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Poměrně mladá americká značka zaměřující se na výrobu reprosoustav, z nichž stojí za zmínku především jejich konfigurovatelné subwoofery. SVS subwoofery
jsou snem každého hračičky – pomocí BlueTooth aplikace si uživatel snadno přizpůsobí nastavení svého subwooferu přesně podle jeho potřeb. Díky této vychytávce lze z SVS subwooferů získat opravdu výborný zvuk.
“Přesto, že se může zdát, že je možnost konfigurovat si svůj subwoofer pomocí aplikace něco geniálního, není to řešení pro každého – pro méně hravé posluchače
máme proto v nabídce i klasické subwoofery.” (Řeřábek - HIFIpartner)
www.svsound.com

Prime Wireless System
Prime Wireless System je nová skupina přístrojů, které uživateli poskytnou plnou kompatibilitu v oblasti streamování hudby v podobě
poslechu velkého množství internetových rádií, streamovacích služeb - např. Spotify, Tidal, Amazon Music, iHeart Radio atd… , k dispozici je
i možnost připojení jiných zařízení pomocí Bluetooth s podporou kodeku aptX, možnost připojení klasických analogových zdrojů a také digitálních zdrojů do rozlišení 192kHz/24bit, ovládání aplikací DTS Play-Fi pro tablety a smartphone pro Apple, Android a Microsoft, možnost
spojení jednotlivých jednotek do bezdrátového multiroom systému, podpora hlasového ovládání při spojení s jakýmkoli zařízením Amazon
Alexa

Prime Wireless
SoundBase

Streamer / zesilovač pro spojení s jakýmikoli
reprosoustavami, výkon zesilovače 2x150W/4Ω - třída D,
pre-out, 2x analogový vstup, 1x optický digitální vstup, 2x
LAN vstup - in/out, možnost připojení k domácí síti pomocí
WiFi, regulace hlasitosti, přepínání vstupů a 6 manuálně
volitelných předvoleb streameru bez nutnosti použití
aplikace, USB port jen pro nabíjení, výstup pro subwoofer,
rozměry (vxšxh) 7,5x23x20cm, váha 2,5kg

černý

Prime Wireless
Soundbase Set

Cenově zvýhodněná kombinace streameru - zesilovače
Prime Wireless SoundBase s reprosoustavami Prime
Bookshelf s povrchem

černá vinylová
dýha

27 990 Kč

Prime Wireless
Soundbase Set

Cenově zvýhodněná kombinace streameru - zesilovače
Prime Wireless SoundBase s reprosoustavami Prime
Bookshelf s povrchem

Totožná kombinace jen reprosoustavy v černém
klavírním laku

29 990 Kč

Prime Wireless
Speaker System
Stereo

Pár aktivních reprosoustav se zabudovaným streamerem,
výkon zesilovače 4x50W/4Ω - třída D, pre-out, 2x analogový
vstup, 1x optický digitální vstup, 2x LAN vstup - in/out,
možnost připojení k domácí síti pomocí WiFi, regulace
hlasitosti, přepínání vstupů a 6 manuálně volitelných
předvoleb streameru bez nutnosti použití aplikace, USB
port jen pro nabíjení, výstup pro subwoofer, rozměry každé
reprosoustavy (vxšxh) 26x16x18,5cm, váha 8,5kg/pár

černý klavírní lak
nebo bílý klavírní
lak

Prime Wireless
Speaker 2.1 Set

Cenově zvýhodněný set páru reprosoustav Prime Wireless
Speaker System v kombinaci se subwooferem SB-1000,

černý klavírní lak
nebo bílý klavírní
lak

Prime Wireless
Speaker System
Mono

Jedna aktivní reprosoustava se zabudovaným streamerem,
výkon zesilovače 2x50W/4Ω - třída D, pre-out, 2x analogový
vstup, 1x optický digitální vstup, 2x LAN vstup - in/out,
možnost připojení k domácí síti pomocí WiFi, regulace
hlasitosti, přepínání vstupů a 6 manuálně volitelných
předvoleb streameru bez nutnosti použití aplikace, USB port
jen pro nabíjení, výstup pro subwoofer, rozměry (vxšxh)
26x16x18,5cm, váha 4,5kg

černý klavírní lak
nebo bílý klavírní
lak

Prime Wireless
Speaker 1.1 Set

Cenově zvýhodněný set jedné reprosoustavy Prime Wireless
Speaker System v kombinaci se subwooferem SB-1000

černý klavírní lak
nebo bílý klavírní
lak
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pár

15 990 Kč

18 490 Kč

33 990 Kč

ks

13 490 Kč

28 990 Kč
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Subwoofery řady 1000 PRO
Nejnovější řada cenově dostupných subwooferů, která nově nabízí nastavení a ovládání pomocí firemní aplikace pro mobilní telefony
nebo tablety pro Android i iOS, nově konstruovaný zesilovač STA-325D s DSP procesorem a nastavovacím systémem Intelligent Controll
Interfence, vstup cinch LFE nebo stereo popř. reproduktorovým signálem, rigidní woofer s pevným kovovým košem a masivním magnetem,
trigger 3V ÷ 12V.

SB-1000 Pro

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø30cm, 20Hz-270Hz
± 3dB, zesilovač třída D - 325W RMS (820W dynamický
výkon), rozměry v/š/h 35x33x37cm, 12kg, textilní mřížka,

vinylová
dýha v odstínu
černý jasan

ks

15 990 Kč

SB-1000 Pro

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø30cm, 20Hz-270Hz
± 3dB, zesilovač třída D - 325W RMS (820W dynamický
výkon), rozměry v/š/h 35x33x37cm, 12kg, textilní mřížka,

Totožný subwoofer v černém nebo
bílém klavírním
laku

ks

18 490 Kč

PB-1000 Pro

Basreflexová ozvučnice, reproduktor ø25cm, 19Hz-270Hz
± 3dB, zesilovač třída D - 300W RMS (720W dynamický
výkon), rozměry v/š/h 47x38x51cm, 21kg, textilní mřížka

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

18 490 Kč

Subwoofery řady 2000 Pro
Inovovaná řada subwooferů, u které je také možné ovládání subwooferů pomocí firemní aplikace pro mobilní telefony nebo tablety pro
Android i iOS, zcela inovovaný zesilovač STA-550D s DSP procesorem ovládacím systémem Intelligent Controll Interfence, který umožňuje
snadné nastavení spodní propusti a fáze na zadní straně zesilovače - ostatní funkce pomocí aplikace, masivní woofer s kovovým košem a
dvojitým magnetem, trigger 3V ÷ 12V.

SB-2000 Pro

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø30cm, 19Hz-220Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 550W RMS (1500W dynamický
výkon), rozměry v/š/h 37x36x40cm, 17,5kg, kovová mřížka

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

26 990 Kč

SB-2000 Pro

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø30cm, 19Hz-220Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 550W RMS (1500W dynamický
výkon), rozměry v/š/h 37x36x40cm, 17,5kg, kovová mřížka

Totožný subwoofer v černém nebo
bílém klavírním
laku

ks

29 990 Kč

PB-2000 Pro

Basreflexová ozvučnice se dvěma porty na čelní straně,
reproduktor ø30cm, 17Hz-260Hz ± 3dB, zesilovač třída
D - 550W RMS (1500W dynamický výkon), rozměry v/š/h
53x44x57cm, 30kg, kovová mřížka

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

29 990 Kč

PC-2000 Pro

Basreflexová válcová ozvučnice s jedním portem na zadní
straně, reproduktor ø30cm, 17Hz-260Hz ± 3dB, zesilovač
třída D - 500W RMS (1100W dynamický výkon), rozměry v/ø
87x42cm, 21,5kg, textilní potah

horní čelo v
černém klavírním
laku

ks

29 990 Kč
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Subwoofery řada 3000
Inovativní a sofistikovaná řada subwooferů ke středně drahým sestavám domácího kina nebo ke stereo systémům střední cenové kategorie,
všechny modely jsou ovládány firemní aplikací pro mobilní telefony nebo tablety, zcela nový zesilovač STA-800D2 s ovládacím systémem
Intelligent Controll Interfence, který umožňuje snadné nastavení spodní propusti a fáze pro dokonalé spárování s předními reprosoustavami

SB-3000

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø33cm, 18Hz-270Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 800W RMS (2500W dynamický
výkon), ovládání na zadním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, Cinch vstupní i výstupní konektory,
rozměry v/š/h 40x38,5x45cm, 25kg, kovová mřížka

pravá dýha v odstínu černý dub

ks

36 990 Kč

SB-3000

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø33cm, 18Hz-270Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 800W RMS (2500W dynamický
výkon), ovládání na zadním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, Cinch vstupní i výstupní konektory,
rozměry v/š/h 40x38,5x45cm, 25kg, kovová mřížka

Totožný subwoofer
v černém klavírním
laku

ks

39 990 Kč

PB-3000

Basreflexová ozvučnice - dva výůstky na čelní straně
subwooferu, reproduktor ø33cm, 16Hz-260Hz ± 3dB,
ovládání na zadním panelu, nastavení pomocí aplikace
pro smartphone, zesilovač třída D - 800W RMS (2500W
dynamický výkon), Cinch vstupní i výstupní konektory,
rozměry v/š/h 56x46x60cm, 37kg, kovová mřížka

pravá dýha v odstínu černý dub

ks

44 990 Kč

Subwoofery řada 4000
Špičková řada subwooferů vhodná k stereo sestavám střední až špičkové cenové kategorie, ale hlavně také ke všem sestavám domácího
kina, lze zvolit mezi verzi s uzavřenou ozvučnicí, s basreflexovou ozvučnicí se třemi basreflexovými výústky na čelní straně popřípadě
verzí s cylindrickou ozvučnicí, celé nastavení subwooferu se provádí firemní aplikací pro iOS nebo Android s připojením přes Bluetooth,
integrovaný DSP procesor umožňuje nastavit hlasitost, horní propust, dolní propust, otočení fáze ve stupních, zpoždění horní propusti,
kompenzaci prostoru, frekvenční módy subwooferu a parametrický ekvalizér, toto nastavení je také možno měnit pomocí tlačítek a displeje
na čelním panelu, symetrická konstrukce vstupu a výstupu, funkce Auto off, dálkový ovladač.

SB-4000

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø35cm, 19Hz-200Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1200W RMS (4000W dynamický
výkon), ovládání a displej na čelním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h 46x45x53cm, 46kg,
kovová mřížka

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

51 990 Kč

SB-4000

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø35cm, 19Hz-200Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1200W RMS (4000W dynamický
výkon), ovládání a displej na čelním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h 46x45x53cm, 46kg,
kovová mřížka

Totožný subwoofer
v černém klavírním
laku

ks

51 990 Kč

PB-4000

Basreflexová ozvučnice, reproduktor ø35cm, 16Hz-260Hz
± 3dB, zesilovač třída D - 1200W RMS (4000W dynamický
výkon), ovládání a displej na čelním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h 60x52x76cm, 70kg,
kovová mřížka

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

64 990 Kč

PB-4000

Basreflexová ozvučnice, reproduktor ø35cm, 16Hz-260Hz
± 3dB, zesilovač třída D - 1200W RMS (4000W dynamický
výkon), ovládání a displej na čelním panelu, nastavení pomocí
aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h 60x52x76cm, 70kg,
kovová mřížka

Totožný subwoofer
v černém klavírním
laku

ks

64 990 Kč

PC-4000

Basreflexová válcová ozvučnice, reproduktor ø35cm, 17Hz260Hz ± 3dB, zesilovač třída D - 1200W RMS (4000W
dynamický výkon), ovládání a displej na čelním panelu,
nastavení pomocí aplikace pro smartphone, rozměry v/ø
120x42cm, 42kg

textilní potah,
horní čelo černé

ks

59 990 Kč
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Subwoofery řada Ultra
Referenční řada subwooferů vhodná k cenově vyšším stereo sestavám a ke špičkovým sestavám domácího kina, lze zvolit verzi s
uzavřenou ozvučnicí nebo s basreflexovou ozvučnicí, celé nastavení subwooferu se provádí firemní aplikací pro iOS nebo Android s
připojením přes Bluetooth, integrovaný DSP procesor umožňuje nastavit hlasitost, horní propust, dolní propust, otočení fáze ve stupních,
zpoždění horní propusti, kompenzaci prostoru, frekvenční módy subwooferu a parametrický ekvalizér, toto nastavení je také možno
měnit pomocí tlačítek a displeje na čelním panelu, symetrická konstrukce vstupu a výstupu, funkce Auto off, dálkový ovladač

SB16-Ultra

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø40cm, 16Hz-460Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1500W RMS (5000W dynamický
výkon), XLR konektory, ovládání a displej na čelním panelu,
nastavení pomocí aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h
51x49,5x58cm, 55kg, kovová mřížka

pravá dýha v odstínu černý dub

ks

73 990 Kč

SB16-Ultra

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø40cm, 16Hz-460Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1500W RMS (5000W dynamický
výkon), XLR konektory, ovládání a displej na čelním panelu,
nastavení pomocí aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h
51x49,5x58cm, 55kg, kovová mřížka

Totožný subwoofer
v černém klavírním
laku

ks

73 990 Kč

PB16-Ultra

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø40cm, 16Hz-460Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1500W RMS (5000W dynamický
výkon), XLR konektory, ovládání a displej na čelním panelu,
nastavení pomocí aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h
51x49,5x58cm, 55kg, kovová mřížka

pravá dýha v odstínu černý dub

ks

92 990 Kč

PB16-Ultra

Uzavřená ozvučnice, reproduktor ø40cm, 16Hz-460Hz ±
3dB, zesilovač třída D - 1500W RMS (5000W dynamický
výkon), XLR konektory, ovládání a displej na čelním panelu,
nastavení pomocí aplikace pro smartphone, rozměry v/š/h
51x49,5x58cm, 55kg, kovová mřížka

Totožný subwoofer
v černém klavírním
laku

ks

92 990 Kč

Reprosoustavy řady Prime
Cenově dostupná řada reprosoustav s povrchem z pravé jasanové dýhy v černém odstínu nebo v černém klavírním laku, v řadě jsou
všechny modely vhodné pro sestavení jakékoli multikanálové sestavy, ale také ke klasickému stereofonnímu provozu, ozvučnicové skříně
jsou vyrobeny z extrudované MDF

Prime Pinnacle

Třiapůlpásmové sloupové reprosoustavy určené k středně
drahým stereofonním sestavám, popřípadě jako přední
reprosoustavy k výkonným systémům domácího kina, 2x
basreflex, 29Hz-25kHz, 88dB, 8Ω, doporučený výkon
zesilovače 300W, vxšxh 104,5x20x35cm, váha 26kg/kus,
černé textilní mřížky, masivní stavitelné nohy z elastomeru
nebo kovové hroty, jednoduché šroubovací zlacené svorky

černá vinylová
dýha v odstínu
černý jasan

pár

47 990 Kč

Prime Pinnacle

Třiapůlpásmové sloupové reprosoustavy určené k středně
drahým stereofonním sestavám, popřípadě jako přední
reprosoustavy k výkonným systémům domácího kina, 2x
basreflex, 29Hz-25kHz, 88dB, 8Ω, doporučený výkon
zesilovače 300W, vxšxh 104,5x20x35cm, váha 26kg/kus,
černé textilní mřížky, masivní stavitelné nohy z elastomeru
nebo kovové hroty, jednoduché šroubovací zlacené svorky

Totožné reprosoustavy v černém
klavírním laku

pár

52 990 Kč

Prime Tower

Třiapůlpásmové sloupové reprosoustavy vhodné jako přední
reprosoustavy k domácímu kinu, 2x basreflex, 30Hz-25kHz,
87dB, 8Ω, doporučený výkon zesilovače 250W, vxšxh
93x20x30cm, váha 18,5kg/kus, černé textilní mřížky,
masivní stavitelné nohy z elastomeru nebo kovové hroty,
jednoduché šroubovací zlacené svorky

černá vinylová
dýha v odstínu
černý jasan

pár

29 990 Kč

Prime Tower

Třiapůlpásmové sloupové reprosoustavy vhodné jako přední
reprosoustavy k domácímu kinu, 2x basreflex, 30Hz-25kHz,
87dB, 8Ω, doporučený výkon zesilovače 250W, vxšxh
93x20x30cm, váha 18,5kg/kus, černé textilní mřížky,
masivní stavitelné nohy z elastomeru nebo kovové hroty,
jednoduché šroubovací zlacené svorky

Totožné reprosoustavy v černém
klavírním laku

pár

34 990 Kč
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Prime Bookself

Dvoupásmové regálové reprosoustavy, basreflex, 48Hz25kHz, 87dB, 8Ω, doporučený výkon zesilovače 150W,
vxšxh 34,5x20x26cm, váha 7kg/kus, černé textilní mřížky,
nalepovací pryžové nožky, jednoduché šroubovací zlacené
svorky

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

pár

14 990 Kč

Prime Bookself

Dvoupásmové regálové reprosoustavy, basreflex, 48Hz25kHz, 87dB, 8Ω, doporučený výkon zesilovače 150W,
vxšxh 34,5x20x26cm, váha 7kg/kus, černé textilní mřížky,
nalepovací pryžové nožky, jednoduché šroubovací zlacené
svorky

Totožné reprosoustavy v černém
klavírním laku

pár

16 990 Kč

Prime Center

Centrální třípásmová reprosoustava, 48Hz-25kHz, 86dB,
8Ω, 200W, vxšxh 19,5x47x23,5cm, váha 9kg, magneticky
stíněná

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

ks

11 990 Kč

Prime Center

Centrální třípásmová reprosoustava, 48Hz-25kHz, 86dB,
8Ω, 200W, vxšxh 19,5x47x23,5cm, váha 9kg, magneticky
stíněná

Totožný centr v
černém klavírním
laku

ks

14 990 Kč

Prime Satellite

Dvoupásmové satelitní reprosoustavy, basreflex, 69Hz25kHz, 85dB, 8Ω, 150W, vxšxh 22,5x13x16cm, váha 3kg/
kus, držák pro zavěšení na zeď

černá jasanová
vinylová dýha

pár

7 990 Kč

Prime Satellite

Dvoupásmové satelitní reprosoustavy, basreflex, 69Hz25kHz, 85dB, 8Ω, 150W, vxšxh 22,5x13x16cm, váha 3kg/
kus, držák pro zavěšení na zeď

Totožné reprosoustavy v černém
nebo bílém klavírním laku

pár

10 790 Kč

Prime Elevation

Efektové reprosoustavy pro Dolby Atmos, basreflex, 55Hz25kHz, 87dB, 8Ω, 150W, vxšxh 24x14x21cm, váha 3,5kg/
kus, držák pro zavěšení na zeď

černá vinylová
dýha

pár

13 990 Kč

Prime Elevation

Efektové reprosoustavy pro Dolby Atmos, basreflex, 55Hz25kHz, 87dB, 8Ω, 150W, vxšxh 24x14x21cm, váha 3,5kg/
kus, držák pro zavěšení na zeď

Totožné reprosoustavy v černém
nebo bílém klavírním laku

pár

15 990 Kč

Prime Pinnacle
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Pinnacle, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

5ks

57 990 Kč

Prime Pinnacle
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Pinnacle, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

Totožný set reprosoustav v černém
klavírním laku

5ks

67 990 Kč

Prime Tower
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Tower, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

5ks

41 990 Kč

Prime Tower
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Tower, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

Totožný set reprosoustav v černém
klavírním laku

5ks

49 990 Kč

Prime Bookshelf
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Bookshelf, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

5ks

29 990 Kč

Prime Bookshelf
Surround System

Sada dvou kusů reprosoustav Prime Bookshelf, centrální
reprosoustavy Prime Center a dvou kusů reprosoustav Prime
Satelite

Totožný set reprosoustav v černém
klavírním laku

5ks

37 990 Kč
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Sada čtyř reproduktorů Prime Satellite, centrální
reprosoustavy Prime Center a subwooferu SB-1000

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

6ks

34 990 Kč

Prime 5.1 Set Center

Sada čtyř reproduktorů Prime Satellite, centrální
reprosoustavy Prime Center a subwooferu SB-1000

Totožný set
reprosoustav v
černém nebo bílém
klavírním laku,
subwoofer jen
černý klavírní lak

6ks

39 990 Kč

Prime 5.1 Set

Sada pěti reproduktorů Prime Satellite a subwooferu SB1000

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

6ks

30 990 Kč

Prime 5.1 Set

Sada pěti reproduktorů Prime Satellite a subwooferu SB1000

Totožný set
reprosoustav v
černém nebo bílém
klavírním laku

6ks

35 990 Kč

Prime 2.1 Set

Set dvou reproduktorů Prime Satellite a subwooferu SB1000

vinylová dýha
v odstínu černý
jasan

3ks

20 990 Kč

Prime 2.1 Set

Set dvou reproduktorů Prime Satellite a subwooferu SB1000

Totožný set
reprosoustav v
černém nebo bílém
klavírním laku

3ks

23 990 Kč

Prime 5.1 Set Center

Příslušenství
SoundPath Isolation
System

Sada 4 ks izolátorů, které radikálně zlepší podání nízkých kmitočtů u všech
subwooferů, vhodné pro všechny modely do hmotnosti 55kg, rozměr jednoho
izolátoru - ø58mm, v 40mm

1 990 Kč

SoundPath Isolation
System

Sada 6 ks izolátorů vhodná pro subwoofery s vyšší hmotností - PB-4000 nebo PB16-Ultra

2 490 Kč
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