MRX 710

MRX 510

MRX 310

7-kanałowy
system korekcji pomieszczenia ARC 1M
120 W / kanał

7-kanałowy
system korekcji pomieszczenia ARC 1M
100W / kanał

5-kanałowy
system korekcji pomieszczenia ARC 1M
80W / kanał

Seria MRX

Seria MRX

Seria MRX

Amplitunery Audio-Video

M1

Seria M
1-kanałowy
1000 W / kanał

Produkt Roku 2013
SoundStage

Europejskie Kino Domowe
2009-2010

A5/A2

MCA 50/30/20

5/2-kanałowy
225 W / kanał

5/3/2-kanałowy
225 W / kanał

Seria A

Seria MCA

Wzmacniacze mocy

P5/P2
Seria P

5/2-kanałowy
325 W / kanał

Wzmacniacze mocy
Najwyższa jakość materiałów i komponentów
Wzmacniacze Anthem zostały zaprojektowane w Północnej Ameryce i wyprodukowane z
wykorzystaniem wysokiej klasy materiałów. Jakość wykonania jest najlepsza na świecie.

Doskonałe wykonanie
Wielokrotnie nagradzane produkty, oraz wewnętrzne zasady tworzenia nie tylko dla jakości dźwięku, ale również długotrwałości życia
sprzętu.

Pasja dźwięku!
Przed projektem, przed testowaniem jakości,
długo przed produkcją jest pasja! Pasja tworzenia wyjątkowych produktów. Anthem jest dzięki
temu liderem wśród sprzętu high-end.

PVA 8/7/5/3/2
Seria PVA

8/7/5/3/2-kanałowy
125 W / kanał

Integrated 225
Seria Integrated
wzmacniacz stereo
225 W / kanał

„Prawdziwy mocarz”

Hi-Fi Choice

Procesory A/V

STATEMENT D2v

AVM 50 v

Zaawansowany procesor A/V
7 kanałowy z systemem korekcji
ARC1M

Zaawansowany procesor A/V
7 kanałowy z systemem korekcji
ARC1M

Seria D2v

Seria AVM

Produkty Anthem™ są używane na całym świecie w prywatnych
domach, studiach nagraniowych jak również przez profesjonalne
studia radiowo-telewizyjne. Dla przykładu: narodowa francuska stacja radiowa “Europe 1” , w swojej rozgłośni na szczycie wieży Eifﬂa
używa 3 dekoderów cyfrowo-analogowych, z kolei NASA używa
wzmacniacza w ośrodku testowania promów kosmicznych w Key
Largo na Florydzie.
Nasza reputacja zarówno w konstrukcjach cyfrowych jest już legendarna, a nasze znakomite produkty miały zaszczyt zdobyć wiele nagród i wyróżnień przyznawanych przez najbardziej uznane czasopisma. Między innymi amerykański magazyn STEREOPHILE przyznał
naszym produktom wiele rekomendacji „Klasa A” oraz zaszczycił
nas nagrodą „Cyfrowy Komponent Roku”.
Naszym założeniem było i jest tworzenie najwyższej klasy, bezkompromisowych produktów hi-end.
Osiągnęliśmy sukces ustanawiając referencyjne standardy perfekcyjnej jakości dźwięku i obrazu, która niezależnie od ceny jest zawsze na najwyższym poziomie, prześcigając droższą konkurencję.

www.polpak.com.pl

