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kolumna Podłogowa
• Konstrukcja: 6 przetworników, 3-1.5-drożna, hybrydowa,
 przetwornik niskotonowy z aktywnym zawieszeniem, 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia, 400Hz dla tylnego basu
• Moc: 400W (15-500W zalecana moc wzmacniacza) 
• Wzmacniacz: woofery zasilane osobnymi kontrolerami DSP 
 moc 700W (łącznie 1400W, 2800W mocy szczytowej)
• Pasmo przenoszenia: 19Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi 
         19Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 96dB (w pomieszczeniu), 93dB (w komorze bezechowej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca  rozpraszanie, 
 ○ średniotonowy: 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa,
 odwrócony dyferencyjny przetwornik z kopułką neodymową, 
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 
 ○ niskotonowy: 4 x 215 mm (8-1.5") C-Pal, dyferencyjne przetworniki,  
 aktywne powiększone
 Technologia Active Ridge (ART™)
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 86 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 132 x 30 x 52 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona 9H 179 000zł /para

PErsona

kolumna Podłogowa
• Konstrukcja: 4 przetworniki, 3-drożna 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia @ 300-400Hz 
• Moc: 350W (15-500W zalecana moc wzmacniacza)
• Pasmo przenoszenia: 35Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi 
         35Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: >92dB (w pomieszczeniu), 
           >89dB (w komorze bezechowej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca  rozpraszanie 
 ○ średniotonowy: 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa,
 odwrócony dyferencyjny przetwornik z kopułką neodymową, 
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 
 ○ niskotonowy: 2 x 215 mm (8-1.5") C-Pal, dyferencyjne przetworniki,  
 aktywne powiększone
 Technologia Active Ridge (ART™)
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 65 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 132 x 30 x 52 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona 7F 129 000zł /para
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kolumna Podłogowa
• Konstrukcja: 5 przetworniki, 3-drożna 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia @ 300-400Hz 
• Moc: 300W (15-500W zalecana moc wzmacniacza)
• Pasmo przenoszenia: 45Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi  
         45Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: >90dB (w pomieszczeniu), >93dB (w komorze bezecho-
wej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie, 
 ○ średniotonowy: 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa,
 odwrócony dyferencyjny przetwornik z kopułką neodymową, 
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 
 ○ niskotonowy: 3 x 178 mm (7") C-Pal,  
 Technologia Active Ridge (ART™)
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 43 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 132 x 30 x 52 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona 5F 87 900zł /para

PErsona

kolumna Podłogowa
• Konstrukcja: 5 przetworniki, 3-drożna 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.4kHz - 3 stopnia @ 400Hz 
• Moc: 200W (15-400W zalecana moc wzmacniacza)
• Pasmo przenoszenia: 48Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi 
         48Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 92dB (w pomieszczeniu), 
          >89dB (w komorze bezechowej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca rozpraszanie 
 ○ średniotonowy: 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa,
 odwrócony dyferencyjny przetwornik z kopułką neodymową, 
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 
 ○ niskotonowy: 2 x 178 mm (7") C-Pal,  
 Technologia Active Ridge (ART™)
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 34 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 112.6 x 24.1 x 42.7 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona 3F 51 900zł /para
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kolumna Podstawkowa
• Konstrukcja: 2 przetworniki, 2-drożna 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2kHz - 3 stopnia
    (przetwornik wysokotonowy/średnio-niskotonowy)
• Moc: 150W (15-250W zalecana moc wzmacniacza)
• Pasmo przenoszenia: 60Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi 
         60Hz - 20kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 92dB (w pomieszczeniu), 89dB (w komorze bezechowej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca  rozpraszanie 
 ○ średnio-niskotonowy: 178 mm (7") Truextent®, kopułka berylowa, 
 powiększona soczewka, Technologia Active Ridge (ART™), 
 Isolation Mounting System,
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 14 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 43.5 x 22.5 x 33 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona B 35 900zł /para

PErsona

kolumna centralna
• Konstrukcja: 6 przetworników, 3-drożna 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Punkty odcięcia zwrotnicy: 2.5kHz - 3 stopnia @ 700Hz 
• Moc: 250W (15-500W zalecana moc wzmacniacza)
• Pasmo przenoszenia: 43Hz - 45kHz (+/- 2 dB) w osi 
         43Hz - 45kHz (+/- 2dB) 30° poza osią
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 93dB (w pomieszczeniu), 90dB (w komorze bezechowej)
• Przetworniki:
 ○ wysokotonowy: 25 mm (1") Truextent®, kopułka berylowa,  
 chłodzony/tłumiony ferrofluidem, soczewka wysokotonowa 
 z FEA (Finite Element Analysis) optymalizująca  rozpraszanie 
 ○ średniotonowy: 100 mm (4") Truextent®, kopułka berylowa,
 1" cewka odporna na wysokie temperatury 
 ○ niskotonowy: 4 x 178 mm (7") C-Pal,  
 Technologia Active Ridge (ART™), Isolation Mounting System,
 1.5" cewka odporna na wysokie temperatury 

Waga: 38 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 26.3 x 91.4 x 41.5 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona C 38 900zł /szt.
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subwoofer aktywny
• Konstrukcja: 6 przetworników, heksagonalne zawieszenie,  
 obudowa tłumiąca drżenie 
 Perforated Phase-Aligning (PPA™), 
 system mocowania głośników w technologii SHOCK-MOUNT™
• Zwrotnica: dolnoprzepustowa, zmienna: 35 Hz - 150 Hz, opcja bypass 
• Regulacja fazy: 0 -180  
• Moc wzmacniacza: 1700W mocy ciągłej, 3400W mocy szczytowej
• Pasmo przenoszenia: 19Hz - 220Hz, (+/- 2 dB) w osi (bypass)
         19Hz - 220Hz (+/- 2dB) 30° poza osią (bypass)
• Impedancja: RCA: 10k Ω; XLR: 20k Ω
• Efektywność: 100dV (mono)
• Przetwornik niskotonowy: 6 x 203 mm (8") wzbogacane minerałami,   
 polimerowe kopułki, Technologia Active Ridge (ART™) 
 1-1 / 2 "(38mm) czterowarstwowa membrana, kompozytowy 
 wysokotemperaturowy Nomex®, 
 zaawansowane zawieszenia przetworników, 
 9,2-lb (4.16 kg) zawieszenie z magnesem ferrytowym,
 obudowa odlewana z wydajnym radiatorem 
• Funkcje: system korekcji ARC™ z skalibrowanym mikrofonem 

Waga: 53.6 kg / szt. 
Wymiary (W/S/G): 52.5 x 51.2 x 48 cm 
Dostępne kolory:
• Vanta Black (HG), Harmony White (HG) 
• Aria Blue (MG), Sonic Silver (MG) 

Persona SuB 32 999zł /szt.

PErsona
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Podstawka głośnikowa
Kompatybilna z kolumnami podstawkowymi Persona B 

Podstawka B-29 DOSTĘPNE 
WKRóTCE

Podstawki głośnikowe

Podstawka głośnikowa
Kompatybilna z kolumnami centralnymi Persona C 

Podstawka B-18C DOSTĘPNE 
WKRóTCE

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.


