
Wyobraź sobie głośniki telewizora dokładnie dopasowane do wymiarów 
Twojego telewizora. Teraz wyobraź sobie dźwięk tych głośników poparty 
35-letnim doświadczeniem w tworzeniu najlepszego dźwięku, a wspierany-

przez naukę i inżynierię, by zapewnić najwyższą wydajność.



Głośniki o niestandardowej długości dopasowują się do dowolnego telewizora, 
umożliwiają dowolną instalację w nawet niestandardowym kinie domowym i dostarczają 

dźwięk o najwyżej jakości. Jakości Paradigm.

Charakterystyka:
• Sztywne obudowy, wolne od rezonansów, a wykonane z anodyzowanego wytła-
czanego aluminium i grubymi przegrodami z MDF
• Obudowa jest montowana zaledwie dwa cale od ściany (wliczając maskownice), 
więc seria Décor to jedne z najcieńszych głośników tej jakości dostępnych na rynku!
• W całości wykonane ręcznie maskownice (z naciąganym akustycznie transparent-
nym materiałem) mogą być indywidualnie dopasowane do wycięcia konturu telewizora
• Aż trzy uchwyty montażowe do wyboru!

 Dla niektórych tradycyjne soundbary są zbyt krótkie, zbyt 
długie lub niedopasowane. Paradigm oferuje rozwiąza-

nie! Wyposażone w wysokiej jakości głośniki niskoprofilo-
wane, zaprojektowane specjalnie w Kanadzie, by najle-

piej dopasować się do Twojego telewizora!

Paradigm posiada rozwiązanie, które zagwarantuje wysoką jakość brzmienia, 
niski profil głośnika i to wszystko wykonane w Kanadzie dla perfekcyjnego 

dopasowania systemu do telewizora w Twoim domu! Dzięki naszemu indywi-
dualnemu podejściu głośnik będzie idealnie pasował do telewizora dając Ci 

prawdziwą jakość Paradigm!
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Innowacyjna technologia!
S-PAL™ anodyzowana satyną membrana z czystego 
aluminium z ekskluzywną perforowaną anty-fazową 
soczewką (PPA) 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.

Wysokiej jakości anodyzowane jednorodne 
(„unibody”) stożki przetworników z wytrzymalym 

zawieszeniem nitrylowo-butadienowym. 

Zintegrowany system okablowania wewnętrznego 
eliminuje drgania i pozwala na montaż bardzo 
blisko podłoża.

Audiofilskiej jakości terminale głośnikowe zapewniają bezpieczne, 
idealnie dopasowae połączenia przewodów.

Specjalnie zaprojektowane 
struktury przetwornika 
wyposażonego w 1,5-calowe 
cewki 4odporne na wysokie 
temperatury oraz wysokiej 
jakościtłoczone aluminiowe 
radiatory zapewnią długą 
żywotność całego systemu.



Nigdy więcej.
Paradigm może dostosować maskownicę, by zrekompensować

„wyskakiwanie” kolumny, co zapewni maksymalnie estetyczny wygląd systemu.

Problem z niestandardową ramą TV?
Niektóre modele telewizorów mają niestandardowe ramy, których

np. sensory, logotypy, kamery itp. wystają poza standardową krawędź.



DÉCOR 1C
centralna

DÉCOR 1S
stereo

DÉCOR 1SC
stereo+centralna

DÉCOR 2S
stereo

DÉCOR 2SC
stereo+centralna
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KOLUMNY BOCZNE
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DÉCOR 2S / 1C
stereo+centralna

DÉCOR 2S / 1C (II wersja)
stereo+centralna



Décor 1C Décor 1S Décor 1SC Décor 2S Décor 2SC

ILOŚĆ PRZETWORNIKÓW trzy sześć dziewięć sześć dziesięć

ZAWIESZENIE akustyczne

ZWROTNICA 2 stopnia, elektroakustyczna @2,6kHz

ZASTOSOWANIE centralna
(soundbar)

stereo
(soundbar)

stereo + cen-
tralna

(soundbar)

stereo
(L/R)

stereo + cen-
tralna
(L/R)

PRZETWORNIK
WYSOKOTONOWY

1 x 25mm 1 x 25mm 3 x 25mm 1 x 25mm 4 x 25mm

kopułka S-PAL™  

chłodzone/tłumione ferrofluidem
 

soczewka PPA™

PRZETWORNIK 
ŚREDNIO/NISKOTONOWY

2 x 114mm 4 x 114mm 6 x 114mm 4 x 114mm 6 x 114mm

anodyzowane aluminium
stożki typu unibody
1,5-calowa cewka

ROZSZERZENIE PASMA 
NISKICH CZĘSTOTOLIWOŚCI 80 Hz (DIN)

PASMO PRZENOSZENIA 
(w osi) 140 – 21kHz (±3 dB)

PASMO PRZENOSZENIA 
(poza osią) 140 – 17kHz (±3 dB)

CZUŁOŚĆ 
(w pomieszczeniu) 92 dB

CZUŁOŚĆ 
(w komorze bezechowej) 89 dB

MOC (maksymalna) 70W

IMPEDANCJA Kompatybilna z 8 Ω

ZALECANA 
MOC WZMACNIACZA 15 - 130 W

OBUDOWA tłoczone aluminium

PRZEGDRODA maszynowo dopasowana płyta MDF + okładzina winylowa

MASKOWNICA magnetyczna, owijana suknem, na bazie z MDF

GWARANCJA PRODUCENTA 5 lat

Odwiedź nas!

https://www.flickr.com/photos/146912584@N06/collections
http://www.polpak.com.pl/
https://www.facebook.com/Polpak-Poland/
https://www.youtube.com/channel/UCsf8zOEh2zJf-VzhlsXfzAg

