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Głównym celem istnienia firmy Monitor Audio jest odtworzenie muzyki 
w najlepszy możliwy sposób. Niezależnie od tego, czy mówimy 
o dźwięku kina domowego, czy systemu stereo zaawansowana 
technologicznie seria Silver przenosi w samo serce wydarzeń i akcji. 
 

Perfekcyjne Srebro
Kolumny Monitor Audio powstają z myślą o dźwięku i estetyce, bazując 
na dziesiątkach lat doświadczeń i pasji do muzyki. 

Każdy z dziewięciu modeli tej serii został opracowany przez inżynierów 
i mistrzów stolarstwa, którzy są jednocześnie pasjonatami dźwięku, 
podobnie jak Ty. Ta przystępna cenowo rodzina, rezultat ponad 
czterdziestu lat doświadczenia w budowie kolumn, to krok w kierunku 
perfekcji. Hi-Fi i kino domowe nigdy wcześniej nie brzmiały tak dobrze. 

Zaprojektowane dla Ciebie
Korzystając z technologii wypracowanych dla serii Platinum II udało się 
w serii Silver zmniejszyć  zniekształcenia do wcześniej niespotykanego 
poziomu. Dzięki temu uzyskaliśmy perfekcyjną integrację przetworników  
i fantastyczną równowagę tonalną.

Wypracowane przez Monitor Audio techniki związane z metalowymi 
membranami zostały znacząco poprawione – w serii Silver zastosowano 
zupełnie nowe głośniki, opracowane specjalnie dla tej serii. Niezależnie 
od tego, który z modeli Silver wybierzecie, możecie być pewni, że na 
nowo zaczniecie odkrywać swoją kolekcję muzyczną i filmową.

Przejście na 
nowy poziom

Seria Silver od początku
Kolumny podłogowe

Trzy kolumny podłogowe serii Silver to perfekcyjne rozwiązanie  
dla większych powierzchni i idealne fronty do systemów surround. 
Możemy wybierać spośród potężnych Silver 500, topowego, 
trójdrożnego modelu dającego maksimum możliwości, kompaktowych 
Silver 300, eleganckiego trójdrożnego modelu oraz smukłych  
Silver 200, niewielkich, a mimo to mocnych kolumn idealnie  
pasujących do nowoczesnych pomieszczeń.

Kolumny podstawkowe

Tam, gdzie potrzebny jest duży dźwięk, ale zależy nam na miejscu, 
warto wybrać jeden z dwóch modeli kolumn podstawkowych.

Dźwięk surround
Kanał centralny

Kanał centralny odpowiedzialny jest za około 60% dźwięku w każdym 
systemie kina domowego i to dzięki niemu osiągamy naturalne 
brzmienie dialogów. Trójdrożne, czterogłośnikowe Silver C350 są 
liderem w swojej klasie cenowej i będą perfekcyjnym wyborem 
dla bezkompromisowych systemów. Mniejsze C150 zostały tak 
opracowane, aby wyeliminować wąskie pole odsłuchu, problem 
trapiący wiele innych systemów surround opartych na głośnikach w 
konfiguracji M-T-M (średniotonowy-wysokotonowy-średniotonowy).

Boki i tył

Dyskretne kolumny Silver FX, z ustawionymi pod kątem ściankami 
przednimi mogą być przykręcone w taki sposób, aby perfekcyjnie 
zintegrować się z dowolnym wnętrzem.

Subwoofer

Silver W-12 gwarantuje maksymalne zejście na basie aż do 
niewiarygodnych 22 Hz. Napędzany wzmacniaczem o mocy  
500 W sterowanym procesorem DSP jest idealnym elementem 
dopełniającym każde poważne kino domowe.

Przygotuj się na niesamowite przeżycia w kolorze Silver!

Podstawowe cechy:
•  Każdy model w serii Silver ma najwyższą możliwą skuteczność, 

najniższe zniekształcenia i najwyższą impedancję, osiągi,  
które wcześniej były niemożliwe do uzyskania w tak szerokim  
wyborze modeli

• Idealni partnerzy dla szerokiej gamy wzmacniaczy i amplitunerów

•  Technologie i opracowania zaczerpnięte zostały z flagowej serii 
Platinum II, dzięki czemu udało się uzyskać wyjątkowo czysty dźwięk

•  Złocona kopułka wysokotonowa gwarantująca gładkie, słodkie 
wysokie tony

•  Okleiny z prawdziwego drewna, jak również wykończenie w  
lakierze o wysokim połysku

•  Nowoczesne wykończenie w matowej bieli pasujące do 
współczesnych wnętrz

•  Łatwe do wysterowania przez szeroką gamę wzmacniaczy  
i amplitunerów

•  Eleganckie, niewielkie kolumny centralne pozwalające na 
zaoszczędzenie cennego miejsca

• Dedykowany głośnik centralny i sterowany DSP subwoofer

• Magnetycznie mocowane, wąskie maskownice o znakomitej estetyce

• Idealnie stabilne dzięki dodatkowym nóżkom
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Opis serii Silver
1.  Trzydziestoletnie doświadczenie w projektowaniu i 

budowie metalowych głośników wysokotonowych

Nowa 1” (25 mm) kopułka wysokotonowa Gold Dome C-CAM 
(Ceramic-Coated Aluminium Magnesium) ma najniższe zniekształcenia 
w historii firmy Monitor Audio. Otrzymujemy dzięki niej krystalicznie 
czyste wysokie tony – gładkie i pozbawione ostrości.

2. Bijące serce kolumn – głośniki C-CAM

Za reprodukcję dźwięków, które słyszymy odpowiedzialne są 
przetworniki wybrane do konkretnych kolumn. Opracowane przez  
Monitor Audio głośniki C-CAM z metalowymi membranami w kształcie 
dysku (wykonanego z pojedynczego stopu Aluminium-Magnesium   
i wyprofilowane w kształt dysku) zapewniają czysty dźwięk o niskich 
zniekształceniach w całym zakresie nisko i średniotonowym. Specjalnie 
dobrane systemy magnetyczne oraz cewki gwarantują czysty dźwięk 
nawet przy wysokich poziomach dźwięku.

3. Perfekcyjna integracja

Zastosowane w zwrotnicach selekcjonowane podzespoły z górnej 
półki, mają za zadanie powiązać wszystkie przetworniki tak, aby  
te pracowały w perfekcyjnej harmonii, generując spójny, gładki  
dźwięk. Aby zachować maksymalnie dużo detali zastosowano  
w nich polipropylenowe kondensatory, powietrzne cewki i cewki  
z laminowanymi, stalowymi rdzeniami.

4. Kluczem jest sztywność obudowy

Podczas opracowania nowej serii SIlver krytycznym elementem były 
precyzyjne pomiary laserowe w znanym na całym świecie National 
Physical Laboratory. Ich rezultatem są zoptymalizowane wzmocnienia 
wewnętrzne, gwarantujące czysty, pozbawiony podkolorowań dźwięk. 
Monitor Audio korzysta z unikatowej technologii „bolt-through”,  
w której przetworniki mocowane są pojedynczą śrubą wkręcaną  
od tylnej ścianki.

5.  Smukłe i eleganckie

Wolnostojące głośniki wolnostojące serii Silver zostały wyposażone  
w dodatkowe, stabilizujące je nóżki wykonane z solidnych  
metalowych elementów.

6. Wysokiej klasy podzespoły

Aby zachować elegancki wygląd kolumn zastosowano wąskie, 
mocowane magnetycznie maskownice. Unikatowy, wypracowany 
przez Monitor Audio port bas-refleksu HiVe II bazuje na opracowaniach 
mających na celu zwiększenie przepływu powietrza przy mniejszych 
szumach. Rezultatem jest niższy bas i dokładniejsze transjenty, 
ujawniające prawdziwe oblicze muzyki.
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Kolumny podstawkowe
Dzięki nowym, unikatowym rozwiązaniom kolumny nie muszą być duże, aby wypełnić dźwiękiem nawet spore pomieszczenia.

Silver 100 
Masywny 8” głośnik nisko-średniotonowy C-CAM został dopracowany tak, aby 
mogły poruszyć dużo powietrza na raz, kreując mocny bas i wysoką dynamikę. 
Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki symfonicznej, czy głośnych koncertów 
rockowych, Silver 100 będą w stanie nagłośnić nawet duże pomieszczenia. To tak, 
jakbyśmy słuchali kolumn podłogowych.

Dzięki nieskrępowanej dynamice i wysokiej mocy Silver 100 są idealnym wyborem 
dla średnich i dużych pomieszczeń zarówno w systemach stereofonicznych, jak i 
kina domowego.

Silver 50 
Możecie być pewni, że nawet z najmniejszych podstawkowych kolumn serii Silver 
otrzymacie duży, pełny dźwięk. Zawdzięczają to one rewolucyjnym 5 ¼” głośnikom 
nisko-średniotonowym C-CAM. Doświadczenie inżynierów oraz zaawansowane techniki 
pomiarowe – na przykład duże, mocne systemy magnetyczne napędzające cewki o dużej 
średnicy (23 mm) – przełożyły się na pełny, gęsty bas o znakomitej kontroli. Wyeliminowano 
przy okazji nasycanie magnetyczne, co dało jeszcze niższe zniekształcenia i czystszy dźwięk.

Niewielkie Silver 50 mogą pracować blisko ściany, pomimo że wylot bas-refleksu znajduje 
się na tylnej ściance, ponieważ obudowa jest bardzo sztywna i nie drga, w czym pomagają 
wewnętrzne wzmocnienia oraz technika „bolt-through”.
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Kolumny podłogowe

Silver 200
Kompaktowe, smukłe kolumny Silver 200 zagrają optymalnie nawet w 
najmniejszych pomieszczeniach. Para 5 ¼” głośników nisko-średniotonowych 
C-CAM została specjalnie dostosowana do tego, aby odtwarzać niski bas  
oraz przełom basu i średnicy. Pracują one w osobnych komorach, dzięki  
czemu otrzymamy precyzyjne obrazowanie niezależnie gdzie siedzimy. 
Masywne systemy magnetyczne pozwalają na zaskakująco niskie zejście  
basu z tej wielkości kolumn, nawet jeśli stoją blisko ścian. Nie dajcie się  
zwieść ich rozmiarom – Silver 200 są kolumnami o wyjątkowych możliwościach.

Oferowane w ramach serii Silver kolumny podłogowe spodobają się miłośnikom każdego rodzaju dźwięku.

Silver 500
Niewiarygodne Silver 500 nie pozostawiają niczego przypadkowi. 
Para potężnych, 8” głośników niskotonowych C-CAM w każdej 
kolumnie przekłada się na gęsty, mocny, świetnie prowadzony 
bas schodzący aż do 30 Hz. Nawet w najbardziej wymagających 
systemach subwoofer będzie tylko opcją, a nie koniecznością.

Precyzyjny system średniotonowy daje najczystszy, najwyraźniejszy 
możliwy dźwięk pozbawiony zniekształceń i szorstkości. Wokale są 
więc klarowne i gładkie.

Silver 300
Trójdrożne kolumny Silver 300 łączą mocny bas i wybitne średnie tony reprodukowane przez 
dedykowany przetwornik 4” wyposażony w opracowany specjalnie do tej konstrukcji system 
napędowy gwarantujący niskie zniekształcenia. Para 6” głośników niskotonowych pracuje 
wspólnie generując wybitny, pełny bas. Kolumny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
oferowały zrównoważone brzmienie nawet wtedy, kiedy stoją bardzo blisko tylnej ściany.

Zoptymalizowanie wszystkich przetworników w wąskim paśmie przenoszenia pozwoliło 
na poprawę przetwarzania w każdym aspekcie. Dzięki temu, a także dzięki znakomitemu 
wytłumieniu kolumny mogą pracować nawet kilkanaście centymetrów od tylnej ściany, a 
mimo to zagrają bardzo niskim basem o małych zniekształceniach. Silver 300 są łatwe do 
wysterowania, ponieważ mają wysoką skuteczność. Mogą więc grać w średnich i dużych 
pomieszczeniach, oferując znakomitą dynamikę z szeroką gamą wzmacniaczy i amplitunerów.
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Głośnik centralny Kolumny surround i subwoofer

Silver C150 
Głośnik centralny jest podstawowym 
komponentem kina domowego, 
odpowiedzialnym nawet za 60% efektu 
końcowego. Niewielkie Silver C150 zostały 
precyzyjnie powiązane z brzmieniem 
kolumn Silver 50 i Silver 200, dzięki czemu 
zachowane zostało spójne brzmienie w  
całym kinie domowym. Wystarczająco 
niewielkie, aby zmieścić się w meblach AV, 
bez potrzeby stosowaniaosobnych podstaw, 
pracują perfekcyjnie nawet przy tylnej ścianie  
i w niewielkich przestrzeniach.

Silver C350 
Zaprojektowane pod kątem najlepszych 
systemów kina domowego, Silver C350 
to perfekcyjne rozwiązanie wszędzie 
tam, gdzie kluczem jest jakość dźwięku. 
Ustawione pionowo głośniki średniotonowy 
i wysokotonowy gwarantują taką samą 
kierunkowość dźwięku, jak pozostałe 
kolumny systemu, zapewniając ich 
bezbłędnąintegrację. Idealny partner  
dla Silver 100, Silver 300 i Silver 500.

Jeśli szukasz głośnika centralnego o 
minimalnych zniekształceniach nie  
znajdziesz niczego lepszego niż  
Silver C350. Posłuchaj, a uwierzysz.

Silver FX 
Kolumny Silver FX (efektowe) robią dokładnie to, 
do czego zostały opracowane, tj. są zgrabnymi, 
dyskretnymi kolumnami przeznaczonymi do 
nagłośnienia bocznych i tylnych kanałów. Na ich 
ściankach przednich zamontowano 6” głośnik 
nisko-średniotonowy C-CAM z technologią Rigid 
Surface Technology (RST) poprawiającą sztywność 
membrany i minimalizującą zniekształcenia. 
Dwie kopułki wysokotonowe Gold Dome mają 
wentylowane magnesy neodymowe, dzięki czemu 
oferują czyste wysokie tony. Kolumny mogą być 
przykręcone do ściany dopasowując się dowystroju 
pomieszczenia. Możemy również wpływać 
nasposób reprodukcji dźwięku, wybierając między 
promieniowaniem bezpośrednim lub rozproszonym. 
To perfekcyjna oferta dla każdego profesjonalnego 
kina domowego.

Silver W-12 
Kompaktowy, ale wydajny subwoofer  
Silver W-12 wyposażony został w 
500-watowy, kontrolowany w DSP 
wzmacniacz, oferujący maksymalną 
dynamikę i kontrolę. Obudowa 
zamknięta przekłada się na precyzyjny, 
szybki, kontrolowany bas schodzący 
w typowym pomieszczeniu aż do 
niesamowitych 22 Hz. Umieszczenie 
kolumn blisko tylnej ściany jest możliwe 
dzięki umieszczeniu przetwornika na 
przedniej ściance. Subwoofer wyposażono 
także w innowacyjny system Automatic 
Position Correction. Daje on możliwość 
automatycznego rozpoznania modów 
pomieszczenia i korektę częstotliwości 
przenoszenia.

Skompletuj system wielokanałowy tak, aby nie uronić żadnego efektu.Kryształowo czyste wokale i dialogi z głośnika centralnego.
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Jeśli chcemy osiągnąć kompletny, realistyczny 
dźwięk w kinie domowym nie ma niczego 
lepszego niż wielokanałowy system 
głośnikowy. Seria Silver jest perfekcyjną 
ofertą, pomagającą wykreować idealny 
system surround oddający nagrania na żywo  
i kino domowe w najlepszy możliwy sposób.
Wybierając instalację 5.1 zaczynamy 
od wyboru lewego i prawego kanału, 
podobnie jak to ma miejsce w systemie 
stereofonicznym. Następnie dodajemy 
głośnik centralny, odpowiedzialny za 

dialogi, fantastyczny subwoofer Silver W-12 
gwarantujący bezbłędny bas, a na końcu 
najmniejsze kolumny jako głośniki surround. 
To miejsce, w  którym do gry wchodzą 
montowane na ścianie Silver FX; zamiast nich 
można użyć także kolumn podstawkowych 
Silver 50 lub Silver 100. Na rynku dostępnych 
jest wiele amplitunerów, które potrafią 
wydzielić sygnał do wszystkich głośników. 
Szybko zaczniesz kreować swoje osobiste 
kino domowe o niewiarygodnej przestrzeni 
dającej poczucie bycia w środku wydarzeń.

Gwiazdy srebrnego ekranu
Usłyszeć wysokie i niskie dźwięki

Nawet najpiękniej przygotowana broszura nie jest w stanie pokazać 
jakości takich kolumn, jak seria Silver. Wraz z nią przygotujcie się więc na:

• Niewiarygodnie niskie zniekształcenia w całym paśmie przenoszenia

• Gładki, ale detaliczny dźwięk nawet przy wysokich poziomach dźwięku

• Smukłe głośniki podłogowe, które mogą pracować blisko tylnej ściany

• Niewiarygodnie realistyczne średnie tony

• Fantastyczny bas – szybki i pełny

• Ekspansywny dźwięk z niewielkich kolumn podstawkowych

• Bezkompromisowy dźwięk z dwóch głośników centralnych

Czekają na ciebie specjalnie wyselekcjonowani dealerzy Monitor Audio.

Monitor Audio ma przedstawicieli w ponad 80 krajach. monitoraudio.com

Ręcznie oklejane obudowy wykorzystują forniry z naturalnego drewna  
lub wykańczane są lakierem o wysokim połysku (fortepianowym). 
Dostępna jest także wersja w białym matowym lakierze.

Wykończenia:
• Black Oak – okleina z naturalnego drewna
• Walnut – okleina z naturalnego drewna
• Rosenut – okleina z naturalnego drewna
• Natural Oak – okleina z naturalnego drewna
•  High Gloss Black – ręcznie polerowana do uzyskania wysokiego połysku; 

10 warstw lakieru
•  Satin White – lakier pasujący do wszystkich nowoczesnych pomieszczeń
 
Kolory w przybliżeniu. 

Black Oak Walnut Rosenut

Natural Oak Satin WhiteHigh Gloss  
Black
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Specyfikacja techniczna

Silver 500

10
83

 m
m

297 mm

Silver W-12

37
0 

m
m

340 mm

Silver 300

10
34

 m
m

252 mm

Silver 200

91
8 

m
m

232 mm

Silver 100

37
5 

m
m

230 mm

Silver 50

27
0 

m
m

165 mm

Silver C350

23
5 

m
m

560 mm

Silver C150

16
5 

m
m

450 mm

Silver FX

25
0 

m
m

310 mm

Model Silver W-12
Dolne pasmo przenoszenia 20 Hz (typowo, IEC)

Górne pasmo przenoszenia 40 – 120 Hz, zmienne

Zwrotnica Aktywna 4. rzędu, 24 dB/oktawę

Moc wzmacniacza 500 W

Rodzaj wzmacniacza Klasa D z zasilaczem 
impulsowym (SMPSU)

Rodzaje korekcji basu 1: Movie, 2: Music, 3: Impact

Zmiana fazy 0º & 180º

Tryb automatycznego 
włączania

Wejście liniowe >2 mV

Tryb automatycznego 
wyłączania

Tryb „standby” po 20 minutach 
bez sygnału

Przetwornik 1 x 12” C-CAM z potrójnym 
zawieszeniem i 
3” cewką

12 V Trigger 5 – 12 V przez 3,5 mm  
mini-jack, mono

Wymiary obudowy 
(bez maskownicy i 
wzmacniacza) (H x W x D)

340 x 340 x 380 mm  
133/8 x 133/8 x 1415/16”

Wymiary obudowy 
(z maskownicą, 
wzmacniaczem i nóżkami) 
(H x W x D)

370 x 340 x 410 mm
149/16 x 133/8 x 161/8”

Zasilanie 110 – 120 Vac/220 – 240 Vac 
50/60 Hz (elektroniczna zmiana)

Pobór mocy 400 W/0,5 W w trybie standby 

Waga 20,1 kg

Model Silver 50 Silver 100 Silver 200 Silver 300 Silver 500
Budowa 2-drożna 2-drożna 2 1/2-drożna 3-drożna 3-drożna

Pasmo przenoszenia (-6 dB) 52 Hz – 35 kHz 40 Hz – 35 kHz 38 Hz – 35 kHz 32 Hz – 35 kHz 30 Hz – 35 kHz

Skuteczność (1 W/1 m) 87 dB 88 dB 89 dB 90 dB 90 dB

Impedancja nominalna 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Impedancja nominalna 4,1 Ω / 220 Hz 4,5 Ω / 167 Hz 4,7 Ω / 182 Hz 3,5 Ω / 146 Hz 3,1 Ω / 2,45 kHz

Max SPL 110 dBA (para) 112 dBA (para) 114 dBA (para) 116 dBA (para) 117 dBA (para)

Moc maksymalna (RMS) 100 W 120 W 150 W 200 W 250 W

Rekomendowana moc 
wzmacniacza (RMS)

40 – 100 W 40 – 120 W 60 – 150 W 80 – 200 W 80 – 250 W

Strojenie basu Bas-refleks. 
Port HiVe II

Bas-refleks. 
Port HiVe II

Dwie niezależne komory 
bas-refleks.  
Podwójny port HiVe II 

Bas-refleks. 
Podwójny port HiVe II

Bas-refleks. 
Podwójny port HiVe II

Częstotliwość podziału 3 kHz 2,8 kHz LF: 700 Hz 
MF/HF: 2,9 kHz

LF/MF: 570 Hz 
MF/HF: 3,5 kHz

LF/MF: 625 Hz  
MF/HF: 3,1 kHz

Przetworniki 1 x 51/4” RST nisko-
średniotonowy 1 x 1” 
(25 mm) Gold Dome 
C-CAM wysokotonowy

1 x 8” RST nisko-
średniotonowy
1 x 1” (25 mm) 
Gold Dome C-CAM 
wysokotonowy

1 x 51/4” RST niskotonowy 
1 x 51/4” RST nisko-
średniotonowy
1 x 1” (25 mm) 
Gold Dome C-CAM 
wysokotonowy

2 x 6” RST niskotonowy
1 x 4” RST średniotonowy
1 x 1” (25 mm) 
Gold Dome C-CAM 
wysokotonowy

2 x 8” RST niskotonowy
1 x 4” RST średniotonowy
1 x 1” (25 mm) 
Gold Dome C-CAM 
wysokotonowy

Wymiary (bez maskownic i 
gniazd) (S x W x G)

270 x 165 x 240 mm
105/8 x 61/2 x 97/16”

375 x 230 x 300 mm
143/4 x 91/16 x 1113/16”  

885 x 165 x 240 mm
3413/16 x 61/2 x 97/16”

1000 x 185 x 300 mm
393/8 x 75/16 x 1113/16”

1050 x 230 x 300 mm
415/16 x 91/16 x 77/8”

Wymiary całkowite  
(S x W x G)

270 x 165 x 269 mm
105/8 x 61/2 x 109/16”

375 x 230 x 329 mm
143/4 x 91/16 x 1215/16”

885 x 165 x 269 mm
3413/16 x 61/2 x 109/16”

1000 x 185 x 329 mm
393/8 x 75/16 x 1215/16”

1050 x 230 x 329 mm
415/16 x 91/16 x 1215/16”

Wymiary całkowite  
(wraz z nóżkami i kolcami,  
S x W x G)

N/A N/A 918 x 232 x 307 mm
361/8 x 91/8 x 121/16”

1034 x 252 x 367 mm
4011/16 x 915/16 x 147/16”

1083 x 297 x 367 mm
425/8 x 1111/16 x 147/16”

Waga (szt.) 6 kg 9,3 kg 14,6 kg 20 kg 22,8 kg

Model Silver C150 Silver C350 Silver FX
Budowa 21/2-drożna 3-drożna 2-drożna

Pasmo przenoszenia 
(-6 dB)

52 Hz – 35 kHz 40 Hz – 35 kHz 60 Hz – 35 kHz

Skuteczność (1 W/1 m) 90 dB 90 dB 87 dB

Impedancja nominalna 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Impedancja minimalna 3,7 Ω/193 Hz 3,2 Ω/176 Hz 4 Ω/229 Hz

Maksymalne ciśnienie 
dźwięku (SPL)

112 dBA 113 dBA 110 dBA (para)

Moc maksymalna 
(RMS) W

150 W 200 W 85 W

Rekomendowana moc 
wzmacniacza (RMS) W

60 – 150 W 80 – 200 W 30 – 85 W

Rodzaj obudowy Obudowa zamknięta Obudowa zamknięta Obudowa zamknięta

Punkt podziału 
zwrotnicy

LF: 650 Hz 
MF/HF: 3,1 kHz

LF/MF: 830 Hz 
MF/HF: 3,2 kHz

2,5 kHz

Przetworniki • nisko-
średniotonowy:  
2 x 51/4” RST 
• wysokotonowy:
1 x 1” (25 mm)  
Gold Dome C-CAM

• niskotonowy:  
2 x 6” RST
• średniotonowy:  
1 x 4” RST
• wysokotonowy:  
1 x 1” (25 mm)  
Gold Dome C-CAM

• nisko-
średniotonowy:  
1 x 6” RST 
• wysokotonowy:  
2 x 1” (25 mm)  
Gold Dome C-CAM

Wymiary obudowy (bez 
maskownicy i przyłączy) 
(H x W x D)

165 x 450 x 200 mm
61/2 x 1711/16 x 77/8”

235 x 560 x 240 mm
91/4 x 221/16 x 97/16”

250 x 310 x 130 mm
913/16 x 123/16 x 51/8”

Wymiary obudowy 
(wraz z maskownicą i 
terminalami) (H x W x D)

165 x 450 x 229 mm
61/2 x 1711/16 x 9”

235 x 560 x 270 mm
91/4 x 221/16 x 105/8”

250 x 322 x 147 mm
913/16 x 1211/16 x 513/16”

Waga (szt.) 9,1 kg 14,9 kg 4,3 kg

Kolory w przybliżeniu. 

Więcej informacji pod mailem:   
info@monitoraudio.com
monitoraudio.com



Monitor Audio Ltd
24 Brook Road, Rayleigh,  
Essex, SS6 7XJ, England

T.+44 (0)1268 740580
F.+44 (0)1268 740589

info@monitoraudio.com
www.monitoraudio.com

Dystrybucja na terenie Polski
AUDIO CENTER POLAND
ul. H. Sucharskiego 49
30-898 KRAKÓW, POLSKA
T.+48 12 2650285, 
audiocenter@audiocenter.pl
www.monitoraudio.pl


