
INSTALACYJNE GŁOŚNIKI KLASY PREMIUM

Seria Elite CI została wykonana w Kanadzie. Korzysta ze wszystkich 
technologii, oraz posiada takie same maskownice jak seria Pro CI. 
Dodatkowo wykorzystuje powiększone cewki i konstrukcję membrany 
X-PALTM z czystego aluminium dla zapewnienia najwyższej jakości brzmienia.

NOWOŚĆ X-PAL™ membrany niskotonowe z czystego aluminium łączą 
niską wagę i sztywność z wysoką gęstością dla lepszej kierunkowości, 
dokładności i gładkości, oraz niekoloryzowanego pasma przenoszenia. 
Membrany zapewniają większy wychył i moc, a 1.5” cewka wysokiej 
mocy pozwala na lepsze jej przenoszenie.

Opatentowana* technologia aktywnego zawieszenia (ARTTM), 
zastosowana bezpośrednio dla każdej membrany, pozwala na 
zwiększenie wychyłu dla 3dB wzmocnienia wolnej od zniekształceń 
mocy wyjściowej (50% zwiększenie) w porównaniu z przetwornikami ze 
standardowym zawieszeniem.

* patenty US D654,479S i 8,340,340B2.

NOWOŚĆ Przetwornik wysokotonowy X-PAL™ z ekskluzywną 
perforowaną anty-fazową soczewką (PPATM) chroni delikatną kopułkę 
przetwornika z czystego aluminium i zachowuje się jak korektor fazowy, 
blokując częstotliwości spoza fazy dla delikatniejszych, poszerzonych 
wysokich tonów z niesamowitymi detalami.

Przetworniki wysokotonowe są chłodzone przez naszą oczekującą na 
patent odlewaną aluminiową obudowę REDTM (patrz poniżej), oraz 
Ferrofluid, stworzony specjalnie dla nas przez Ferrotec.

Odlewane aluminiowe obudowy, kosze (tylko modele ścienne), oraz 
zaciski dodają sztywności i twardości dla lepszego basu i średnich tonów, 
jak również ułatwiają instalację.

Kieszeniowe otwory montażowe, pomagają stabilnie utrzymać śrubę, 
sprawiając, że instalacja jest błyskawiczna.

Magnetycznie mocowane maskownice:  neodymowe magnesy 
utrzymują maskownice pewnie na swoich miejscach.

NOWOŚĆ Technologia redukująca zniekształcenia brzegowe (REDTM - 
patent oczekujący). REDTM znacząco redukuje negatywny efekt dyfrakcji 
poprawiając pasmo przenoszenia.

Nieregularne krawędzie obudowy przetwornika wysokotonowego, oraz
brak centralnego umieszczenia względem membrany zapewnia, że fale
dźwiękowe docierają do krawędzi w różnym czasie. Ta konstrukcja 
redukuje interferencje w porównaniu z obudowami umieszczonymi 
bezpośrednio w membranach.

Tylna pokrywa chroni wewnętrzne części przed ciałami obcymi. 
Poliwęglowe materiały zapewniają, że podczas instalacji nie ulegnie 
zagięciom. Płaskie pokrywy ułatwiają również położenie głośnika 
bezpiecznie podczas procesu instalacji bez możliwości uszkodzenia.

PASUJĄCE MASKOWNICE:
Dowolnie wybieraj

pomiędzy estetycznymi
maskownicami serii CI Home, 

CI Pro i CI Elite, aby 
dopasować je do każdego 

pomieszczenia!



NAJLEPSZY WYBÓR PRZY DOMOWEJ INSTALACJI AUDIO

Seria Pro CI została wykonana w Kanadzie. Wznosi jakość na wyższy poziom
wykorzystując opatentowaną technologię, najlepsze komponenty, oraz
legendarną jakość dźwięku Paradigm, a także nowe, wolne od ramek
mikro-perforowane maskownice zapewniające niewiarygodnie dyskretny
wygląd zainstalowanego głośnika.

PASUJĄCE MASKOWNICE:
Dowolnie wybieraj

pomiędzy estetycznymi
maskownicami serii CI Home, 

CI Pro i CI Elite, aby 
dopasować je do każdego 

pomieszczenia!

Opatentowana* technologia aktywnego zawieszenia (ARTTM), 
zastosowana bezpośrednio dla każdej membrany, pozwala na 
zwiększenie wychyłu dla 3dB wzmocnienia wolnej od zniekształceń 
mocy wyjściowej (50% zwiększenie) w porównaniu z przetwornikami ze 
standardowym zawieszeniem.

* patenty US D654,479S i 8,340,340B2.

NOWOŚĆ Przetwornik wysokotonowy X-PAL™ z ekskluzywną 
perforowaną anty-fazową soczewką (PPATM) chroni delikatną kopułkę 
przetwornika z czystego aluminium i zachowuje się jak korektor fazowy, 
blokując częstotliwości spoza fazy dla delikatniejszych, poszerzonych 
wysokich tonów z niesamowitymi detalami.

Przetworniki wysokotonowe są chłodzone przez naszą oczekującą na 
patent odlewaną aluminiową obudowę REDTM (patrz poniżej), oraz 
Ferrofluid, stworzony specjalnie dla nas przez Ferrotec.

Odlewane aluminiowe obudowy, kosze (tylko modele ścienne), oraz 
zaciski dodają sztywności i twardości dla lepszego basu i średnich tonów, 
jak również ułatwiają instalację.

Kieszeniowe otwory montażowe, pomagają stabilnie utrzymać śrubę, 
sprawiając, że instalacja jest błyskawiczna.

Magnetycznie mocowane maskownice:  neodymowe magnesy 
utrzymują maskownice pewnie na swoich miejscach.

NOWOŚĆ Technologia redukująca zniekształcenia brzegowe (REDTM - 
patent oczekujący). REDTM znacząco redukuje negatywny efekt dyfrakcji 
poprawiając pasmo przenoszenia.

Nieregularne krawędzie obudowy przetwornika wysokotonowego, oraz
brak centralnego umieszczenia względem membrany zapewnia, że fale
dźwiękowe docierają do krawędzi w różnym czasie. Ta konstrukcja 
redukuje interferencje w porównaniu z obudowami umieszczonymi 
bezpośrednio w membranach.

Tylna pokrywa chroni wewnętrzne części przed ciałami obcymi. 
Poliwęglowe materiały zapewniają, że podczas instalacji nie ulegnie 
zagięciom. Płaskie pokrywy ułatwiają również położenie głośnika 
bezpiecznie podczas procesu instalacji bez możliwości uszkodzenia.



TWOJE GŁOŚNIKI INSTALACYJNE

Seria Home CI adresowana jest do osób przywiązujących dużą uwagę do
wyboru głośników instalacyjnych: prawdziwie potężny dźwięk, łatwa
instalacja i nowe wolne od ramek mikro-perforowane maskownice
zapewniające całkowitą dyskrecję po montażu.

PASUJĄCE MASKOWNICE:
Dowolnie wybieraj

pomiędzy estetycznymi
maskownicami serii CI Home, 

CI Pro i CI Elite, aby 
dopasować je do każdego 

pomieszczenia!

Kopułki przetwornika wysokotonowego z czystego Tytanu (PTD™):
Pokryte i chłodzone ferrofluidem zapewniają gładkość wysokich
tonów połączoną z niesamowitą czystością i szerokim pasmem.

Doskonała mineralizowana membrana polypropylenowa
głośnika średnio/niskotonowego.

Średniotonowy: Powiększone, optymalizowane ferrytowe
magnesy, oraz zawieszenie pozwalające przenosić dużą moc
zapewniają detaliczną średnicę z czystym, obszernym basem.

Sztywne zaciski montażowe ABS ułatwiają i redukują czas 
potrzebny na instalację.

Kieszeniowe otwory montażowe pomagają utrzymać pewnie
śruby sprawiając, że instalacja jest bezproblemowa.

Magnetycznie montowane maskownice: neodymowe
magnesy utrzymują maskownice pewnie na swoim miejscu.

Łatwo dostępne terminale: Wysokiej jakości terminale głośnikowe
pozwalają na podłączenie większego kabla głośnikowe, a także
na połączenie przy pomocy wtyku “bananowego”, pin lub
zwykłego przewodu.



75 Hz - 20 kHz
89 dB
88 dB

90 dB

89 dB

15-70 W

Moc WzmacniaczaCzułość - PomieszczeniePasmo przenoszenia 
(0-15 stopni) ±2-3 dB

Parametry

rozmiar przetwornika 
niskotnowego / instalacja

5-1/2” okrągły sufitowy
6-1/2” okrągły sufitowy
8” okrągły sufitowy
6-1/2” okrągły sufitowy
multikierunkowy system SoundField

6-1/2” okrągły sufitowy
30° kierunkowy system SoundField

5-1/2” ścienny
6-1/2” ścienny
5-1/2” lewy/prawy/centralny

H55-R
H65-R
H80-R

H65-SM

H65-A

H55-IW
H65-IW
H55-LCR

6-1/2” okrągły sufitowy
6-1/2” ścienny
8” okrągły sufitowy
8” ścienny
8” okrągły sufitowy
dwukierunkowy system SoundField

8” okrągły sufitowy
30° kierunkowy system SoundField

P65-R
P65-IW
P80-R
P80-IW

P80-SM

P80-A

6-1/2” okrągły sufitowy

8” okrągły sufitowy
8” okrągły sufitowy
30° kierunkowy system SoundField

8” ścienny

E65-R

E80-R

E80-A

E80-IW

Przetwornik wysokotonowy 
kopułka z czystego tytanu PTD™

redukcja dyfrakcji krawedziowej 
technologia (REDTM)

X-PAL™ kopułka, chłodzona ferrofluidem,
perforowana anty-fazowa soczewka 
przetwornika (PPATM)

Przetwornik średnio/niskotonowy 
mineralizowana polypropylenowa memrana

formowana aktywna krawędź,
technologia zawieszenia (ARTTM)

X-PAL™ membrana ze szczotkowanego aluminium

Kosz z odlewanego aluminium

Powiększona, przenosząca dużą moc cewka

Funkcje 
dwukierunkowy model SoundField

30° kierunkowy model SoundField

Bezramkowa, mikro perforowana maskownica

Zaciski ABS

Zaciski z odlewanego aluminium
ułatwiające instalację

Poliwęglowa pokrywa
chroniąca przed kurzem

Skonstruowane i wyprodukowane 
w Kanadzie

www.polpak.com.pl
Dystrybucja Paradigm w Polsce

70 Hz - 20 kHz
60 Hz - 20 kHz

70 Hz - 20 kHz

70 Hz - 20 kHz

75 Hz - 20 kHz

75 Hz - 20 kHz
70 Hz - 20 kHz

75 Hz - 22 kHz
70 Hz - 22 kHz
64 Hz - 22 kHz
55 Hz - 22 kHz

64 Hz - 22 kHz

58 Hz - 22 kHz

75 Hz - 22 kHz

60 Hz - 22 kHz

60 Hz - 22 kHz

57 Hz - 22 kHz

89 dB

88 dB
89 dB
89 dB

91.5 dB
91.5 dB
92 dB

91.5 dB

92.5 dB

93 dB

92 dB

93 dB

94 dB

92 dB

15-80 W
15-90 W

15-80 W

15-80 W
15-90 W
15-100 W

15-100 W
15-120 W
15-110 W
15-150 W

15-110 W

15-150 W

15-160 W

15-160 W

15-180 W

15 - 110 W Mono
15 - 55 W Stereo / kanał

15 - 80 W Mono
15 - 40 W Stereo / kanał


