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Řada Music

Music 1

Dynaudio Music 1 je elegantní kompaktní přenosný inteligentní 
bezdrátový hudební systém s vestavěným akumulátorem. Ovládání 
pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolnos-
tí zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí 
vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a 
na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy 
nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseA-
dapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje 
DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba 
stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci 
vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vaších 
preferencí na stisk jednoho tlačítka. Vestavěný akumulátor umožňuje 
nepřetržité přehrávání po dobu až 8 hodin např. na cestách. Ekvalizér 
s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. 
Měniče Dynaudio: středobasový s membránou z firemního materiálu 
MSP a výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním 
zesilovačem o výkonu 40W. Uzavřená ozvučnice je potažena kvalitní 
nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v mul-
tiroom režimu, až 6 zařízení v sítí. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 
2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací 
služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. 
Vstupy: linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). 
Celkový výkon 80W, frekvenční rozsah 50 - 20.000 Hz (-3 dB), 
zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, 
PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka přehrávání/pauza, posun 
vzad/vpřed na horní hraně. Rozměry 229 x 220 x 142 mm, hmotnost 
1,6 kg.

 Barevné pro-
vedení červené, 
modré, světle 
šedé, tmavě 
šedé.

ks 8 990 Kč

Music 3

Dynaudio Music 3 je elegantní přenosný inteligentní bezdrátový 
hudební systém střední velikosti s vestavěným akumulátorem. 
Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okol-
ností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí 
vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a 
na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy 
nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseA-
dapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje 
DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba 
stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci 
vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vaších 
preferencí na stisk jednoho tlačítka. Vestavěný akumulátor umožňuje 
nepřetržité přehrávání po dobu až 8 hodin např. na cestách. Ekvalizér 
s třemi předvolbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. 
Měniče Dynaudio: středobasový s membránou z firemního materiálu 
MSP a 2x výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním 
zesilovačem o výkonu 40W. Uzavřená ozvučnice je potažena kvalitní 
nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost provozu v 
multiroom režimu, až 6 zařízení v sítí. Součástí dodávky je dálkové 
ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, 
Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, Vtuner, 
Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: linkový stereo 
3,5 mm jack, USB (iOS přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 120W, 
frekvenční rozsah 47 - 20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, 
WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-
96 kHz. Tlačítka hlasitosti, přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed a 
přepínání vstupů a předvoleb na horní hraně. Rozměry 405 x 220 x 
174 mm, hmotnost 3,7 kg. Barevné provedení červené, modré, světle 
šedé, tmavě šedé.

Barevné prove-
dení červené, 
modré, světle 
šedé, tmavě 
šedé. 

ks 13 990 Kč

Dynaudiohifipartner.cz

Legendární dánský výrobce reproduktorů. Jedna z nejlepších značek na světě, které se tomuto oboru věnují. Tvrdí se, že pokud některé špičkové nahrávací studio 
nepoužívá reproduktory Bowers and Wilkins, mají jistě poslechové monitory od Dynaudia.

Nahrávací studia, která k masteringu svých zvukových nahrávek používají výrobky Dynaudio jsou například: Abbey Road, Artillery Studios, AIR Studios, After-
master, Assault and Battery, Chicago recording Company, Dubway studios a další.

www.dynaudio.com
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Music 5

Dynaudio Music 5 je elegantní inteligentní bezdrátový hudební sys-
tém pro větší prostory. Ovládání pomocí bezplatné aplikace. Špičkový 
zvuk za každých okolností zajišťují dvě nové Dynaudio technologie: 
RoomAdapt pomocí vestavěných mikrofonů zjišťuje polohu reproduk-
toru v prostoru a na základě měření nastavuje DSP tak, aby výsledný 
zvuk byl vždy nejlepší v daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). 
Funkce NoiseAdapt pak zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky 
přizpůsobuje DSP tak, aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti 
zněla hudba stále dobře a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt 
lze v aplikaci vypnout. Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby 
dle vaších preferencí na stisk jednoho tlačítka. Ekvalizér s třemi před-
volbami (hudba, film, hlas) a korekce hloubek a výšek. Měniče Dynau-
dio: 1x basový a 2x středobasový s membránou z firemního materiálu 
MSP a 2x výškový z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním 
zesilovačem o výkonu 50W. Otevřená ozvučnice se zadním basreflex-
em je potažena kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. 
Možnost provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v sítí. Součástí 
dodávky je dálkové ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 
2,4 a 5.0 GHz), AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací 
služby TIDAL, Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. 
Vstupy: digitální optický (PCM), linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS 
přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 250W, frekvenční rozsah 45 - 
20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, 
ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka hlasitosti, 
přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed, přepínání vstupů a 5 předvoleb 
na horní hraně. Rozměry 659 x 201 x 185 mm, hmotnost 5,4 kg. 
Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

 Barevné pro-
vedení červené, 
modré, světle 
šedé, tmavě 
šedé. 

ks 20 990 Kč

Music 7

Dynaudio Music 7 je elegantní inteligentní bezdrátový hudební 
systém ideální pro použití také jako soundbar k TV. Ovládání pomocí 
bezplatné aplikace. Špičkový zvuk za každých okolností zajišťují 
dvě nové Dynaudio technologie: RoomAdapt pomocí vestavěných 
mikrofonů zjišťuje polohu reproduktoru v prostoru a na základě 
měření nastavuje DSP tak, aby výsledný zvuk byl vždy nejlepší v 
daném umístění (u zdi, v rohu, v prostoru). Funkce NoiseAdapt pak 
zjišťuje hladinu okolního hluku a automaticky přizpůsobuje DSP tak, 
aby např. při hlučnější konverzaci v místnosti zněla hudba stále dobře 
a čitelně. Funkce RoomAdapt a NoiseAdapt lze v aplikaci vypnout. 
Funkce MusicNow zajišťuje přehrávání hudby dle vaších preferencí 
na stisk jednoho tlačítka. Ekvalizér s třemi předvolbami (hudba, film, 
hlas) a korekce hloubek a výšek. Měniče Dynaudio: 2x basový a 2x 
středobasový s membránou z firemního materiálu MSP a 2x výškový 
z měkkou kalotou. Každý měnič je napájen vlastním zesilovačem o 
výkonu 50W. Otevřená ozvučnice se zadním basreflexem je potažena 
kvalitní nábytkářskou textilií od dánské firmy Gabriel. Možnost 
provozu v multiroom režimu, až 6 zařízení v sítí. Součástí dodávky je 
dálkové ovládání. Konektivita: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4 a 5.0 GHz), 
AirPlay, Bluetooth aptX, DLNA/UPnP. Streamovací služby TIDAL, 
Vtuner, Ximalaya, další přes AirPlay nebo Bluetooth. Vstupy: HDMI 
(ARC), digitální optický (PCM), linkový stereo 3,5 mm jack, USB (iOS 
přehrávání a nabíjení). Celkový výkon 300W, frekvenční rozsah 40 - 
20.000 Hz (-3 dB), zvukové formáty MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, 
ALAC, Vorbis, PCM, SBC 16-24 bit / 32-96 kHz. Tlačítka hlasitosti, 
přehrávání/pauza, posun vzad/vpřed, přepínání vstupů a 5 předvoleb 
na horní hraně. Rozměry 819 x 201 x 185 mm, hmotnost 7,7 kg. 
Barevné provedení červené, modré, světle šedé, tmavě šedé.

Barevné prove-
dení červené, 
modré, světle 
šedé, tmavě 
šedé. 

ks 25 990 Kč

Music 5/7 Wall 
Bracket

Instalační konzole pro připevnění přehrávačů Dynaudio Music 5 nebo 
Music 7 na zeď. Provedení černé černé ks 1 990 Kč
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Řada EMit

Emit 15c

Kompaktní reprosoustava pro střední kanál, 2 pásma s basreflexem, 
2x11cm MSP středobasové reproduktory s litými hliníkovými koši a 
hliníkovými cívkami, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou 
kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 60 - 
23.000 Hz, impedance 4-6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více 
než 150W, rozměry 500 x 130 x 210mm, hmotnost 7kg . Součástí 
dodávky je odnímatelný kovový podstavec, umožňující nastavení 
správného vertikálního úhlu vyzařování směrem k posluchači. Povr-
chová úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý 
saténový lak pár 13 990 Kč

Emit 10

Kompaktní regálové reprosoustavy pro menší až střední velikost 
místnosti, 2 pásma s basreflexem, výškový reproduktor s natíranou 
měkkou kalotou, 14 cm MSP středobasový reproduktor, ultralehké 
hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 
50 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, citlivost 86dB, zatížitelnost více 
než 150W, rozměry 170 x 292 x 240mm. Povrchová úprava: černý 
nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý 
saténový lak pár 15 990 Kč

Emit 20

Větší regálové reproduktory, 2 pásma s basreflexem, výškový 
reproduktor s natíranou měkkou kalotou, 17 cm MSP středobasový 
reproduktor, ultralehké hliníkové cívky, nová kvalitní výhybka prvního 
řádu, frekvenční rozsah 50 - 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 
86dB, rozměry 215 x 355 x 265mm. Povrchová úprava: černý nebo 
bílý saténový lak.

Černý nebo bílý 
saténový lak pár 18 490 Kč

Emit 30

Sloupové reprosoustavy, 2 pásma s basreflexem, 2x17cm MSP stře-
dobasové reproduktory s litými hliníkovými koši, velké 75mm ultrale-
hké hliníkové cívky, 28mm výškový reproduktor s natíranou měkkou 
kalotou, nová kvalitní výhybka prvního řádu, frekvenční rozsah 40 
- 23.000 Hz, impedance 4 ohmy, citlivost 86dB, zatížitelnost více 
než 200W, rozměry 204 x 960 x 275mm, hmotnost 18kg. Povrchová 
úprava: černý nebo bílý saténový lak.

Černý nebo bílý 
saténový lak pár 39 990 Kč

NOViNKa - Řada EVOKE

Evoke 10

Kompaktní dvoupásmová regálová reprosoustava Dynaudio Evoke 
10 s příjemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je 
nabídnout při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií od-
vozených z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií el-
egantních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení 14 cm 
MSP Esotec+ středobasovým měničem s novým košem a vylepšeným 
magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 
mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem 
Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalo-
tou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný 
magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového 
měniče. Tyto nově vyvinuté technologie vedou k dynamickému, 
detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního pásma s 
velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený 
elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou lakovány 
zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk 
s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové úpravy použív-
ají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, 
hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy 
meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky 
upevňovacích vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový čistý 
vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohy-
blivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden kus, 
proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak 
potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný pov-
rch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustavy Evoke 10 
jsou dodávány s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Volitelné stojany 
Dynaudio Stand 10. Technická specifikace: citlivost 84dB (2.83V/1m), 
zatížení podle IEC 180W, impedance 6 ohmů, frekvenční rozsah (± 
3 dB)  47 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, 
výhybka 2. řádu, dělicí frekvence výhybky 1400 Hz, středobasový 
měnič  14cm Esotec+ MSP, výškový měnič  28mm Cerotar s Hexis 
vrchlíkem. Hmotnost  6,7 kg, rozměry (š x v x h)  180 x 315 x 266 mm, 
rozměry s mřížkou  180 x 315 x 277 mm. Rozměry balení (pár)  554 
x 463 x 396 mm, hmotnost balení (pár) 16,78 kg. Povrchové úpravy 
černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé 
dřevo.

černý lak vysoký 
lesk, bílý lak 
vysoký lesk, 
dýha ořech, dýha 
světlé dřevo 

pár 34 990 Kč
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Evoke 20

Velká dvoupásmová regálová reprosoustava Dynaudio Evoke 20 s pří-
jemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout 
při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených 
z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních 
skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení 18 cm MSP Eso-
tec+ středobasovým měničem s novým košem, vysokou dynamikou a 
výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký 
zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalot-
ou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti 
dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční 
odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ 
zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie 
vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového 
frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové 
únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém prove-
dení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nád-
herný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové 
úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech 
má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné 
světlé dýhy meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími 
kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový 
čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a 
pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden 
kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není 
tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný 
povrch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustavy Evoke 
20 jsou dodávány pěnovými ucpávkami bassreflexu. Volitelné stojany 
Dynaudio Stand 20. Technická specifikace: citlivost 86dB (2.83V/1m), 
zatížení podle IEC 180W, impedance 6 ohmů, frekvenční rozsah (± 
3 dB)  40 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se zadním bassreflexem, 
výhybka 2. řádu, dělicí frekvence výhybky 3200 Hz, středobasový 
měnič  18cm Esotec+ MSP, výškový měnič  28mm Cerotar s Hexis 
vrchlíkem. Hmotnost  9,9 kg, rozměry (š x v x h)  215 x 380 x 307 mm, 
rozměry s mřížkou  215 x 380 x 317 mm. Rozměry balení (pár)  620 
x 528 x 436 mm, hmotnost balení (pár) 23,7 kg. Povrchové úpravy 
černý lak vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé 
dřevo.

 černý lak vysoký 
lesk, bílý lak 
vysoký lesk, 
dýha ořech, dýha 
světlé dřevo 

pár 49 990 Kč

Evoke 30

Dvouapůlpásmová sloupová reprosoustava Dynaudio Evoke 30 s pří-
jemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout 
při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených 
z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegant-
ních skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 14 
cm MSP Esotec+ středobasovými měniči s novým košem, vysok-
ou dynamikou a výkonem a vylepšeným magnetickým systémem 
umožňujícím vysoký zdvih membrány a 28 mm Cerotar výškovým 
měničem s textilní kalotou a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis opti-
malizuje akustické vlastnosti dutiny za textilní kalotou, což přispívá k 
vyrovnanější frekvenční odezvě. Optimalizovaný magnetický systém 
s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vy-
vinuté technologie vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému 
podání výškového frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou 
fenoménu poslechové únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně 
v černém a bílém provedení jsou lakovány zcela novou technikou, 
umožňující dosáhnout nádherný vysoký lesk s efektem skleněného 
povrchu. Dřevěné povrchové úpravy používají otevřenou dýhu s 
velmi přirozeným pocitem. Ořech má teplé, hluboce tmavé tóny. 
Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné světlé dýhy meruňky. Měniče 
jsou vybaveny nově navrženými krycími kroužky upevňovacích 
vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový čistý vzhled, který 
zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a pohyblivých součástí 
měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden kus, proces odlévání 
zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není tak potřeba kroužek 
lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný povrch ani po letech 
používání reprosoustavy. Reprosoustavy Evoke 30 jsou dodávány 
s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Technická specifikace: citlivost 
88dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 200W, impedance 4 ohmy, 
frekvenční rozsah (± 3 dB)  40 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice se 
zadním bassreflexem, 2,5 pásmová výhybka 2. řádu, dělicí frekvence 
výhybky 1200 / 2300 Hz, středobasový měnič  2x14cm Esotec+ MSP, 
výškový měnič  28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost  15,5 kg, 
rozměry (š x v x h)  180 x 900 x 267 mm. Rozměry s nožkami/mřížkou  
268 x 920 x 342 mm. Rozměry balení (kus)  1074 x 418 x 317 mm, 
hmotnost balení (kus) 20,64 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký 
lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký 
lesk, bílý lak 
vysoký lesk, 
dýha ořech, dýha 
světlé dřevo 

pár 83 990 Kč
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Evoke 50

Trojpásmová sloupová reprosoustava Dynaudio Evoke 50 s pří-
jemným, velmi muzikálním projevem. Cílem řady Evoke je nabídnout 
při dané ceně výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených 
z řad Contour a Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních 
skříní s povrchovou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 18 cm 
MSP Esotec+ basovými měniči s novým košem, vysokou dynamikou a 
výkonem a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký 
zdvih membrány, 15 cm MSP Esotec+ středopásmovým měničem 
a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou a vnitřním 
vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti dutiny za 
textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční odezvě. Opti-
malizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ zvyšuje citlivost 
výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie vedou k dynam-
ickému, detailnímu a přirozenému podání výškového frekvenčního 
pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové únavy. Nový 
zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém provedení jsou 
lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nádherný 
vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové 
úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech 
má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné 
světlé dýhy meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími 
kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový 
čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a 
pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden 
kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není 
tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný 
povrch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustavy Evoke 
50 jsou dodávány s dvoudílnými pěnovými ucpávkami, které uživateli 
umožňují vyladit vyústění bassreflexu ve třech krocích: plně otevřený, 
polouzavřený, zcela uzavřený. Uživateli je tak umožněno nastavit 
podání basů v souladu s umístěním reprosoustav a parametry pos-
lechové místnosti. Technická specifikace: citlivost 87dB (2.83V/1m), 
zatížení podle IEC 260W, impedance 4 ohmy (min. 3 ohmy při 100 
Hz), frekvenční rozsah (± 3 dB)  30 Hz – 23 kHz, otevřená ozvučnice 
se zadním bassreflexem, 3 pásmová výhybka 2. řádu (středy/výšky) a 
3. řádu (bas), dělicí frekvence výhybky 430 / 3500 Hz, basový měnič  
2x18cm Esotec+ MSP, středopásmový měnič 15cm Esotec+ MSP, 
výškový měnič  28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. Hmotnost  26,9 kg, 
rozměry (š x v x h)  215 x 1140 x 307 mm, rozměry s nožkami/mřížkou  
215 x 1162 x 373 mm. Rozměry balení (kus) 1324 x 459 x 352 mm, 
hmotnost balení (kus) 33 kg. Povrchové úpravy černý lak vysoký lesk, 
bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký 
lesk, bílý lak 
vysoký lesk, 
dýha ořech, dýha 
světlé dřevo 

pár 115 990 Kč

Evoke 25c

Dvouapůlpásmová reprosoustava středového kanálu domácího kina 
Dynaudio Evoke 25c. Cílem řady Evoke je nabídnout při dané ceně 
výjimečnou hodnotu pomocí technologií odvozených z řad Contour a 
Confidence, vestavěných do čistých linií elegantních skříní s povrcho-
vou úpravou vysoké kvality. Osazení dvěma 14 cm MSP Esotec+ stře-
dobasovými měniči s novým košem, vysokou dynamikou a výkonem 
a vylepšeným magnetickým systémem umožňujícím vysoký zdvih 
membrány a 28 mm Cerotar výškovým měničem s textilní kalotou 
a vnitřním vrchlíkem Hexis. Hexis optimalizuje akustické vlastnosti 
dutiny za textilní kalotou, což přispívá k vyrovnanější frekvenční 
odezvě. Optimalizovaný magnetický systém s magnety Ferrite+ 
zvyšuje citlivost výškového měniče. Tyto nově vyvinuté technologie 
vedou k dynamickému, detailnímu a přirozenému podání výškového 
frekvenčního pásma s velmi nízkou hladinou fenoménu poslechové 
únavy. Nový zaoblený elegantní tvar. Skříně v černém a bílém prove-
dení jsou lakovány zcela novou technikou, umožňující dosáhnout nád-
herný vysoký lesk s efektem skleněného povrchu. Dřevěné povrchové 
úpravy používají otevřenou dýhu s velmi přirozeným pocitem. Ořech 
má teplé, hluboce tmavé tóny. Světlé dřevo je vyrobeno z překrásné 
světlé dýhy meruňky. Měniče jsou vybaveny nově navrženými krycími 
kroužky upevňovacích vrutů, dodávajícími reprosoustavám stylový 
čistý vzhled, který zdůrazňuje kvalitu povrchové úpravy skříně a 
pohyblivých součástí měničů. Krycí kroužky jsou odlévané jako jeden 
kus, proces odlévání zahrnuje také povrchovou úpravu kroužku a není 
tak potřeba kroužek lakovat. To zaručuje, že kroužek neztratí pěkný 
povrch ani po letech používání reprosoustavy. Reprosoustava Evoke 
25c je dodávána s pěnovými ucpávkami bassreflexu. Technická speci-
fikace: citlivost 88dB (2.83V/1m), zatížení podle IEC 200W, imped-
ance 4 ohmy, frekvenční rozsah (± 3 dB) 50 Hz – 23 kHz, otevřená oz-
vučnice se zadním bassreflexem, 2,5 pásmová výhybka 2. řádu, dělicí 
frekvence výhybky 1200 / 2300 Hz, středobasový měnič  2x14cm 
Esotec+ MSP, výškový měnič  28mm Cerotar s Hexis vrchlíkem. 
Hmotnost 11,8 kg, rozměry (š x v x h)  600 x 180 x 267 mm. Rozměry 
s mřížkou  600 x 180 x 277 mm. Rozměry balení (kus)  734 x 418 x 
314 mm, hmotnost balení (kus) 14,9 kg. Povrchové úpravy černý lak 
vysoký lesk, bílý lak vysoký lesk, dýha ořech, dýha světlé dřevo.

černý lak vysoký 
lesk, bílý lak 
vysoký lesk, 
dýha ořech, dýha 
světlé dřevo 

ks 31 990 Kč
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Řada spEcial FOrty

special Forty

Regálová reprosoustava vyrobená u příležitosti 40 výročí založení 
firmy Dynaudio. Special Forty jsou osazeny měniči zcela nové kon-
strukce, vyvinutými pro tuto řadu - špičkovým výškovým měničem 
Esotar Forty s hedvábnou lakovanou kalotou s vyšším rozlišením a 
jemností zvuku a novým 17 cm středobasovým měničem s tuhou 
MSP membránou a hybridním systémem neodymiových/feritových 
magnetů. Přesná výhybka 1. řádu s technologiemi Phase alignment a 
Impedance alignment. Celek podtrhuje krásné povrchové provedení 
s jemně pruhovanou březovou dýhou ve dvou barvách s vysokým 
leskem. Frekvenční rozsah 41 - 23.000 Hz, impedance 6 ohmů, 
zatížitelnost podle IEC 200W, citlivost 86dB, výhybka 1. řádu s dělicí 
frekvencí 2000 Hz, 28 mm výškový měnič Esotar Forty s hedvábnou 
lakovanou kalotou, 17 cm středobasový měnič s MSP membránou a 
hybridním magnetem, zadní basreflex. Rozměry 198 x 360 x 307 mm, 
hmotnost 8,1 kg. 

šedá bříza vy-
soký lesk pár 79 990 Kč

Řada cONtOur

contour 20

Zcela nová regálová high-end 2 pásmová reprosoustava z legendární 
řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem se 
hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady Contour. 
Zcela nový středobasový měnič s průměrem 18 cm, vysokým zdvi-
hem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP 
(hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým 
odvětrávaným magnetem dodává hutné a přesně kontrolované basy 
a sametové středy. O reprodukci vysokých frekvencí se stará nejlepší 
firemní měnič Esotar2. Oba měniče jsou osazeny do extrémně pevné 
ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně 
spojena se skříní reprosoustavy, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobe-
na ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáh-
nout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají reprosoustavám 
eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní kabeláže. Terminály 
WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou signálu v bílém nebo 
černém provedení podle povrchové úpravy reprosoustavy. Technické 
parametry: 2 pásmová konstrukce se zadním basreflexem, frekvenční 
rozsah 39 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 86 dB (2,83V/1m), zatížitel-
nost podle IEC 180W, nominální impedance 4 ohmy, výhybka druhého 
řádu s dělicí frekvencí 2200 Hz, středobasový měnič Dynaudio 
18W55 o průměru 18 cm, výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm 
lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 15,5 kg, rozměry 215 x 440 
x 360 mm. 

dýha slonovi-
nový dub, dýha 
ořech satén, 
černý klavírní lak, 
bílý klavírní lak, 
dýha šedý dub s 
vysokým leskem, 
dýha pallisandr s 
vysokým leskem

pár 119 990 Kč

contour 30

Zcela nová sloupová high-end 2,5 pásmová reprosoustava z leg-
endární řady Contour. Ačkoli jsou její tvary zaoblené a svým designem 
se hodí i do moderních interiérů, zachovává si typické rysy řady 
Contour. Dva zcela nové středobasové měniče s průměrem 18 cm, 
vysokým zdvihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního ma-
teriálu MSP (hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívkou 
a dvojitým odvětrávaným magnetem dodávají hutné a přesně kon-
trolované basy a sametové středy. O reprodukci vysokých frekvencí 
se stará nejlepší firemní měnič Esotar2. Všechny měniče jsou osazeny 
do extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 
mm. Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, jejíž vícevrstvá 
konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, 
které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají 
reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní 
kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou 
signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy re-
prosoustavy. Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce s dvěma 
zadními basreflexy, frekvenční rozsah 32 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 
87 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 300W, nominální imped-
ance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 
Hz, 2x středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, 
výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou 
kalotou, hmotnost 34,4 kg, rozměry 215 x 1170 x 360 mm.

dýha slonovi-
nový dub, dýha 
ořech satén, 
černý klavírní lak, 
bílý klavírní lak, 
dýha šedý dub s 
vysokým leskem, 
dýha pallisandr s 
vysokým leskem

pár 185 990 Kč
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contour 60

Zcela nová velká sloupová high-end 3 pásmová reprosoustava z 
legendární řady Contour, určená pro velké místnosti. Ačkoli jsou její 
tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, 
zachovává si typické rysy řady Contour. Dva velké, zcela nové basové 
měniče s průměrem 24 cm, vysokým zdvihem membrány s proměn-
nou tloušťkou z firemního materiálu MSP (hořčíkovo-silikátový poly-
mer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým odvětrávaným magnetem 
dodávají nejhlubší a přesně kontrolované basy. Nová je také kon-
strukce středopásmového měniče o průměru 15 cm s membránou z 
MSP, lehkou hliníkovou cívkou a neodymiovým magnetem navrženým 
metodou FEM (Finite Element Method). Celek pak doplňuje nejlepší 
firemní výškový měnič Esotar2. Všechny měniče jsou osazeny do 
extrémně pevné ozvučnice z tlakově litého hliníku s tloušťkou 14 mm. 
Ta je poté pevně spojena se skříní reprosoustavy, jejíž vícevrstvá 
konstrukce je vyrobena ze silného MDF a poskytuje silné zatlumení, 
které pomáhá dosáhnout perfektního zvuku. Zaoblené rohy dodávají 
reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní 
kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou 
signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy re-
prosoustavy. Technické parametry: 3 pásmová konstrukce se zadním 
basreflexem, frekvenční rozsah 28 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 88 
dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 390W, nominální impedance 
4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 220/4500 Hz, 
2x basový měnič Dynaudio 24W65 o průměru 24 cm, středopásmový 
měnič Dynaudio 15M38 o průměru 15 cm, výškový měnič Dynaudio 
Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou kalotou, hmotnost 54,3 kg, 
rozměry 295 x 1355 x 460 mm. Povrchové úpravy dýha slonovinový 
dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, bílý klavírní lak, dýha šedý 
dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s vysokým leskem.

pravá dýha pár 238 990 Kč

contour 25c

Zcela nová high-end 2,5 pásmová reprosoustava pro středová 
kanál domácího kina z legendární řady Contour. Ačkoli jsou její 
tvary zaoblené a svým designem se hodí i do moderních interiérů, 
zachovává si typické rysy řady Contour. Dva zcela nové, symetricky 
rozmístěné, středobasové měniče s průměrem 18 cm, vysokým zd-
vihem membrány s proměnnou tloušťkou z firemního materiálu MSP 
(hořčíkovo-silikátový polymer), lehkou hliníkovou cívkou a dvojitým 
odvětrávaným magnetem dodávají hutné a přesně kontrolované 
basy a sametové středy. O reprodukci vysokých frekvencí se stará 
nejlepší firemní měnič Esotar2, umístěný ve středu reprosoustavy. 
Všechny měniče jsou osazeny do extrémně pevné ozvučnice z tlakově 
litého hliníku s tloušťkou 14 mm. Ta je poté pevně spojena se skříní 
reprosoustavy, jejíž vícevrstvá konstrukce je vyrobena ze silného 
MDF a poskytuje silné zatlumení, které pomáhá dosáhnout perfek-
tní reprodukce dialogů při sledování filmů. Zaoblené rohy dodávají 
reprosoustavám eleganci. Zcela nová konstrukce výhybky a interní 
kabeláže. Terminály WBT NextGenTM s extrémně krátkou dráhou 
signálu v bílém nebo černém provedení podle povrchové úpravy 
reprosoustavy. Technické parametry: 2,5 pásmová konstrukce se zad-
ním basreflexem, frekvenční rozsah 35 - 23.000 Hz (-3dB), citllivost 
87 dB (2,83V/1m), zatížitelnost podle IEC 300W, nominální imped-
ance 4 ohmy, výhybka druhého řádu s dělicími frekvencemi 300/2200 
Hz, 2x středobasový měnič Dynaudio 18W55 o průměru 18 cm, 
výškový měnič Dynaudio Esotar2 s 28 mm lakovanou hedvábnou 
kalotou, hmotnost 25,3 kg, rozměry 750 x 250 x 396 mm. Povrchové 
úpravy dýha slonovinový dub, dýha ořech satén, černý klavírní lak, 
bílý klavírní lak, dýha šedý dub s vysokým leskem, dýha pallisandr s 
vysokým leskem.

pravá dýha ks 85 990 Kč
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NOVá Řada XEO

Xeo 10

NOVINKA - Aktivní kompaktní regálová reprosoustava s vylepšeným 
vzhledem a zvukem. Skvělá konektivita a možnosti montáže na stěnu 
nebo stojánek na stůl. Nový design zahrnuje skryté šrouby měničů 
a ozvučnici z kartáčkovaného hliníku. Černá varianta má ozvučnici 
a mřížky v černé barvě, bílá varianta pak šedou ozvučnici i mřížky. 
Nové algoritmy v DSP výhybce poskytují lepší vyvážení basů a výšek 
a také kvalitnější podání mimo osu reprosoustavy. Všechny vstupy 
jsou umístěny v jedné reprosoustavě, signál je do druhé repro-
soustavy přenášen bezdrátově. Vstupy: analogový, koaxiální digitální, 
Bluetooth (AptX, AAC). Možnost provozu s Dynaudio Connect s 
podporou více zdrojů signálu, vícezónového provozu a ovládací 
aplikace pro iOS. Vestavěný zesilovač s výkonem 130W na kanál a 
DSP výhybkou. 14 cm MSP středobasový měnič, 28 mm výškový 
měnič s natíranou měkkou kalotou, inovativní skříň z kompozitu s 
vysokou hustotou a pevnou hliníkovou ozvučnicí. Plochý bassreflex na 
zadní straně umožňuje umístit sestavy blízko stěny nebo je na stěnu i 
zavěsit pomocí VESA 100 kompatibilních úchytových bodů. Podpora 
signálu až 24bit/96kHz (přímý digitální vstup nebo přes Connect a 
Hub). Provedení saténové černé s ozvučnicí z černě anodizovaného 
kartáčovaného hliníku nebo saténové bílé s ozvučnicí z šedého 
kartáčovaného hliníku.

saténové černé s 
ozvučnicí z černě 
anodizovaného 
kartáčovaného 
hliníku nebo 
saténové bílé 
s ozvučnicí z 
šedého kartáčo-
vaného hliníku 

pár 38 990 Kč

Xeo 20

Bezdrátová aktivní high-end regálová reprosoustava Dynaudio Xeo 
20 je vynikající volbou pro všechny, kteří hledají perfektně vyladěný 
kompletní hifi systém. Xeo 20 má přímé vstupy (digitální optický, link-
ový stereo RCA a linkový minijack) na jedné z reprosoustav, přenos 
signálu do druhé reprosoustavy je řešen bezdrátově v rozlišení 24/96. 
K dispozici je také Bluetooth vstup pro přímé přehrávání z mobilních 
zařízení. Volitelně lze použít také Dynaudio Connect, který přidá další 
vstupy, DLNA konektivitu a možnost provozu v režimu multiroom. 
K oběma reprosoustavám stačí přivést jen napájení 220V. Xeo 20 je 
možné umístit na stojany Dynaudio Stand 10 nebo Stand 20, případ-
ně je lze pověsit na stěnu pomocí připravených otvorů pro VESA 100 
držák. Objemnější MDF skříň (v porovnání s Xeo 4) reprosoustav je 
na předních hranách mírně zaoblená, nový je též design IR přijímače 
a LED indikátorů, které jsou umístěny pod středobasovým měničem. 
Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vestavěném optickém vstupu 
nebo při použití volitelného Dynaudio Connect. Xeo 20 jsou osazeny 
14 cm středobasovým měničem Dynaudio Esotec MSP se zadním 
štěrbinovým basreflexem a 28 mm výškovým měničem Dynaudio 
Esotec s hedvábnou natíranou kalotou. Každý z měničů je napájen 
samostatným zesilovačem o výkonu 65W, celkový výkon je 2x130W. 
Výkonnější DSP procesor s vylepšeným rozlišením dělicí frekvence a 
kompenzací umístění reprosoustav v prostoru. Nové dálkové ovládání 
vhodné jak pro přímé vstupy, tak pro Dynaudio Connect. Technické 
parametry: Celkový výkon 2x130W, frekvenční rozsah 40 - 21.000 
Hz (+-3 dB), DSP výhybka s dělicí frekvencí 4700 Hz, vstupy: op-
tický digitální (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; 
bezdrátový přenos signálu mezi reprosoustavami v rozlišení 24/96, 
spotřeba v pohotovostní režimu <0,5W. Rozměry 180 x 320 x 257 
mm, 180 x 320 x 265 s mřížkou, hmotnost jedné reprosoustavy 
6,2 kg, Součástí dodávky jsou přední mřížky v černé barvě, dálkové 
ovládání s bateriemi, plastové ochrany výškových měničů, napájecí 
kabely v délce 2,5 m a karta pro prodloužení záruky. Provedení bílý 
saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový 
lak nebo černý 
saténový lak. 

pár 56 990 Kč
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Xeo 30

Bezdrátová aktivní high-end sloupová reprosoustava Dynaudio Xeo 
30 je vynikající volbou pro všechny, kteří hledají perfektně vyladěný 
kompletní hifi systém. Xeo 30 má přímé vstupy (digitální optický, link-
ový stereo RCA a linkový minijack) na jedné z reprosoustav, přenos 
signálu do druhé reprosoustavy je řešen bezdrátově v rozlišení 24/96. 
K dispozici je také Bluetooth vstup pro přímé přehrávání z mobilních 
zařízení. Volitelně lze použít také Dynaudio Connect, který přidá další 
vstupy, DLNA konektivitu a možnost provozu v režimu multiroom. K 
oběma reprosoustavám stačí přivést jen napájení 220V. Objemnější 
MDF skříň (v porovnání s Xeo 6) reprosoustav je na předních hranách 
mírně zaoblená, nový je též design IR přijímače a LED indikátorů, 
které jsou umístěny pod středobasovým měničem. Podpora Hi-res 
audia až do 24/96 na vestavěném optickém vstupu nebo při použití 
volitelného Dynaudio Connect. Xeo 30 jsou osazeny dvěma 14 cm 
středobasovými měniči Dynaudio Esotec MSP se zadním basreflexem 
a 28 mm výškovým měničem Dynaudio Esotec s hedvábnou natíranou 
kalotou. Každý z měničů je napájen samostatným zesilovačem o 
výkonu 65W, celkový výkon je 2x195W. Výkonnější DSP procesor 
s vylepšeným rozlišením dělicích frekvencí a kompenzací umístění 
reprosoustav v prostoru. Nové dálkové ovládání vhodné jak pro přímé 
vstupy, tak pro Dynaudio Connect. Technické parametry: Celkový 
výkon 2x195W, frekvenční rozsah 36 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP 
výhybka s dělicími frekvencemi 200/4300 Hz, vstupy: optický digitální 
(až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrátový 
přenos signálu mezi reprosoustavami v rozlišení 24/96, spotřeba v 
pohotovostní režimu <0,5W. Rozměry 180 x 825 x 246 mm, 228 
x 852 x 275 s nožičkami a mřížkou, hmotnost jedné reprosoustavy 
13,4 kg, Součástí dodávky jsou přední mřížky v černé barvě, dálkové 
ovládání s bateriemi, plastové ochrany výškových měničů, napájecí 
kabely v délce 2,5 m a karta pro prodloužení záruky. Provedení bílý 
saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový 
lak nebo černý 
saténový lak 

pár 92 990 Kč

pŘíslušENstVí prO XEO a FOcus Xd

Master remote 
control

Dálkový ovladač pro systém XEO 4/6. Umožňuje snadné přepínání 
mezi jednotlivými vstupními signály i jednotlivými zónami. ks  990 Kč

Xeo link Xeo 
4/6

Verze pro reproduktory Xeo 4 nebo Xeo 6 s 17 stupňovou regulací 
hlasitosti. Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub 
a poskytuje analogový i digitální výstup, ať už pro aktivní sub-
woofer nebo jiné aktivní reproduktory. Frekvence přenosového 
signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 
24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový linkový. 
Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé 
barvě.

černé ks 3 990 Kč

Xeo link 2017

Verze pro reprosoustavy Xeo 2 a Focus XD s 34 stupňovou regulací 
hlasitosti. Xeo Link přijímá bezdrátový signál z vysílače Xeo Hub 
a poskytuje analogový i digitální výstup, ať už pro aktivní sub-
woofer nebo jiné aktivní reproduktory. Frekvence přenosového 
signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos až do kvality 
24bit/96kHz. Výstupy: digitální koaxiální a optický, analogový linkový. 
Rozměry: 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 0.16kg. Provedení v černé 
barvě.

černé ks 3 990 Kč

Xeo Extender

Bezdrátový vysílač pro šíření bezdrátového signálu. Frekvence 
přenosového signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrátový přenos 
až do kvality 24bit/96kHz. Rozměry 120 x 32 x 90 mm, hmotnost 
0.16kg. Provedené v černé barvě.

černé ks 3 990 Kč
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Řada FOcus Xd

Focus 20Xd

Focus 20XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti 
kompletního hi-fi systému. Tyto dvoupásmové high-endové regálové 
aktivní reprosoustavy k vám domů přinášejí bezdrátový streaming 
ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete 
do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a 
zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, 
že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. 
Reprosoustava je osazena 17 cm středobasovým měničem s mono-
litickou membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý 
firmou Dynaudio), zadním basreflexem a 28 mm výškovým měničem 
s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je napájen samostat-
ným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 2x300W). 
DSP výhybka s dělicím kmitočtem 4.200 Hz. Frekvenční rozsah 
39 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy 
v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x 
linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup 
pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify 
Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 
24/192). Rozměry 198 x 360 x 322 mm, hmotnost 8,65 kg. Provedení 
saténová bílá, saténová černá, dýha ořech vysoký lesk, černý klavírní 
lak vysoký lesk, dýha palisandr vysoký lesk, dýha šedý dub vysoký 
lesk

pravá dýha pár 129 990 Kč

Focus 30Xd

Focus 30XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanosti 
kompletního hi-fi systému. Tyto třípásmové high-endové sloupové 
aktivní reprosoustavy k vám domů přinášejí bezdrátový streaming 
ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli myslitelného zdroje. Pošlete 
do nich digitální signál (drátově, nebo bezdrátově, je to na vás) a 
zůstane takový až do posledního možného okamžiku – což znamená, 
že zůstane čistý z nahrávacího studia až do měniče v reprosoustavě. 
Reprosoustava je osazena 17 cm basovým měničem s monolitickou 
membránou z MSP (hořčíkovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou 
Dynaudio), zadním basreflexem, 17 cm středopásmovým měničem 
s monolitickou membránou z MSP a 28 mm výškovým měničem s 
natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů je napájen samostat-
ným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon je tedy 2x450W). 
DSP výhybka s dělicími kmitočty 300 a 4.000 Hz. Frekvenční rozsah 
29 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy reprosoustavy 
v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převodník. Vstupy: 1x 
linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), bezdrátový vstup 
pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, TIDAL, Spotify 
Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální koaxiální RCA (až 
24/192). Rozměry 198 x 980 x 307 mm, hmotnost 18,5 kg.

saténová bílá, 
saténová černá, 
dýha ořech vy-
soký lesk, černý 
klavírní lak vy-
soký lesk, dýha 
palisandr vysoký 
lesk, dýha šedý 
dub vysoký lesk

pár 196 990 Kč

Focus 60Xd

Focus 60XD je kompletní hi-fi systém... a to bez komplikovanos-
ti kompletního hi-fi systému. Tyto velké třípásmové high-endové 
sloupové aktivní reprosoustavy s uzavřenou ozvučnicí k vám domů 
přinášejí bezdrátový streaming ve vysokém rozlišení, a to z jakéhokoli 
myslitelného zdroje. Pošlete do nich digitální signál (drátově, nebo 
bezdrátově, je to na vás) a zůstane takový až do posledního možného 
okamžiku – což znamená, že zůstane čistý z nahrávacího studia až 
do měniče v reprosoustavě. Reprosoustava je osazena dvěma 18 
cm basovými měniči s monolitickou membránou z MSP (hořčík-
ovo-silikátový polymer, vyvinutý firmou Dynaudio), 14 cm stře-
dopásmovým měničem s monolitickou membránou z MSP a 28 mm 
výškovým měničem s natíranou hedvábnou kalotou. Každý z měničů 
je napájen samostatným zesilovačem o výkonu 150W (celkový výkon 
je tedy 2x600W). DSP výhybka s dělicími kmitočty 285 a 4.600 Hz. 
Frekvenční rozsah 18 - 24.000 Hz. Digitální ekvalizér podle polohy 
reprosoustavy v místnosti, vestavěný 24bit/192 kHz D/A převod-
ník. Vstupy: 1x linkový RCA, 1x digitální koaxiální RCA (až 24/192), 
bezdrátový vstup pro Dynaudio Connect (až 24/96, UPnP streaming, 
TIDAL, Spotify Connect, ovládací aplikace). Výstupy: 1x digitální 
koaxiální RCA (až 24/192). Rozměry 213 x 1095 x 337 mm, hmotnost 
27 kg. Provedení saténová bílá, saténová černá, dýha ořech vysoký 
lesk, černý klavírní lak vysoký lesk, dýha palisandr vysoký lesk, dýha 
šedý dub vysoký lesk

pravá dýha pár 259 990 Kč
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suBWOOFEry  

suB 3

Flexibilní subwoofer s uzavřenou ozvučnicí, vhodný jak pro domácí 
kino, tak pro stereo sestavy. Rozměrově je stejný jako přechůdce, 
model Sub 250 II, ale uvnitř najdete výkonější zesilovač s 300W 
výkonu a další funkce z většího modelu Sub 600. Dalšími novinkami 
jsou pevná přední ozvučnice s dvojitou tloušťkou (37 mm), která je 
zaoblená ve stylu nové řady Contour. Také nový 24 cm měnič a další 
komponenty jsou v kvalitě řady Contour. Pro systémy bez výstupu pro 
subwoofer je k dispozici průchozí stereo vstup/výstup. Výkon 300W, 
frekvenční rozsah 22 - 175 Hz (+-3dB), HF limity: Vstup SUB 50 - 
250Hz, vstup LFE 150 Hz. Vstupy: 1x LFE RCA, 1x stereo linkový 
RCA. Výstupy: 1x stereo linkový RCA. Nastavení fáze signálu 0° nebo 
180°. Nastavitelná horní propust: plochá, 60 Hz, 80 Hz. Spotřeba 
<0,5W v pohotovostním režimu, 325W maximální. Rozměry 350 x 
420 x 370 mm vč. mřížky a nohou. Hmotnost 10,5 kg. Provedení bílý 
saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový 
lak nebo černý 
saténový lak 

ks 39 990 Kč

suB 6

Inteligentní výkonný subwoofer, který se přesně spáruje s repro-
soustavami Dynaudio (řady Contour, Confidence, Evidence, Special 
Forty, Special Twenty Five). Obsahuje pokročilou inteligentní DSP 
technologii, která přizpůsobí jeho zvukové parametry na míru 
konkrétnímu modelu reprosoustav Dynaudio. Nastavení se provádí 
na displeji subwooferu a používá přesné zvukové mapy každého 
modelu reprosoustav Dynaudio, vytvořené v měřicí laboratoři firmy. 
Zvukové mapy pro budoucí modely je možné přidat kdykoli pomocí 
aktualizace firmware subwooferu. Pro jiné modely dalších značek je 
samozřejmě možné nastavit ručně dělicí frekvenci výhybky, zisk a 
fázi. O mohutné basy se starají dva nové hybridní MSP+ měniče Dy-
naudio s průměrem 24 cm, vyvinuté přímo pro použití v subwooferu. 
Měniče jsou umístěny na protilehlých stranách uzavřené skříně, která 
je širší než hlubší a umožňuje tak perfektní umístění u zdi. Sub 6 má 
jak RCA tak XLR vstupy pro snadnou integraci do téměř libovolného 
stereo nebo vícekanálového systému. Subwoofer umožňuje snadné 
nastavení zpoždění signálu pro perfektní sladění s reprosoustavami 
pomocí zadání vzdálenosti od poslechového místa. K dispozici je 
také parametrický ekvalizér, který umožní korekci vlivu poslechového 
prostoru na zvuk. Výkon 500W, frekvenční rozsah 16 - 230 Hz (+-
3dB), Vstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. Výstupy: 
1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. Nastavení fáze signálu 
0° nebo 180°. Parametrický ekvalizér. DSP procesor se zvukovými 
mapami reprosoustav Dynaudio (aktuální seznam modelů najdete 
na www.dynaudio.com). Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu, 
650W maximální. Rozměry 470 x 333 x 268 mm. Hmotnost 21,5 kg. 
Provedení bílý saténový lak nebo černý saténový lak.

bílý saténový 
lak nebo černý 
saténový lak 

ks 65 990 Kč

NOVá Řada studiO (iNstalačNí rEprOduKtOry)

s4-lcrMt

NOVINKA - modulární instalační reproduktor s výškovým a středo-
basovým měničem, určený pro kombinování s basovým modulem 
Dynaudio S4-LCR65W. Z modulů lze vytvářet vertikálně nebo 
horizontálně orientované, do zdi vestavěné třípásmové reproduk-
tory pro stereo ozvučení nebo domácí kino. Každý modul LCRMT 
má pasivní výhybku s trojpolohovým přepínačem, který umožňuje 
propojení modulu s jedním nebo dvěma basovými moduly LCR65W 
nebo v poloze bypass použití virtuálně nekonečného počtu modulů 
v systémech s externím DSP procesingem a napájením každého 
měniče modulu samostatným zesilovačem. Reproduktor se vejde 
do 16" (40,64 cm) rastru, instalace pomocí dodaného rámečku je 
velmi snadná. K systému LCR je volitelně dodáváno pět různých typů 
magneticky uchycených mřížek, které lze přelakovat a dosáhnout tak 
naprostého splynutí s interiérem. Moduly lze spojovat k sobě a překrýt 
sestavu jednou mřížkou nebo je instalovat odděleně. Reproduktory 
lze také instalovat za akusticky prodyšné tkaniny nebo průzvučná 
projekční plátna. Měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-
end reprosoustavách této značky. Postup instalace reproduktorů z 
řady Dynaudio Studio můžete shlédnout na www.dynaud.io/cus-
tominstall. 2 pásma, frekvenční rozsah 250 - 20.000 Hz, impedance 
8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, 
dlouhodobá zatížitelnost 100W (100 hodin nepřetržitě), citlivost 89 
dB +-3dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr 
otvoru ve zdi 190 x 213 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu 
je 90 mm. K reproduktoru je nutné objednat mřížku dle konfigurace.

ks 21 990 Kč
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s4-lcr65W

NOVINKA - modulární instalační reproduktor s dvěma basovými 
měniči, určený pro kombinování se středovýškovým modulem Dynau-
dio S4-LCRMT. Z modulů lze vytvářet vertikálně nebo horizontálně 
orientované, do zdi vestavěné třípásmové reproduktory pro stereo oz-
vučení nebo domácí kino. Reproduktor se vejde do 16" (40,64 cm) ra-
stru, instalace pomocí dodaného rámečku je velmi snadná. K systému 
LCR je volitelně dodáváno pět různých typů magneticky uchycených 
mřížek, které lze přelakovat a dosáhnout tak naprostého splynutí s in-
teriérem. Moduly lze spojovat k sobě a překrýt sestavu jednou mřížk-
ou nebo je instalovat odděleně. Reproduktory lze také instalovat za 
akusticky prodyšné tkaniny nebo průzvučná projekční plátna. Měniče 
Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách 
této značky. Postup instalace reproduktorů z řady Dynaudio Studio 
můžete shlédnout na www.dynaud.io/custominstall. Frekvenční 
rozsah 35 - 300 Hz, impedance 4 ohmů/3,2 ohmů (nominální/min-
imální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 200W 
(100 hodin nepřetržitě), citlivost 86 dB +-3dB, rozměr otvoru ve zdi 
190 x 373 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. K 
reproduktoru je nutné objednat mřížku dle konfigurace.

ks 15 990 Kč

s4-lcrMtGr
Čtvercová mřížka pro středovýškový modulární reproduktor Dynaudio 
S4-LCRMT, rozměr 264 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení 
bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílé ks 1 190 Kč

s4-lcr65WGr
Obdélníková mřížka pro basový modulární reproduktor Dynaudio 
S4-LCR65W, rozměr 424 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení 
bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílé ks 1 490 Kč

s4-lcrGr1

Obdélníková mřížka pro sestavu basového modulárního reproduktoru 
Dynaudio S4-LCR65W a středovýškového reproduktory Dynaudio 
S4-LCRMT, rozměr 614 x 264 mm, magnetické uchycení, provedení 
bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílé ks 2 090 Kč

s4-lcrGr2

Obdélníková mřížka pro sestavu dvou basových modulárních repro-
duktorů Dynaudio S4-LCR65W a středovýškového reproduktory 
Dynaudio S4-LCRMT, rozměr 985 x 264 mm, magnetické uchycení, 
provedení bílé, mřížku je možné přelakovat.

bílé ks 2 090 Kč

s4-lcrGrc

Flexibilní obdélníková mřížka pro téměř libovolné sestavy mod-
ulárních reproduktorů Dynaudio S4-LCRxxx, mřížku lze zaříznout na 
požadovaný rozměr a opatřit ji dodávanými koncovkami, rozměr 1319 
x 264 mm, magnetické uchycení, provedení bílé, mřížku je možné 
přelakovat.

bílé ks 3 690 Kč

s4-dVc65

NOVINKA - kompaktní a flexibilní stereo reproduktor pro instalaci do 
stropu v menších místnostech, kde není možné instalovat stereo pár 
reproduktorů. Mezi hlavní výhody patří malé rozměry, ale velký zvuk 
bez zkreslení i při vysokých hlasitostech. Použité měniče Dynaudio 
sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této značky. 
Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Středobasový 
měnič s MSP membránou s průměrem 17 cm je nakloněný a celý 
reproduktor lze v rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech 
na požadovaném místě. Také výškové měniče s precizně lakovanou 
hedvábnou kalotou o průměru 28 mm lze naklánět dle potřeby. 
Reproduktor může být vybaven kruhovou nebo čtvercovou mřížkou 
s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného 
odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 50 - 20.000 Hz, impedance 2x 
4 ohmy/ 2x 3,2 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitelnost 
2x 50W, dlouhodobá zatížitelnost 2x 100W (100 hodin nepřetržitě), 
citlivost 83,5 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0 dB, 
průměr otvoru ve stropě 210 mm, minimální hloubka prostoru pro 
vestavbu je 167 mm. Provedení mřížky bílé

ks 15 990 Kč
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s4-c65

NOVINKA - kompaktní a flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu. 
Mezi hlavní výhody patří malé rozměry, ale velký zvuk bez zkreslení i 
při vysokých hlasitostech. Použité měniče Dynaudio sdílejí tech-
nologie použité v high-end reprosoustavách této značky. Snadná 
montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Středobasový měnič s MSP 
membránou s průměrem 17 cm je nakloněný a celý reproduktor lze v 
rámu otáčet o 360° a nastavit tak optimální poslech na požadovaném 
místě. Také výškový měnič s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o 
průměru 28 mm lze naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vy-
baven kruhovou nebo čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, 
kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční roz-
sah 55 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimál-
ní), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá zatížitelnost 125W (100 
hodin nepřetržitě), citlivost 87,5 dB, nastavitelná úroveň výškového 
měniče -3/0/+3 dB, průměr otvoru ve stropě 210 mm, minimální 
hloubka prostoru pro vestavbu je 151,5 mm. Provedení mřížky bílé.

ks 13 990 Kč

s4-c80

NOVINKA - flexibilní reproduktor pro instalaci do stropu ve větších 
prostorech. Silný zvuk bez zkreslení i při vysokých hlasitostech pro 
velké místnosti. Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité 
v high-end reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama 
bez pomoci nástrojů. Středobasový měnič s MSP membránou s 
průměrem 20 cm je nakloněný a celý reproduktor lze v rámu otáčet 
o 360° a nastavit tak optimální poslech na požadovaném místě. Také 
výškový měnič s precizně lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 
28 mm lze naklánět dle potřeby. Reproduktor může být vybaven 
kruhovou nebo čtvercovou mřížkou s magnetickým uchycením, kterou 
lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 
45 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), 
nominální zatížitelnost 100W, dlouhodobá zatížitelnost 140W (100 
hodin nepřetržitě), citlivost 89 dB, nastavitelná úroveň výškového 
měniče -3/0/+3 dB, průměr otvoru ve stropě 260 mm, minimální 
hloubka prostoru pro vestavbu je 160,5 mm. Provedení mřížky bílé.

ks 19 990 Kč

s4-W65

NOVINKA - kompaktní reproduktor pro instalaci do stěny v malých a 
středních prostorech. Kvalitní zvuk bez kompromisů. Použité měniče 
Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end reprosoustavách této 
značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci nástrojů. Reproduktor 
je osazen středobasovým měničem s MSP membránou o průměru 17 
cm a výškovým měničem s precizně lakovanou hedvábnou kalotou 
o průměru 28 mm. Reproduktor je vybaven mřížkou s magnetickým 
uchycením, kterou lze přelakovat do libovolného odstínu. 2 pás-
ma, frekvenční rozsah 55 - 20.000 Hz, impedance 8 ohmů/5 ohmů 
(nominální/minimální), nominální zatížitelnost 50W, dlouhodobá 
zatížitelnost 125W (100 hodin nepřetržitě),, citlivost 87,5 dB, 
nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, rozměr otvoru 
175 x 275 mm, minimální hloubka prostoru pro vestavbu je 90 mm. 
Provedení mřížky bílé.

ks 16 990 Kč

s4-W80

NOVINKA - největší reproduktor z nové řady Studio pro instalaci do 
stěny ve velkých prostorech. Velký zvuk pro hudbu i domácí kino. 
Použité měniče Dynaudio sdílejí technologie použité v high-end 
reprosoustavách této značky. Snadná montáž jen rukama bez pomoci 
nástrojů. Reproduktor je osazen velkým středobasovým měničem s 
MSP membránou o průměru 20 cm a výškovým měničem s precizně 
lakovanou hedvábnou kalotou o průměru 28 mm. Reproduktor je 
vybaven mřížkou s magnetickým uchycením, kterou lze přelakovat 
do libovolného odstínu. 2 pásma, frekvenční rozsah 45 - 20.000 Hz, 
impedance 8 ohmů/5 ohmů (nominální/minimální), nominální zatížitel-
nost 100W, dlouhodobá zatížitelnost 140W (100 hodin nepřetržitě),, 
citlivost 89 dB, nastavitelná úroveň výškového měniče -3/0/+3 dB, 
rozměr otvoru 215 x 370 mm, minimální hloubka prostoru pro vestav-
bu je 97 mm. Provedení mřížky bílé.

ks 21 990 Kč
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Řada i  (iNstalačNí rEprOduKtOry)

ip Bracket Instalační konzole pro instalaci modelů IP17 a IP24 do sádrokar-
tonových příček, případně stropů. ks  900 Kč

iW 17

Reproduktory pro instalaci do stěny nebo stropu, citlivost 88dB, im-
pedance 4-6 ohmů, zatížitelnost podle IEC 100W, frekvenční rozsah 
45 - 25.000 Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 
19 mm výškový měnič s měkkou kalotou, vnější rozměry (š x v x h): 
195 x 289 mm, miminální hloubka prostoru pro vestavbu je 105 mm, 
hmotnost 1,7 kg. Provedení bílé.

bílé ks 8 990 Kč

ic 17

Kruhový reproduktor pro instalaci do stropu, citlivost 88dB, imped-
ance 4-6 ohmů, zatížitelnost podle IEC 100W, frekvenční rozsah 45 - 
25.000 Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 19 mm 
výškový měnič s měkkou kalotou, průměr: 236 mm, miminální hloubka 
prostoru pro vestavbu je 109 mm, hmotnost 1,5 kg. Provedení bílé.

bílé ks 8 990 Kč

ip 17

Reproduktor pro instalaci do stěny, citlivost 88dB, impedance 8 
ohmů, zatížitelnost podle IEC 150W, frekvenční rozsah 45 - 23.000 
Hz, 17 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 28 mm 
výškový měnič s měkkou kalotou, rozměry: 225 x 325 mm, miminální 
hloubka prostoru pro vestavbu je 92 mm, hmotnost 3 kg. Provedení 
bílé.

bílé ks 14 930 Kč

ip 24

Reproduktor pro instalaci do stěny, citlivost 90dB, impedance 4 
ohmů, zatížitelnost podle IEC 150W, frekvenční rozsah 40 - 23.000 
Hz, 24 cm středobasový měnič s membránou z MSP + 28 mm 
výškový měnič s měkkou kalotou, rozměry: 286 x 385 mm, miminální 
hloubka prostoru pro vestavbu je 92 mm, hmotnost 3,5 kg. Provedení 
bílé.

bílé ks 21 020 Kč

pŘíslušENstVí

stand 10

Dynaudio Stand 10 je kompaktní stojan pro regálové reprosoustavy 
od Emit 10 do Excite X18. Celohliníkový design s prostorem pro pro-
tažení kabelů. Přední část stojanu je možné naplnit pískem. Stojan má 
rukou nastavitelné hroty. Na stojan je možné přidělat stávající volitel-
né adaptéry pro Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1. Provedení 
saténové černé, saténové bílé.

saténově černé 
a bílé pár 8 590 Kč

stand 20

Dynaudio Stand 20 je větší stojan pro regálové reprosoustavy od 
Excite X18 až po Contour 20 a Confidence C1. Celohliníkový design s 
prostorem pro protažení kabelů. Přední část stojanu je možné naplnit 
pískem. Stojan má hroty nastavitelné z horní strany základny. Na 
stojan je možné přidělat stávající volitelné adaptéry pro Contour 1.4, 
Contour 20 a Confidence 1. Provedení saténové černé, saténové bílé a 
saténové stříbrné.

saténově černé, 
bílé a stříbrné pár 13 790 Kč

Xeo 2/Xeo 10 
Wall Bracket

Montážní konzola pro uchycení reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 nebo 
Xeo 10 na stěnu. pár 3 300 Kč

Xeo 2/Xeo 10 
desk stand

Elegantní stojan na stůl pro reprosoustavy Dynaudio Xeo 2 nebo Xeo 
10. pár 5 500 Kč

sF 1 Šikmá podložka pod kompaktní reprosoustavy pro postavení na stůl 
nebo polici. Provedení černá a bílá. černá a bílá pár 1 690 Kč

Wall mount Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy. Směrově 
nastavitelný. Provedení černé. černé pár 2 390 Kč

center base Univerzální, úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reproduktory, 
maximální rozměry repro 500 x 280 x 300 mm. Provedení antracit. antracit ks 3 450 Kč

WsB 1 Univerzální úchyt na stěnu pro regálové reprosoustavy, nastavitelný 
ve všech směrech. Provedení bílý a černý lesklý lak.

bílý a čený lesklý 
lak pár 6 590 Kč
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stand 6 
adapter c1

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Confidence 
C1. Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé. černé pár 990 Kč

stand 6 
adapter c20

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Contour 20. 
Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé. černé pár  990 Kč

stand 6 
adapter c1.4

Adaptér na stojany Stand 6 pro reprosoustavy Dynaudio Contour 
S1.4. Zajišťuje přesné uchycení dané reprosoustavy. Provedení černé 
nebo bílé.

černé nebo bílé pár  990 Kč

center base 2
Exklusivní úhlově nastavitelný úchyt pro centrální reprosoustavy 
Contour S CX, Confidence Center nebo Evidence Center, maximální 
rozměry 500 x 280 x 300 mm.  Provedení antracit.

antracit ks 14 990 Kč

pOzNáMKy :

Standardní záruční doba na reprosoustavy Dynaudio je 24 měsíců, po registraci na 
http://www.dynaudio.com/register/ je prodloužená záruční doba od výrobce až na 96 měsíců.

V ceníku jsou uvedeny referenční maloobchodní ceny s DPH v českých korunách. 
Záruční lhůty jsou uvedeny v detailním popisu jednotlivých výrobků a služeb na www.ketos.eu. 
Podrobné záruční podmínky si vyžádejte. 
Změna ceny a specifikace jednotlivých výrobků nebo služeb je vyhrazena. 
Ostatní obchodní vztahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti AV Integra CZ s.r.o.
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