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F1 series

Audiophile range / Made in UK

F1.12 Contemporary
JIŽ BRZY

barva

balení

MOC/kus

1

359 900

RP
1

piano gloss black
piano gloss white

Větší bratr modelu F1.10, s větším zvukem vhodným do většího prostoru; F1.12 zachovává nejnovější technologiie a zvyšuje
hudební energii odpovídající masivnější konstrukci rigidního kabinetu 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy;
masivní podstavec (20kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický
měnič IsoFlare™ 300mm LF, 1x75mm HF; 26Hz-26kHz/-6dB; dopor.zes. 20-350W; trvalý výkon RMS: 175W; 96dB; 8Ω;
1350x450x680

F1.12 Traditional

piano gloss walnut

1

389 900

1

JIŽ BRZY

Větší bratr modelu F1.10, s větším zvukem vhodným do většího prostoru; F1.12 zachovává nejnovější technologiie a zvyšuje
hudební energii odpovídající masivnější konstrukci rigidního kabinetu 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy;
masivní podstavec (20kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický
měnič IsoFlare™ 300mm LF, 1x75mm HF; 26Hz-26kHz/-6dB; dopor.zes. 20-350W; trvalý výkon RMS: 175W; 96dB; 8Ω;
1350x450x680

F1.10 Contemporary

1

piano gloss black

1

269 900

piano gloss white

Emoce a hudební energii skloubenou s nejmodernější technologii ztělesňuje ultra rigidní kabinet 2-pásmové bass-reflexové
podlahové reprosoustavy F1.10; masivní podstavec (16kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním
nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm LF, 1x75mm titanium HF; 28Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač /
RMS: 20-280W; trvalý výkon RMS: 140W; 94dB; 8Ω; 1191x405x581mm; 57,7kg.

F1.10 Traditional

piano gloss walnut

1

289 900

1

Emoce a hudební energii skloubenou s nejmodernější technologii ztělesňuje ultra rigidní kabinet 2-pásmové bass-reflexové
podlahové reprosoustavy F1.10; masivní podstavec (16kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním
nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm LF, 1x75mm titanium HF; 28Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač /
RMS: 20-280W; trvalý výkon RMS: 140W; 94dB; 8Ω; 1191x405x581mm; 57,7kg.

F700 series

Premium HiFi range / Made in UK

F703

barva

balení

MOC/kus

RP

1

119 900

1

piano gloss walnut

JIŽ BRZY

piano gloss black

větší podlahový model série F700 v luxusním designu zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobého a osazeného kabinetu 2½
pásmové podlahové reprosoustavy F703 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je
kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360°(BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™
250mm MF/LF, 1x75mm titanium HF, 1x250mm LF; 26Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-250W; trvalý výkon RMS:
125W; 94dB; 8Ω; 1176x430x465mm

Stránka 2 z 5

Březen 2019

F700 series

Premium HiFi range / Made in UK

F702

barva

balení

MOC/kus

RP

1

92 990

1

piano gloss walnut
piano gloss black

luxusní design zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobého a osazeného kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F702
má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln
nízkých frekvencí v úhlu 360°(BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm
magnesium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-200W; trvalý výkon RMS: 100W; 92dB; 8Ω;
1111x384x440mm

F500 series

HiFi range

F502

barva

balení

MOC/kus

RP

1

23 990

1

1

dostupnost
květen 2019

1

black oak real wood weener
dark oak real wood weener
piano gloss black
piano gloss white

nejvyšší model série 500 je navržen do středních a větších prostor; poctivá konstrukce kabinetu 2½ pásmové podlahové
reprosoustavy F502 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním
vln nízkých frekvencí v úhlu 360°(BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění
ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený
zesilovač: 40-180W; trvalý výkon RMS: 90W; 91dB; 8Ω; 1114x250x380mm; 25,2kg

F501

black oak real wood weener
dark oak real wood weener

1

18 490

1

1

dostupnost
květen 2019

1

piano gloss black
piano gloss white

podlahový model 501 je navržen do menších a středních prostor; bytelná konstrukce kabinetu 2½ pásmové reprosoustavy
F501 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním vln nízkých
frekvencí v úhlu 360°(BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice;
koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x150mm LF; 36Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač:
35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 90dB; 8Ω; 984x200x320mm; 18,9kg

F500

black oak real wood weener
dark oak real wood weener

2*

9 290

1

2*

dostupnost
květen 2019

1

piano gloss black
piano gloss white

policový model F500 je navržen do menších a středních prostor; moderní a prezicní konstrukce kabinetu 2-pásmové
reprosoustavy F500 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzařováním
vln nízkých frekvencí v úhlu 360°(BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění
ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF; 45Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30120W; trvalý výkon RMS: 60W; 89dB; 8Ω; 325x200x320mm; 7,3kg

F500C

black oak real wood weener
dark oak real wood weener

1

14 590

1

1

dostupnost
květen 2019

1

piano gloss black
piano gloss white

centrální model F500c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; moderní a prezicní konstrukce kabinetu 2½
pásmové reprosoustavy F500c má dvojitý zadní bass-reflex; zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění
ozvučnice; provedení s přírodní dýhou černého nebo tmavého dubu; koncentrický měnič IsoFlare™ 125mm MF/LF, 1x19mm
titanium HF; 2x 125mm LF; 48Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 91dB; 8Ω;
160x500x250mm; 8,1kg
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F300 series

Entry level range

F303

barva

balení

MOC/kus

RP

1

9 290

1

black ash
light oak
walnut

nejvyšší model série 300 je navržen pro stereofonní systém i multikanálové domácí kino, konstrukce kabinetu 2-pásmové
podlahové reprosoustavy F303 má zádní bass-reflexový port; 2x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 32Hz-28kHz/-6dB;
doporučený zesilovač: 35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 91dB; 8Ω; 962x190x271mm; 14,6kg

F302

black ash
light oak

1

6 690

1

walnut

menší podlahový model ze série 300 je navržen pro menší a střední prostory, konstrukce kabinetu 2-pásmové podlahové
reprosoustavy F302 má zádní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 36Hz-28kHz/-6dB; doporučený
zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 90dB; 8Ω; 932x190x271mm; 13,3kg

F301

black ash
light oak

2*

3 990

1

walnut
policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti, kde vyniká dynamikou anebo multikanálovou sestavu
domácího kina; 2-pásmové policová reprosoustava F301 má zádní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester
HF; 44Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 89dB; 8Ω; 300x190x271mm; 5,3kg

F300

black ash
light oak

2*

2 990

1

walnut
menší policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti anebo multikanálovou sestavu domácího kina; 2pásmové policová reprosoustava F300 má zádní bass-reflexový port; 1x 125 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 54Hz-28kHz/6dB; doporučený zesilovač: 20-70W; trvalý výkon RMS: 35W; 87dB; 8Ω; 250x156x211mm; 3,7kg

F300C

black ash
light oak

1

5 990

1

walnut
centrální model F300c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; 2-pásmová reprosoustava F300c má dvojitý
zadní bass-reflex; 2x 125mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 65Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon
RMS: 50W; 87dB; 8Ω; 156x400x211mm; 5,5kg

F3 series

subwoofers

F3.8

barva
black ash

balení

MOC/kus

RP

1

11 990

1

aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 425W; zesílení zvuku DDX Direct Digital;
pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 40-70Hz; měnič 200mm; frekvenční odezva 35Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono
L/R stereo; odnímatelná mřížka; bjem 26l; 280x390x398mm, 13kg,
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F3 series

subwoofers

F3.10

barva
black ash

balení

MOC/kus

RP

1

14 990

1

aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 475W; zesílení zvuku DDX Direct Digital;
pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 35-70Hz; měnič 250mm; frekvenční odezva 32Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono
L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 34l; 340x410x393mm; 16kg

F3.12

black ash

1

20 990

1

aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 520W; zesílení zvuku DDX Direct Digital;
pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 30-70Hz; měnič 300mm; frekvenční odezva 28Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono
L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 53l; 375x480x443mm; 20kg

legenda

*

balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH
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