Seria

Reserve ESL

Seria Martin Logan Reserve ESL to prawdopodobnie
najlepsze na świecie głośniki elektrostatyczne,
stworzone dzięki niesamowitemu doświadczeniu w
produkcji audio.
Niezależnie czy poszukujesz
emocjonujących doświadczeń
muzycznych, czy oszałamiącego zestawu
kina domowego, Seria Martin Logan
Reserve ESL rozbudzi Twoje zmysły.

Summit X
Połączenie najnowocześniejszej
technologii elektrostatycznej
XStat™ z basem o kontrolowanej
dyspersji PoweredForce™.
Efekt? Oszałamiająco realistyczny
dźwięk.

Pozwoli ujawnić każdy detal
dźwięku dzięki ramie AirFrame,
przetwornikowi CLS™ XStat,
oraz 24 bitowemu układowi DSP
Vojtko™.

Montis

*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.
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Seria

ESL

Seria ESL uosabia wyrafinowaną inżynierię i design.
Wykorzystuje opatentowane panele
elektrostatyczne CLS™, oraz inne zaawansowane
technologie Martin Logan.
Seria ESL pozwala wychwycić każdy, nawet
najsubtelniejszy niuans dźwięku.

Theos

Bezkompromisowa dokładność dźwięku
dzięki technologii elektrostatycznej XStat™.

Zwolnij miejsce na podłodze
dzięki elektrostatycznemu
panelowi ściennemu.

EFX

Masywny bas
PoweredForce™, oraz
niezachwiana
dokładność panelu w
technologii
elektrostatycznej
XStat™.

Ethos

*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.

Seria

Reserve ESL

Stworzona od podstaw - nowa seria ElectroMotion™ oferuje
najcieńsze na świecie przetworniki elektrostatyczne w technologii
Folded Motion™.
Ta seria głośników jest śmiałą próbą ustanowienia nowego punktu
odniesienia dla ceny w porównaniu z oferowaną wydajnością.

Stage X
Najbardziej zaawansowany
głośnik centralny na świecie,
Stage™ X jest idealnym
elementem kina domowego
z pozostałymi kolumnami
opartymi na technologii
XStat™.

EM C2

EM FX2

Potężny głośnik centralny
Dwa tweetery Folded Motion
z przetwornikiem
XT™ w układzie szerokiego
wysokotonowym w technologii
rozpraszania idealnie
Folded Motion XT™.
nadają się do zastosowań w
kanałach surround.

Motif X

Najbardziej
wszechstronny
elektrostatyczny głośnik
ścienny, oferujący
niezrównane połączenie
ceny i wydajności.
*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.

Seria

Motion

Seria Motion zapewnia niezwykłą wydajność, dostarczając
bogate szczegóły dźwiękowe w muzyce oraz filmach
za bezkonkurencyjną cenę w swojej klasie.

Motion 60XT

Motion 40

Dominująca kolumna
wolnostojąca z tweeterem w
technologii Folded Motion™ XT,
czarny aluminiowe przetwornik
średniotonowy i podwójny
8” basowy z tylnymi portami
bassreflexu w soczystym
wykończeniu na wysoki połysk.

Potężna kolumna wolnostojąca
z tweeterem
w technologii Folded Motion™,
czarne aluminiowe przetworniki
średniotonowe i podwójne
niskotonowe z tylnym portem
bassreflexu.

Kompaktowa kolumna
wolnostojąca z tweeterem w
technologii Folded Motion™ z
tylnym portem bassreflexu.

Motion 35XT

Duża kolumna podstawkowa
z tweeterem Folded Motion™ XT w
luksusowym wykończeniu na wysoki
połysk. Dopasowana dźwiękowo do
serii ESL.

Motion 50XT
Kolumna centralna z tweeterem
Folded Motion™ XT, w soczystym
wykończeniu na wysoki połysk
i delikatnie zaokrągloną górną
krawędzią.

Motion 20

Motion 15
Kolumna podstawkowa
dopasowana dźwiękowo do serii
ESL.

Motion 30
Kolumna centralna
dopasowana dźwiękowo
do serii ESL.

*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.

Seria

Motion

Motion SLM & XL
Kolumny SLM & SLM XL wykorzystują
technologię Folded Motion™, dwa
głośniki niskotonowe o poszerzonym
wychyle i dwa (XL - 4) pasywne
radiatory, wszystko w ultra smukłej
obudowie zaprojektowanej
specjalnie dla “super-cienkich”
telewizorów.

Motion 2 & 4

Kompaktowe głośniki podstawkowe
z tweeterami w technologii Folded
Motion™, oraz kaskadowymi
portami bassreflexu dla pełniejszej
odpowiedzi basowej. Dopasowane
dźwiękowo z serią MartinLogan ESL.

Motion 6 & 8

Potężne, kompaktowe kolumny
centralne z tweeterami w technologii
Folded Motion™ i możliwością
montażu ściennego. Dopasowane
dźwiękowo z serią MartinLogan ESL.

Motion FX

Głośniki surround o szerokiej dyspersji,
wykorzystujące podwójny tweeter w
technologii Folded Motion™, oraz
kaskadowe porty bassreflexu dla
głębokiego i szczegółowego basu.
Dopasowane dźwiękowo z serią
MartinLogan ESL.
*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.

Seria

Stealth
Wykonane według najwyższych
standardów MartinLogan, głośniki
kategorii Architectural dostarczają
bogaty, szczegółowy, zainspirowany
konstrukcjami elektrostatycznymi
dźwięk. Niezależnie czy chcesz
stworzyć domowy zestaw kina
domowego lub potrzebujesz
głośników do kuchni lub sypialni,
MartinLogan jest idealnym
rozwiązaniem.

Vanquish

Dysretny wygląd, jakość Martin Logan.
Kolumny montażowe brzmiące jak
tradycyjne.

Edge

Kluczem do wyrafinowanego dźwięku jest zaawansowana
topologia zwrotnicy Vojtko™. Każda zwrotnica jest zbudowana na
dwuwarstwowej, super grubej, czarnej płycie PC przy użyciu najwyższej
jakości komponentów. Elementy wewnętrzne wraz z masywnymi
powietrznymi cewkami, grubym, najwyższej czystości uzwojeniem z
drutu miedzianego i polipropylenowymi kondensatorami o niskich
zniekształceniach zapewniają, że każdy niuans dźwięku dotrze do
słuchacza.

Axis

Helos 12

Helos 22

Wykorzystują wysokiej rozdzielczości
neodymowy przetwornik wysokotonowy
umieszczony na kierunkowym trzpieniu
pozwalającym łatwo skierować go
w stronę słuchacza. Taka konstrukcja
pozwala cieszyć się najwyższą jakością
brzmienia z instalacji sufitowej.

Seria

ML-80i

Seria

Helos

Installer

ML-62i

Tytanowa kopułka przetwornika wysokotonowego, oraz
mineralizowane membrany z polypropylenu zapewniają
świetną wydajność. Pozbawione ramek maskownice (z
możliwością malowania) w połączeniu z silnymi magnesami
mocującymi zabezpieczają konstrukcję jednocześnie
zachowując estetykę pozwalającą „zniknąć” głośnikowi w
pomieszczeniu. Wszystkie modele wyposażono w ekstremalnie
skuteczny system mocowania współgrający z koszem ABS
odpornym na wibracje.

ML-67i

ML-66i

ML-65i

ML-60i

Subwoofery

Subwoofery Martin Logan są od początku do końca tworzone z myślą o współpracy z
kolumnami elektrostatycznymi - najbardziej szczegółowymi na świecie. Każdy 2-kanałowy
system stereo lub wielokanałowy system kina domowego skorzysta na dodatkowym,
bogatym i detalicznym basie pochądzącym z najwyższej jakości subwoofera.

BalancedForce 212
3400 W
moc szczytowa

Dwa 10” przetworniki zapewniają
głęboki, potężny, a jednocześnie
niezwykle szczegółowy bas.

Dwa 12” przetworniki,
najnowsza technologia
i unikalny system
konfiguracji głośników,
gwarantuje głęboki, mocny,
ale kontrolowany bas.

Dynamo 1500x

Potężny sybwoofer
stereo/kina domowego
idealny do dużych
pomieszczeń.

Dynamo 1000w

BalancedForce 210
Dynamo 700w

Dynamo 500

Dynamo 300

Bezprzewodowy, potężny Bezprzewodowy subwoofer Kompaktowy i przystępny, Kompaktowy i przystępny,
subwoofer idealny do
idealny do zestawów kina zaprojektowany według
staranny projekt
zestawów kina domowego domowego w średnich/
najwyższych standardów
i najwyższe standardy.
w średnich/dużych
małych pomieszczeniach.
Martin Logan.
pomieszczeniach.

*Głośniki dostępne w różnej kolorystyce wykończenia.

