
NIE OD RAZU RZYM 
ZBUDOWANO.
SERIĘ MONITOR TEŻ NIE

Potrzeba było 3 cesarzy i 15 lat, aby wybudować 
Koloseum w Rzymie - cud architektury wzbudzający 
zachwyt wiele wieków po wybudowaniu. I chociaż 
nie jesteśmy na tyle śmiali, by porównywać 
Koloseum do Serii 7, to musicie przyznać, że 
głośniki wyglądają bardzo dobrze na tle starożytnego 
Rzymu. Głośniki z nowej serii Monitor mogą nie 
przetrwać dwóch tysięcy lat, ale z całą pewnością 
zostały zbudowane by brzmieć głośniej i głębiej, 
lepiej wyglądać, przetrwać dłużej i brzmieć lepiej, 
niż jakiekolwiek inne głośniki z tego przedziału 
cenowego. Wybrani jako numer 1 w kategorii 
Najlepsza Jakość/Cena* mamy solidne podstawy by 
tak uważać. Sukces Paradigm'a polega na 
dostarczaniu więcej za mniej: więcej badań, więcej 
wyglądu, więcej technologii, więcej dźwięku. A 
wszystko to za mniej, niż w jakichkolwiek innych 
głośnikach w tym przedziale cenowym.

* Coroczna, niezależna ankieta przeprowadzana wśród sprzedawców i instalatorów elektroniki konsumenckiej.

Monitor 7 Atom Monitor
Monitor 11

Monitor 9
Mini Monitor

Nie pokazano: Monitor Center 1, Center 3, Surround 1 oraz Surround 3



NA ARENIE
Z MONITORAMI v.7

JESZCZE LEPSZA WYDAJNOŚĆ POMIMO ROZMIARÓW 
MNIEJSZYCH O 20%

ź Monitor 11 ma teraz rozmiary Monitora 9 v.6
ź Monitor 9 ma teraz rozmiary Monitora 7 v.6
ź Monitor 7 ma teraz nowy rozmiar - 20% mniejszy
ź Bez zmian w modelach podstawowych
ź Kolumny centralne są teraz trochę węższe, aby pasować do dzisiejszych 

mebli A/V
ź Nowe, nisko-profilowe modele Surround 1 i Surround 3 są zwartymi, 

ekstremalnie łatwymi do umieszczenia konstrukcjami zarówno pod 
względem dźwiękowym, jak i fizycznym.

RZYMSKI COKÓŁ

Nowe Monitory podłogowe 
stoją na cokole - wymuskanej i 
bezpiecznej podstawie 
zapewniającej stabilność dla 
smuklejszych głośników. 
Estetycznie zadowalający, 
cokół pozwolił również 
zrezygnować z potrzeby 
stosowania wysuniętych nóżek.

Heritage 
Cherry

Black 
Ash

Architektura plastra miodu w narożnikach maskownic

BARDZIEJ PRZEJRZYSTA DŹWIĘKOWO KONSTRUKCJA 
MASKOWNIC.
Nowe, samo-ustawiające się maskownice magnesowe oferują 
doskonałe przyleganie - przysuń maskownicę do przedniej ścianki 
głośnika, a mocne, podwójne magnesy "przyciągną" maskownicę i 
umiejscowią ją dokładnie na miejscu.
Architektura plastra miodu powstrzymuje dźwięk przed uwięźnięciem 
w narożnikach - dzięki temu powstaje bardziej przestrzenna i 
przejrzysta prezentacja dźwiękowa.
Precyzyjnie zaprojektowane krawędzie maskownic zapobiegają 
powstawaniu krawędziowych podkolorowań dźwięku.
Z maskownicami, czy bez - seria Monitor zawsze brzmi dobrze.
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TRENDY W KOLORACH
Po zbadaniu trendów w meblarstwie stwierdziliśmy, że kolor Heritage 
Cherry został zwycięzcą. Zastosowaliśmy go teraz w serii Monitor. 
Czarny zawsze będzie szykowny i dobrze uzupełniający, dlatego 
zostawiliśmy kolor Black Ash, ale... z nową, bardziej przypominającą 
prawdziwe drewno fakturą, niż jakakolwiek wcześniejsza odsłona 
tego koloru.



KLUCZOWA AKUSTYKA
MONITOR v.7

Dlaczego jesteśmy tak zafascynowani Badaniami i Rozwojem 
(R&D)? Ponieważ posiadanie własnego centrum R&D, komory 
bezechowej, czy pokoi do "ślepych testów" oferuje wiele korzyści. 
Oznacza to skręty i obroty, poprawki i testy w ciągu całego procesu 
powstawania głośnika, wszystko w imię stworzenia lepszego 
brzmienia w każdej nowej generacji głośników!

Kopułka z czystego aluminium

Siatka ochronna tweeter’a i WaveGuide™

O GŁOŚNIKACH WYSOKOTONOWYCH

Głośniki wysoko-tonowe w Serii 7 wykonane są z czystego aluminium 
(PAL™) w przeciwieństwie do tytanowych, stosowanych we 
wcześniejszych generacjach, są chłodzone i wytłumione ferrofluidem. Góra 
pasma jest bardziej strzelista i przestrzenna, krystalicznie czysta i 
nierozcieńczona  nawet przy najwyższych poziomach. Na uwagę zasługuje 
nowa siateczka ochronna tweeter'a (znana z naszej najwyższej, high-
end'owej serii Signature). Siateczka ta oferuje nie tylko ochronę dla 
tweeterów PAL, ale w połączeniu z technologią WaveGuide™, działa cuda 
w szerokim rozprzestrzenianiu dźwięku.
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O GŁOŚNIKACH ŚREDNIO-NISKOTOWOWYCH ORAZ NISKOTONOWYCH

Cała masa technologii znanych z naszej serii Reference została zaaplikowana tam, gdzie 
tylko można było to zrobić.

Anodyzowane satyną membrany średnio/niskotonowe z czystego 
aluminium (w przeciwieństwie do formowanych wtryskowo membran 
polimerowych znanych z wcześniejszych generacji). Bardzo wysoki 
współczynnik sztywności do masy oraz niesamowity wskaźnik tłumienia 
wewnętrznego jeszcze bardziej ulepszają czystość średnich tonów oraz 
minimalizują zniekształcenia.

Dźwiękowa Solidarność! Zamknięta komora za dedykowanym głośnikiem 
średnio-tonowym wykonana z GRIP™ - wzmacnianego szkłem, formowanym 
wtryskowo polimerem. Taka konstrukcja zapobiega masywnemu ciśnieniu 
powietrza generowanego przez głośniki basowe na koloryzowanie dźwięku.

Nasączana carbonem, formowana wtryskowo polipropylenowa 
membrana basowa. Wysoka zawartość minerału oraz proces formowania 
wtryskowego stworzyły wytrzymała, sztywną membranę, dając nam powód 
do chwalenia się regularną powtarzalnością.

Struktura napędu/magnesu o 
dużym wychyleniu. Pomimo 
zmniejszenia liczby głośników w 
niektórych modelach, kolumnyi 
podłogowe i centralne tak 
naprawdę grają głębiej. Po części 
zawdzięczają to zaawansowanej 
konstrukcji: odpornym na wysokie 
temperatury cewkom z drutu 
miedzianego lub aluminiowego 
nawiniętego na kształtnik z 
Kapton®u, dużym magnesom i 
zoptymalizowanym  (FEA) częścią 
głównym.
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Idealna charakterystyka przetworników w 
naszej serii Monitor powstaje również poprzez 
skomplikowaną sieć zwrotnic, 
wyrównujących dźwięk za pomocą 
komponentów referencyjnej jakości takich 
jak: kondensatory elektrolityczne, bipolarne, 
lub  z folii polipropylenowej, induktorów z 
rdzeniem powietrznym, lub laminowanym i 
rezystorów wysokiej mocy. Topologie 
zwrotnic są pierwszo- i  drugo-rzędowe z 
odpowiadającymi im trzecio i czwarto-
rzędowymi zboczami akustycznymi, oferując 
optymalne pasmo oraz doskonałą integracją w 
"miejscach spotkań" poszczególnych 
przetworników.

Nowe zawieszenia z piankowej 
gumy/elastomeru oraz zaawansowane 

resory Nomex® (Geometria serii Reference 
Studio!) pomagają pomagają uzyskać ten 

efekt grania głośno ORAZ głęboko 
pozwalając membranie nie tylko dalej, ale 

również łatwiej i oczywiście z odpowiednią 
kontrolą.

NIE TYLKO NOWA PRZEDNIA ŚCIANKA, CAŁA 
NOWA KONSTRUKCJA PRZEDNIEJ ŚCIANKI

ź Czysta estetyka... nic do oglądania, oprócz pięknych 
przetworników, żadnych widocznych śrub, czy 
mocowań.

ź Gruby i sztywny MDF 3/4" na całej wysokości.
ź Zoptymalizowana pod kątem FEA (również z analizą 

naprężeń), aby przezwyciężyć ograniczenia fizycznych 
materiałów. Modalna analiza częstotliwościowa 
pozwoliła nam dostarczyć najbardziej wolną od 
rezonansów, wibracji i podkolorowań obudowę Serii 
Monitor do tej pory.

ź Dokładne dopasowana do reszty obudowy.
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GLADIATORZY
TECHNOLOGII SURROUND

NISKO-PROFILOWA, DWUSTRONNA KONSTRUKCJA 
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

ź Nowe surroundy przemówią do audiofila chętnego na 
doświadczenie wrażeń kina i muzyki w 5.1; oferując 
poszukiwany w Paradigm'ach właśnie efekt "otoczenia 
dźwiękiem". A wszystko to w kompaktowej i wydajnej 
obudowie.

ź Niski profil obudów jest przyjazny w zastosowaniach: 
idealnie nadaje się do dzisiejszych przestrzeni 
odsłuchowych.

ź W studiach nagraniowych dyskretne miksowanie 
wielokanałowe jest na porządku dziennym. Dwukierunkowa 
z natury, nowa, koherentna technologia surround odtwarza 
doświadczenia przestrzenne dokładnie tak, jak wyobraził to 
sobie inżynier dźwięku. Głośniki dodają rozmiaru i 
wymiaru scenie dźwiękowej otaczając Cię dźwiękiem.

ź Technologia dwukierunkowości zapewnia również 
ekstremalną łatwość umiejscowienia. Jest mniej 
wymagająca w pomieszczeniach, gdzie rozmiar, 
charakterystyka oraz/lub konfiguracja pomieszczenia (albo 
wszystkie wymienione!) mogą nie być optymalne dla 
zestawu muzycznego lub kinowego. W pomieszczeniach 
nie-dedykowanych do kina domowego, gdzie 
umiejscowienie tradycyjnych surround'ów nie jest ani 
praktyczne, ani możliwe, Surroundy Serii Monitor powinny 
być Twoim pierwszym wyborem.

ź Nazywamy je surroundami, ale oczywiście nadają się one 
idealnie również jako głośniki tylne w ustawieniu 7.1
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ELEMENTY SKŁADOWE
PRZETWORNIKI SERII MONITOR

1. Podstawa magnesu
2. Duży ceramiczny/żelazny magnes
3. Górne mocowanie magnesu
4. Jedno-częściowa kopułka PAL (kopułka 
i cewka)
5. Siatka ochronna
6. Łącznik GRIP™  WaveGuide™
7. zamknięta komora (na dedykowanych 
przetwornikach średnio-tonowych)
8. Wkładki wytłumiające
9. Chassis wykonany z GRIP™

10. Cewki z aluminiowego lub 
miedzianego drutu nawinięte na kształtnik 
Kapton®
11. terminal połączeniowy
12. Resor Nomex ®
13. Anodyzowane satyną membrany 
średnio/niskotonowe lub średnio-tonowe z 
czystego aluminium
14. Anodyzowane satyną aluminiowe lub 
polipropylenowa nakładki przeciwpyłowe
15 .Formowane wtryskowo, nasączane 
carbonem membrany basowe z domieszką 
miki

Komponenty przetwornika wysoko-tonowego

1
2 3 4
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Komponenty przetwornika średnio/nisko-tonowego oraz średnio-tonowego

Komponenty przetwornika nisko-tonowego

1 2 3
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12
15

14
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NOWA SERIA MONITOR
PRZEGLĄD MODELI

ATOM MONITOR
Konstrukcja:
2-głośnikow, 2-drożna bass reflex, 
podstawkowa
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 2.0 kHz
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
Brak
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
140-mm (5-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Przetwornik nisko-tonowy:
Brak

Zasięg basu:
50 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 86 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 86 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
90 dB / 87 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 80 watt
Maksymalna moc wejściowa:
50 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
28.2 cm x 16.8 cm x 22.5 cm
Waga netto:
4.8 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry
Stojaki Paradigm (sprzedawane 
osobno):
S-30, J-29

MINI MONITOR
Konstrukcja:
2-głośnikowa, 2-drożna bass reflex, 
podstawkowa
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 2.0 kHz
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
Brak
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
165-mm (6-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Przetwornik nisko-tonowy:
Brak

Zasięg basu:
42 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 75 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 75 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
90 dB / 87 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 100 watt
Maksymalna moc wejściowa:
80 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
34.3 cm x 19.4 cm x 26.5 cm
Waga netto:
7.7 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry
Stojaki Paradigm (sprzedawane 
osobno):
S-26, J-29
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MONITOR 9
Konstrukcja:
4-głośnikowa, 2-1/2-drożna bass 
reflex, podłogowa
Zwrotnica:
Trzecio-rzędzowa elektro-akustyczna 
przy 2.0 kHz; drugo-rzędzowa elektro-
akustyczna przy  700 Hz (niższy 
przetwornik basowy)
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
Brak
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
140-mm (5-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™

Przetwornik nisko-tonowy:
2 x 140-mm (5-1/2in) membrana z 
polipropylenu nasączanego carbonem, 
cewka 25mm odporna na wysokie 
temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Zasięg basu:
31 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 46 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 46 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
91 dB / 88 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 200 watt
Maksymalna moc wejściowa:
150 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
101.6 cm x 17.5 cm x 26.5 cm
Waga netto:
19.1 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry

MONITOR 7
Konstrukcja:
3-głośnikowa, 2-1/2-drożna bass 
reflex, podłogowa
Zwrotnica:
Trzecio-rzędzowa elektro-akustyczna 
przy 2.0 kHz; Trzecio-rzędzowa 
elektro-akustyczna przy 700 Hz (niższy 
przetwornik basowy)
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
Brak
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
140-mm (5-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™

Przetwornik nisko-tonowy:
140-mm (5-1/2 in) membrana z 
polipropylenu nasączanego carbonem, 
cewka 25mm odporna na wysokie 
temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Zasięg basu:
34 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 48 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 48 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
91 dB / 88 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 180 watt
Maksymalna moc wejściowa:
130 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
91.6 cm x 17.5 cm x 22.9 cm
Waga netto:
14.8 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry
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CENTER 1
Konstrukcja:
4-głośnikowa, 3-drożna, kanał 
centralny
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 3.0 kHz;
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 550 Hz (Przetwornik nisko-
tonowy)
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
90-mm (3-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™

Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
Brak
Przetwornik nisko-tonowy:(s)
2 x 140-mm (5-1/2 in) membrana z 
polipropylenu nasączanego carbonem, 
cewka 25mm odporna na wysokie 
temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Zasięg basu:
49 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 75 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 75 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
92 dB / 89 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 120 watt
Maksymalna moc wejściowa:
80 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
18.3 cm x 45.1 cm x 26.5 cm
Waga netto:
10.5 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry

MONITOR 11
Konstrukcja:
5-głośnikowa, 3-drożna bass reflex, 
podłogowa
Zwrotnica:
Trzecio-rzędzowa elektro-akustyczna 
przy 2.2 kHz; drugo-rzędzowa elektro-
akustyczna przy 700 Hz (niższy 
przetwornik basowy)
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in)  PAL™ kopułka z 
czystego aluminium
Przetwornik średnio-tonowy:
140-mm (5-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ osobna, 
zamknięta komora
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
Brak

Przetwornik nisko-tonowy:
3 x 165-mm (6-1/2 in) membrana z 
polipropylenu nasączanego carbonem, 
cewka 25mm odporna na wysokie 
temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™ 
Zasięg basu:
30 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 42 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 42 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
93 dB / 90 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 250 watt
Maksymalna moc wejściowa:
180 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
105.2 cm x 20.0 cm x 34.3 cm
Waga netto:
25.1 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry

10



CENTER 3
Konstrukcja:
4-głośnikowa, 3-drożna, kanał 
centralny
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 2.2 kHz;
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 600 Hz (Przetwornik nisko-
tonowy)
Przetwornik wysoko-tonowy:
25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio-tonowy:
115-mm (4-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™

Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
Brak
Przetwornik nisko-tonowy:(s)
2 x 165-mm (6-1/2 in) membrana z 
polipropylenu nasączanego carbonem, 
cewka 25mm odporna na wysokie 
temperatury, duże ceramiczne/ferrytowe 
magnesy chassis wykonany z GRIP™ 
Zasięg basu:
46 Hz
Pasmo przenoszenia:
na osi: ±2 dB 66 Hz – 22 kHz
30° poza osią: ±2 dB 66 Hz – 18 kHz
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
93 dB / 90 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 175 watt
Maksymalna moc wejściowa:
120 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
20.0 cm x 53.7 cm x 29.8 cm
Waga netto:
12.9 kg / szt
Dostępne kolory:
Black Ash, Heritage Cherry
Stojaki Paradigm (sprzedawane osobno):
J-18C

SURROUND 1
Konstrukcja:
4-głośnikowa, 2-drożna dwu-
kierunkowe surroundy/tyły
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 2.0 kHz
Przetwornik wysoko-tonowy:
2 x 25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
2 x 110-mm (4-1/2 in) M-ICP™
minimalnej masy membrany z 
formowanego wtryskowo ko-polimeru 
polipropylenu, -ewka 25mm odporna 
na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany ze stali

Zasięg basu:
71 Hz
Pasmo przenoszenia:
±2 dB 20 Hz – 20 kHz
(dwukierunkowe pole dźwięku)
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
88 dB / 85 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 100 watt
Maksymalna moc wejściowa:
80 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
21.7 cm x 23.5 cm x 13.0 cm
Waga netto:
3.28 kg / szt
Dostępne kolory:
Czarny

SURROUND 3
Konstrukcja:
4-głośnikowa, 2-drożna dwu-
kierunkowe surroundy/tyły
Zwrotnica:
Drugiego rzędu, elektro-akustyczna 
przy 2.3 kHz
Przetwornik wysoko-tonowy:
2 x 25-mm (1 in) PAL™ kopułka z 
czystego aluminium, chłodzona i 
tłumiona ferro-fluidem
Przetwornik średnio/nisko-tonowy:
2 x 140-mm (5-1/2 in) S-PAL™  
anodyzowana satyną membrana z 
czystego aluminium, cewka 25mm 
odporna na wysokie temperatury, duże 
ceramiczne/ferrytowe magnesy 
chassis wykonany z GRIP™

Zasięg basu:
53 Hz
Pasmo przenoszenia:
±2 dB from 90 Hz – 20 kHz
(dwukierunkowe pole dźwięku)
Efektywność – pokój / komora 
bezechowa:
90 dB / 87 dB
Zalecana moc wzmacniacza:
15 – 175 watt
Maksymalna moc wejściowa:
120 watt
Impedancja:
8 ohm

Wymiary (W x S x G):
27.0 cm x 33.0 cm x 16.8 cm
Waga netto:
6.32 kg / sztr
Dostępne kolory:
Czarny
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