt. A falikonzolok kaphatók
fekete és lucente / kobalt színekben. A fekete használata ajánlott a
legtöbb színnel.
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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SmallPod
SmallPod
Lifestyle hangsugárzó

64 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

51 177,17 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos hangsugárzók sztereó és surround alkalmazásokhoz
Az azonos kialakítású körvonal a klasszikus MiniPod-ot idézi. A SmallPod
30%-kal kisebb fizikai méretével azok számára készült, akik ugyanazt a
lenyűgöző megjelenést szeretnék egy diszkrétebb méretben.
Csakúgy, mint a MiniPod-nál, fizikai alak itt is javítja a minőséget. Az
ívelt kabinet nem csak csökkenti a nem kívánatos belső hanghullámokat,
melyek a hang torzulásához vezethetnek, hanem biztosítja a
merevséget, amely elengedhetetlen a meghajtó egységek legjobb
működéséhez.
Színek: fehér, fekete, piros
Rendszer: 2-utas, bassreflex
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV- házimozirendszer
Erősítő igény: 10 - 100Watt RMS
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvenciaátvitel: 60-25,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 89dB SPL (2.83V / 1 m)
Hangsugárzók: 1 x 4 "(100mm) mélynyomó, Kevlar ™ kúp, 1 x ¾" (19
mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 1,8 kg / darab (tüskék nélkül)
Méretek: Szélesség 157mm, magasság 256mm (325mm tüskékkel),
mélység 160mm
Tartozékok: Falikonzol (alumínium tüskék)
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

SmallPod Active
Active lifestyle hangsugárzó

179 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

141 724,41 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos aktív hangsugárzó rendszer
A SmallPod Active erőteljes beépített erősítőkkel van szerelve, így
használni őket a számítógéphez, mp3 lejátszóhoz vagy más jó minőségű
műsorforráshoz, külső erősítő hozzáadása nélkül.
Minél jobb a forrás, annál jobban fog szólni.
Erősítő: D osztályú
Színek: fehér, fekete, piros
Kimeneti teljesítmény: 2 x 16 W, 4 OMS
Feszültség: 100 VAC - 240 VAC
Bemenetek: 1 x Sztereó bemenet jack
Kimenetek: 1 x Hangszóró kimenet, 1 x Sztereó vonal kimenet
mélynyomóhoz
Frekvenciaátvitel: 20Hz - 20kHz ± 1.0dB
THD: <0,1% @ 1W - 10W = 1,0% @ 16W
Jel zaj arány:> 75dB
Maximális zajszint: <1mV
LED: Power & IR jelző
Védelem: Kimeneti Short védelem, Kimenetek Túláram védelem
Távvezérő szolgáltatásai: Power, némítás, hangerő fel és le
Méretek:
Mélysugárzó: 4 " hangsugárzó
Magassugárzó: 3/4 " hangsugárzó
Szélesség 157mm, magasság 256mm (325mm tüskékkel), mélység
160mm
Kiegészítők: Falikonzol
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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SmallPod Active Bluetooth
Active lifestyle hangsugárzó Bluetooth

199 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

157 472,44 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos vezeték nélküli aktív hangsugárzó rendszer
A hozzáadott Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat teszi SmallPod Active
Bluetooth hangsugárzóz az egyik legsokoldalúbb termékké a Scandayna
választékában.
A SmallPod Active Bluetooth hangsugárzó egyszerűen párosítható
bármilyen Bluetooth kompatibilis eszközzel, például egy okostelefonnal,
tablet PC-vel, vagy a zene lehet vezeték nélküli "streaming" is. A
nagyobb kényelem egyáltalán nem veszít minőségéből.
Mivel a Bluetooth technológia kompatibilis a legtöbb mobil eszközzel,
magától értetődik a rugalmas korszerűsítés, így a felhasználók nem
korlátozódnak egy adott márka használatára.
Erősítő: D osztályú
Kimeneti teljesítmény: 2 x 40 W, 4 Ohm
Feszültség: 100 VAC - 240 VAC
Bemenetek: 1 x sztereo bemenet Jack, Bluetooth
Kimenetek: 1 x hangsugárzó kimenet, 1 x sztereó vonal kimenet
mélynyomóhoz
Frekvenciaátvitel: 20Hz - 20KHz + / - 1.0dB (AMP)
THD: <0,2% @ 1W - 30W = 1,0% @ 40W
Jel zaj arány:> 85dB
Maximális zajszint: <1mV
LED: Power & IR jelző és kék / piros Bluetooth
Védelem: Kimenetek rövidzár védelme, kimenetek túláram védelme
Távvezérlő funkciók: Power, Némítás, Hangerő fel és le, AUX, BT,
párosítás, lejátszás / szünet, következő / előző
Mélysugárzó: 4 "25mm hangsugárzó Kevlar ™ kónuszos
Magassugárzó: 3/4 "selyem dóm magassugárzó
Méretek: Szélesség 157mm, magasság 256mm (325mm tüskékkel),
mélység 160mm
Tartozékok: Falikonzol, (alumínium tüskék)
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

SmallPod Wallbracket

34 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

27 551,18 Ft

Falikonzol

Nettó kiskereskedelmi ár

Állítható falitartó
A fali konzolok kifejezetten úgy lettek tervezve, hogy esztétikailag is
kiegészítsék a Minipod, a Cinepod és a Micropod SE hangsugárzókat.
Emellett úgy működik, mint egy teljes mértékben állítható hangsugárzó
tartó fali vagy mennyezeti installációkhoz.
A szilárd alumínium gerinccel a falikonzol tökéletesen alkalmazható a
nyilvános helyeken és házimozihoz egyaránt. A falikonzolok kaphatók
fekete és lucente / kobalt színekben. A fekete használata ajánlott a
legtöbb színnel.
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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MiniPod
MiniPod MK2
Lifestyle hangsugárzó

99 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

78 736,22 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos hangsugárzók sztereó és surround alkalmazásokhoz
A dizájn ikon és az a modell, amivel kezdődött minden. A MiniPod egyike
a világ legismertebb hangsugárzóinak. Indulása óta, a korai 1990-es
évektől a MiniPod állította fel azt a viszonyítási alapot, ami megmutatta,
hogy mit lehet elérni, ha eltávolodunk a hagyományos hangfaldoboz
tervezéstől.
Amikor a minőség a tetszetős külalakkal párosul; mivel a MiniPod MK2
egyike a világ legjobb monitor hangsugárzóinak, ezért biztosak vagyunk
benne, hogy ez továbbra is egy ikon lesz az elkövetkező években is. A
MiniPod MK2-höz mellékeljük a Sputnik tüskéket is.
Színek: fehér, fekete, matt fekete, piros, sárga
Rendszer: 2-utas bassreflex
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV- házimozirendszer
Erősítő igény: 10 - 100Watt, 8 Ω
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvencia tartomány: 55-22,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 90dB SPL (2.83V / 1 m)
Hangsugárzók: 1 x 5 "(125mm) mélysugárzó Kevlar ™ kónuszos, 1 x 1"
(25mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 2,3 kg / darab (tüskék nélkül)
Méretek: Szélesség 210mm, magasság 340mm (440mm tüskékkel),
mélység 200mm
Tartozékok: Falikonzol (alumínium tüskék)
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

MiniPod Wallbracket

34 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

27 551,18 Ft

Falikonzol

Nettó kiskereskedelmi ár

Állítható falitartó
A fali konzolok kifejezetten úgy lettek tervezve, hogy esztétikailag is
kiegészítsék a Minipod, a Cinepod és a Micropod SE hangsugárzókat.
Emellett úgy működik, mint egy teljes mértékben állítható hangsugárzó
tartó fali vagy mennyezeti installációkhoz.
A szilárd alumínium gerinccel a falikonzol tökéletesen alkalmazható a
nyilvános helyeken és házimozihoz egyaránt. A falikonzolok kaphatók
fekete és lucente / kobalt színekben. A fekete használata ajánlott a
legtöbb színnel.
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

MiniPod Metal Front Grille

19 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

15 740,16 Ft

Grill

Nettó kiskereskedelmi ár

MiniPod fém hangsugárzó előlap
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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BigPod
179 995 Ft

BigPod

Bruttó kiskereskedelmi ár

Lifestyle hangsugárzó

141 728,35 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos hangsugárzók mind sztereó és surround felhasználásra
Összehasonlítva a MiniPod MK2-t és a jelentősebben nagyobb BigPod-ot,
a szélesebb hangtartomány iránti igényeket a nagyobb hangsugárzó
jobban kiszolgálja, így több basszust kapunk a nagyobb szobákban is.
Bár a BigPod egy sokkal nagyobb hangsugárzó, megtartja a kisebb
testvér figyelemreméltó minőségét.
Azok számára, akik nagyobb szobát szeretnének behangosítani és a
kiváló hangzás mellett a dizájn is fontos, a BigPod a tökéletes választás.
Színek: fehér, fekete, matt fekete, piros
Rendszer: 2-utas bassreflex
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV-házimozirendszerek
Erősítő igény: 10 - 150Watt, 8 Ω
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvencia tartomány: 50-25,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 91dB SPL (2.83V / 1 m)
Meghajtó egységek: 1 x 6 "(160 mm)-es mélynyomó, Kevlar ™ kónuszos
1 x 1" (25mm) dóm magassugárzó neodímium "kettős kamra" mágneses
rendszer
Súly: 3,5 kg / darab (tüskék nélkül)
Méretek: Szélesség 295mm, magasság 440mm (533mm tüskékkel),
mélység 290mm
Tartozékok: Alumínium tüskék
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

BigPod Floorstand

69 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

55 110,24 Ft

Floorstand

Nettó kiskereskedelmi ár

BigPod hangsugárzó állvány

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

MegaPod Kit
Lifestyle hangsugárzó

249 995 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

196 846,46 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos hangsugárzók mind sztereó és surround felhasználásra
Azok számára, akik a végső MiniPod hangsugárzó rendszert szeretnék
összeállítani, vagy csak szeretnének frissíteni a MiniPods
hangsugárzóikon extra basszussal. Nekik a MegaPod egyesíti a MiniPod
mozgékonyságát a mélynyomó által nyűjtott extra erős basszussal.
Álló hangsugárzónak tervezték, ahol a nagyobb szobákban a MegaPod a
MiniPod teljesítményét és hangminőségét gy új szintre emeli.
Színek: fehér, fekete, piros, sárga
Rendszer: 2-utas, bassreflex
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV- házimozirendszerek
Erősítő igény: 10 - 200Watt, 8 Ω
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvencia tartomány: 28-22,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 91dB SPL (2.83V / 1 m)
Hangsugárzók: 1 x 10 "(250mm) mélynyomó, Hosszúlöketű Sub 1 x 5"
(125mm) mélynyomó, Kevlar ™ kónuszos 1 x 1 "
Súly: 12,3 kg / db
Méretek: Szélesség 348mm, magasság 884mm, mélység 535mm
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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The Drop
The Drop
Lifestyle hangsugárzó

89 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

70 858,27 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos hangsugárzó sztereó és surround alkalmazásokhoz
A többi PodSpeaker-hez hasonló tervezési elveket képvisel, mégis más
formában. The Drop merev kabinete különböző felszerelési
lehetőségeket kínál. Ezért is ez az egyik legsokoldalúbb hangsugárzó a
piacon.
A hagyományos asztali vagy könyvespolc elhelyezés mellett The Drop
egyedülálló "lógó" konzola ideális azok számára, akik ugyanazt a
Scandyna minőséget szeretnék, amit megszoktak más modellektől, de a
mennyezetre függesztve.
The Drop ideális azok számára, akiknek fontos mind megjelenés és a
hangminőség.
Színek: fehér, fekete, matt fekete, piros
Rendszer: 2-utas, zárt
Alkalmazások: Hi-Fi sztereó, AV- házimozirendszer
Erősítő követelmény: 10 - 100Watt, 8 Ω
Névleges impedancia: 4 Ω
Frekvencia tartomány: 50-22,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 89dB SPL (2.83V / 1 m)
Hangsugárzók: 1 x 5 "(125mm) mélysugárzó Kevlar ™ kónuszos, 1 x 1"
(25mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 2,3 kg / darab (tüskék nélkül)
Méretek: Szélesség 215mm, magasság 437mm (beleértve a gumi láb),
mélység 170mm
Tartozékok: Falikonzol, mennyezeti konzol (beleértve a 2 x 5m kábel),
alumínium tüskék (gumi láb)
Az ár egy darabra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

The Drop Wallbracket

34 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

27 551,18 Ft

Falikonzol

Nettó kiskereskedelmi ár

The Drop hangsugárzó falikonzol
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

The Drop Ceilling Mount

54 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

43 299,21 Ft

Ceilling Mount

Nettó kiskereskedelmi ár

The Drop mennyezeti konzolok speciálisan ehhez a modellhez lettek
tervezve.
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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The Drop Sputnik spikes

16 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

13 377,95 Ft

Sputnik spikes

Nettó kiskereskedelmi ár

Ihlette a korai szovjet Szputnyik műhold; a tüskék kiegészítik a teljes
termékskála dizájnját. A tüskék külön is rendelhetők a Minipods, a Drop
és a Cinepod hangfalakhoz.
Az ár egy párra vonatkozik (2 x 3 db)

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

CinePod
119 990 Ft

CinePod

Bruttó kiskereskedelmi ár

Lifestyle hangsugárzó

94 480,31 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos surround centerhangsugárzó
Amennyiben egy többcsatornás audio-rendszer szeretne létrehozni,
akkor CinePod a Scandyna család centerhangsugárzója.
A legfontosabb hangszóró házimozi rendszerben, mivel a center csatorna
felelős bármely film hangjának mintegy 70%-áért. Így ilyen
alkalmazások esetén egy agilis és készséges hangsugárzóra van
szükség.
Színek: fehér, fekete, matt fekete, piros
Rendszer: 2-utas bassreflex
Alkalmazások: centersugárzó AV- Házimozi rendszer
Erősítő igény: 10 - 200Watt, 8 Ω
Névleges impedancia: 4 - 8 Ω
Frekvencia tartomány: 28-22,000 Hz (± 3dB)
Érzékenység: 91dB SPL (2.83V / 1 m)
Hamgsugárzók: 2 x 5 "(125mm) mélysugárzó Kevlar ™ kónuszos, 1 x 1"
(25mm) lágy dóm magassugárzó
Súly: 4,5 kg (tüskék nélkül)
Méretek: Szélesség 430mm, magasság 250mm, mélység 230mm
Tartozékok: Falikonzolok, alumínium tüskék

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

CinePod Wallbracket

17 990 Ft

Bruttó kiskereskedelmi ár

14 165,35 Ft

Falikonzol

Nettó kiskereskedelmi ár

Állítható falitartó
A fali konzolok kifejezetten úgy lettek tervezve, hogy esztétikailag is
kiegészítsék a Minipod, a Cinepod és a Micropod SE hangsugárzókat.
Emellett úgy működik, mint egy teljes mértékben állítható hangsugárzó
tartó fali vagy mennyezeti installációkhoz.
A szilárd alumínium gerinccel a falikonzol tökéletesen alkalmazható a
nyilvános helyeken és házimozihoz egyaránt. A falikonzolok kaphatók
fekete és lucente / kobalt színekben. A fekete használata ajánlott a
legtöbb színnel.

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

CinePod Sputnik spikes

9 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

7 866,14 Ft

Sputnik spikes

Nettó kiskereskedelmi ár

Ihlette a korai szovjet Szputnyik műhold; a tüskék kiegészítik a teljes
termékskála dizájnját. A tüskék külön is rendelhetők a Minipods, a Drop
és a Cinepod hangfalakhoz.

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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Subwoofers
MicroPod Subwoofer
Subwoofer - Aktív mélysugárzó

119 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

94 480,31 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Kompakt subwoofer sztereó és surround alkalmazásokhoz
A Scandyna MicroPod Sub tartalmaz egy nagy teljesítményű 100 wattos
D osztályú digitális erősítőt, amely párosul egy 165mm hosszúlöketű
hangsugárzóval, amely létrehozza az erőteljes, teljes körű és valósághű
basszus alapokat.
Könnyedén működik a két csatornás, vagy házimozi rendszerekben is. A
MicroPod Sub biztosítja a hangsugárzó gyors válaszidejét, miközben a
teljesen kontrollált mélyeket a filmek különleges hanghatásainál.
Színek: fehér, fekete, piros
Leírás: 6,5 "meghajtott mélysugárzó rendszer
Erősítő: Class D (digitális)
Teljesítmény: 100 Watt
hangsugárzó: 6,5 "-es mélynyomó, hosszúlöketű
Frekvencia tartomány: 30-165 Hz
Jel / zaj: 98dB
Bemenetek: RCA bemenet, 170mV
Tápellátás: 100/240V (kapcsoló üzemmód)
Fogyasztás: kevesebb, mint 0,5 watt készenléti állapotban
Funkciók: Auto készenléti üzemmód
Fázis: 0-180 fok
Hangerő vezérlés, Crossover frekvencia-szabályozás
Súly: 5,8 kg per darab
Méretek: Szélesség 230mm, Magasság 250mm (gumi láb), mélység
235mm

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

159 990 Ft

The Ball

Bruttó kiskereskedelmi ár

Subwoofer - Aktív mélysugárzó

125 976,38 Ft
Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos subwoofer sztereó és surround alkalmazásokhoz
Ahogy a neve is sugallja, The Ball szinte gömb alakú. Modern stílus, The
Ball tartalmaz egy nagy teljesítményű 600 wattos D osztályú erősítőt,
amely párosul egy 170mm hosszúlöketű mélysugárzóval, mellyel
egységet hoznak létre a hatékony és valósághű basszus alapokhoz.
A modern megjelenésmellett The Ball az alkalmazott modern technológia
segítségével alacsony fogyasztást és könnyű használatot biztosít.
The Ball rendelkezik automatikus készenléti funkcióval, így az egység
csak akkor kapcsol be, ha szükséges. A tartozék távirányító is
egyszerűvé teszi a telepítést és segít az "on the fly" használat során.
Színek: fehér, fekete, piros
Rendszer: Aktív mélynyomó, zárt
Alkalmazás: sztereó-és AV- Házimozi rendszerek
Erősítő kimenet: 600Watt RMS, D osztályú
Frekvencia tartomány: 40 - 140 Hz (változó)
Tápellátás: 100 - 240 VAC (Auto Standby)
Hangsugárzó: 170mm mélysugárzó "4 rétegű lengőtekercs"
Bemenetek: Line in, RCA phonoplugs L / R
Funkciók: Volume, változó fázis 0-180 ° (switch), on / off (kapcsoló)
Távirányító: hangerő, némítás, on / off
Súly: 3,8 kg / db
Méretek: Szélesség 320mm, magasság 320mm, mélység 320mm

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

Horn Distribution (HU) Kft.
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BassStation MK2
Subwoofer - Aktív mélysugárzó

249 990 Ft
Bruttó kiskereskedelmi ár

196 842,52 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Stílusos subwoofer sztereó és surround alkalmazásokhoz
A basszus érzelmeket továbbít és mindig alátámasztja bármely rendszer
hangzását. A BassStation 150 wattos D-osztályú erősítője és a 250mm
hosszúlöketű mélysugárzója több érzelmet ad át, mint a legtöbb
mélysugárzó.
Reprodukálja a mély, tiszta hangokat, amely egyaránt lehet finom
részlete egy szimfóniának, vagy impozáns része egy film hanganyagának
is.
A tökéletes párja minden Scandyna hangsugárzónak, a BassStation
integrál bármilyen teret és növeli a teljesítményt, emellet igazán
lenyűgöző zenei élményt nyújt.
Színek: fehér, fekete, piros
Rendszer: Aktív mélynyomó, bassreflex
Alkalmazás: sztereó- és AV- Házimozi rendszer
Erősítő kimenet: 150Watt RMS, D osztályú
Frekvencia tartomány: 40 - 120 Hz (változtatható)
Áramellátás: 115 - 230 VAC (Auto Standby)
Hangsugárzó: 10 "(250 mm)-es mélynyomó, 4 rétegű lengőtekercs
Bemenetek: Line in, RCA phono L / R
Funkciók: Hangerő, változtatható frekvencia tartomány, változtatható
fázis 0-180 ° (kapcsoló) be / ki (kapcsoló)
Súly: 11,2 kg / db
Méretek: Szélesség 348mm, magasság 529mm, mélység 348mm

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

49 990 Ft

WDS

Bruttó kiskereskedelmi ár

Wireless Dongle System

39 362,20 Ft

Nettó kiskereskedelmi ár

Audio jelek továbbítása vezeték nélküli a számítógépről
Scandyna Wireless Dongle System - Játsza le az összes zenéjét vezeték
nélkül a számítógépről, a TV-ről, vagy bármilyen audio eszközről az aktív
hangsugárzókon, sztereó receiveren vagy aktív mélysugárzón CDminőségű sztereó hanggal.
Az adó és a vevő 2.4 GHz-es technológiát használ és a vezeték nélküli
audio jelet akár 30 méteres távolságra is elküldi CD hangminőségben.
Tápellátás: 5,0 Volt
Audio mintavételezés: 48 KHz
Audio Csatornák száma: 2
Audio bemenet (1): Analog - 3 ½ mm-es mini jack
Audio bemenet (2): USB 2.0 (teljes sebességű)
Hang Frekvenciaátvitel: 20-22,000 Hz
Működési frekvencia: 2,4 GHz
RF csatornák: 77
Csatornaosztás: 1 MHz
Air Data Rate: 2 Mbps
Moduláció: GFSK
Működési tartomány: akár 30 méter (rálátás)
Audio THD: (0dB @ 1 Khz) 0,1 - 0,5%
Audio kimenet: SNR 62 dB
Audio Felbontás: 16 bit
Audio Data Compression: igen
L / R csatorna szétválasztás: 62 dB
Tulajdonságok:
Küldje vezeték nélkü azi audio jeleket a ház összes szobájából
Egyszerű beállítás, másodpercek alatti csatlakoztás
Működik MAC-re vagy PC-re (működik számítógép nélkül is)
Plug-n-play, nincs szükség szoftver letöltésére vagy telepítésére
Szuper-kompakt méret, nem igényel elemet
30 méterig (100 láb) működik kimaradás vagy interferencia nélkül
CD minőségű sztereó hang - nem csökken a hangminőség
Lejátssza az összes zenei formátumot bármely médialejátszóról
Helyettesíti bármely RCA vagy minijack audiokábelt
2,4 GHz-es digitális átvitel
Az ár egy párra vonatkozik

ÚJ
nettó tömeg: 1,00 kg
méretek: 125 x 160 x 0 mm

www.podspeakers.dk
www.horndistribution.hu

Horn Distribution (HU) Kft.

Ahol külön nincs jelölve, ott az árak darabra vonatkoznak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az esetlegesen előforduló gépelési hibákért felelősséget nem vállalunk.
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