
               Inštalačné ozvučovacie systémy RCF - cenník platný od 1.3.2020

Pre obchodné a inštalačné firmy poskytujeme zľavy z cenníkových cien. 

Typ Opis JC 

EUR bez DPH

2-pásmové pasívne reproduktorové sústavy ART MK4

ART 310 MK4 2-pásmová kompaktná reproduktorová sústava, 300W / 8 Ohm, možnosť použitia ako hlavné 

ozvučenie pri živom vystúpení a hudobných podujatiach alebo ako pódiový odposluch, hĺbkový 

reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor 1", kompenzovaná výhybka LICC,  50 Hz - 20 kHz (-

10 dB), max. SPL 127 dB, vyžarovací uhol 90°(h) x 70° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 

držiak na vrchu, skrinka z odolného plastu, montážne úchyty -  2 x M10,  otvor Ø 35 mm pre 

inštaláciu na stojan, montáž na stenu horizontálne pomocou voliteľného montážneho držiaka typu 

U, 537 (v) x 337 (š) x 315 (h) mm, 13 kg, čierna farba     

       250,00 € 

ART 312 MK4 2-pásmová kompaktná reproduktorová sústava, 350W / 8 Ohm, možnosť použitia ako hlavné 

ozvučenie pri živom vystúpení a hudobných podujatiach alebo ako pódiový odposluch, hĺbkový 

reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor 1", kompenzovaná výhybka LICC,  50 Hz - 20 kHz (-

10 dB), max. SPL 127 dB, vyžarovací uhol 90°(h) x 60° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 

držiak na vrchu a 2 na bokoch, skrinka z odolného plastu, montážne úchyty -  4 x M10,  otvor Ø 35 

mm pre inštaláciu na stojan, montáž na stenu horizontálne alebo vertikálne pomocou voliteľného 

montážneho držiaka typu U, 680 (v) x 405 (š) x 345 (h) mm, 16 kg, čierna farba     

       310,00 € 

ART 315 MK4 2-pásmová kompaktná reproduktorová sústava, 350W / 8 Ohm, možnosť použitia ako hlavné 

ozvučenie pri živom vystúpení a hudobných podujatiach alebo ako pódiový odposluch, hĺbkový 

reproduktor 15", výškový tlakový reproduktor 1", kompenzovaná výhybka LICC,  50 Hz - 20 kHz (-

10 dB), max. SPL 128 dB, vyžarovací uhol 90°(h) x 60° (v), 2 x konektor Speakon (In/Out), 1 

držiak na vrchu a 2 na bokoch, skrinka z odolného plastu, montážne úchyty -  4 x M10,  otvor Ø 35 

mm pre inštaláciu na stojan, montáž na stenu horizontálne alebo vertikálne pomocou voliteľného 

montážneho držiaka typu U, 680 (v) x 405 (š) x 345 (h) mm, 17 kg, čierna farba     

       360,00 € 

ART V-BR Montážny držiak na montáž reproduktorovej sústavy ART 312 MK4 a ART 315 MK4 vertikálne na 

stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba

         60,00 € 

ART H-BR Montážny držiak na montáž reproduktorovej sústavy ART 312 MK4 a ART 315 MK4 horizontálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba
         60,00 € 

AC ART310 H-BR Montážny držiak na montáž reproduktorovej sústavy ART 310 MK4 horizontálne na stenu, 

možnosť nastavenia náklonu, čierna farba

         60,00 € 

COVER ART 312 Ochranný a transportný obal pre reproduktorové sústavy ART 312 a ART 315

         47,00 € 

COVER ART 310 Ochranný a transportný obal pre reproduktorovú sústavu ART 310

         42,00 € 

2-pásmové pasívne reproduktorové sústavy RCF Compact M 

Compact M05 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah,  Hi-Fi 

kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 80W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 5", výškový 

neodymový dome reproduktor 1", 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 89dB/1W/1m, vyž.100°(h) x 70°(v), 

skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty -  4 x M6, 2 x M8,  

montáž na stenu pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka,  303 (v) 

x 172 (š) x 191 (h) mm, 4,5 kg, čierna farba       

       158,00 € 
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Compact M06 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah,  Hi-Fi 

kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 100W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 6", výškový 

neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 90dB/1W/1m, vyž.120°(h) x 80°(v), 

skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty -  4 x M6, 2 x M8,  

dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou 

voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka,  365 (v) x 211 (š) x 232 (h) mm, 

5,5 kg, čierna farba       

       210,00 € 

Compact M08 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah,  Hi-Fi 

kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 200W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 8", výškový 

neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), 

skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty -  6 x M6, 4 x M8, 2 x 

M10,  dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou 

voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka,  442 (v) x 257 (š) x 284 (h) mm, 

13,5 kg, čierna farba       

       298,00 € 

Compact M10 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah,  Hi-Fi 

kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 10", výškový 

neodymový dome reproduktor 1,3", 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), 

skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty - 8 x M8, 8 x M6,  

dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou 

voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka,  510 (v) x 295 (š) x 325 (h) mm, 17 

kg, čierna farba       

       385,00 € 

Compact M12 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, vysoká citlivosť a široký frekvenčný rozsah,  Hi-Fi 

kvalita zvuku, elegantný a kompaktný dizajn, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový 

neodymový dome reproduktor 1,3", 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98dB/1W/1m, vyž. 90°(h) x 70°(v), 

skrinka z brezovej preglejky, kovová mriežka s tkaninou, montážne úchyty -  8 x M8, 8 x M6,  

dynamický aktívny mosfet na ochranu výškového reproduktora, montáž na stenu pomocou 

voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka,  620 (v) x 362 (š) x 404 (h) mm, 22 

kg, čierna farba       

       455,00 € 

H-BR 2X Compact M08 Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 08

         66,00 € 

H-BR 2X Compact M10 Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 10

         70,00 € 

H-BR 2X Compact M12 Sada 2 držiakov na horizontálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 12

         74,00 € 

H-BR 2X Compact M08 Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 08

         80,00 € 

H-BR 2X Compact M10 Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 10

         84,00 € 

H-BR 2X Compact M12 Sada 2 držiakov na vertikálnu montáž reproduktorových sústav Compact M 12

         88,00 € 

SWM-BR Compact M Držiak na montáž reproduktorovej sústavy Compact M05, M06 a M08, nastaviteľný nákon na 0°, 

15°, 30° alebo 45°, rozmery 110(v) x 96(š) x 107(h) mm, 1,2 kg

         21,00 € 
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2-pásmové pasívne reproduktorové sústavy RCFACUSTICA Compact - typový rad "C" 

C3108-96 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 8", výškový 

tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 70 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95dB/1W/1m, 90°(h) x 60° (v), skrinka z 12 mm 

brezovej preglejky, montážne úchyty -  6 x M8 (na zadnej strane), 2 x M10 (na 

bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu 

pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 

zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB1, 427 (v) x 242 (š) x 263 (h) 

mm, 12,2 kg, čierna farba      

       572,00 € 

C3110-96 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 300W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 10", výškový 

tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 59 Hz - 20 kHz (-10 dB), 97dB/1W/1m, 90° (h) x 60° (v), skrinka z 15 mm 

brezovej preglejky, montážne úchyty -  8 x M8 (na zadnej strane), 2 x M10 (na 

bokoch), montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu 

pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U alebo otočného držiaka, 

zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-FB2, 500 (v) x 300 (š) x 298 (h) 

mm, 15,8 kg, čierna farba 

       632,00 € 

C5212-94 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 500W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový 

tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,4" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 54 Hz - 20 kHz (-10 dB), 99dB/1W/1m, 90° (h) x 40° (v), skrinka z 15 

mm brezovej preglejky, montážne úchyty -  2 x M10 (na bokoch), 

montážny pripojovací panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu 

pomocou voliteľného montážneho držiaka typu U, zavesenie na retiazkach 

pomocou držiaka AC NC-FB2,  630 (v) x 360 (š) x 390 (h) mm, 29 kg, 

čierna farba 

    1 100,00 € 

C5215-94 2-pásmová univerzálna reproduktorová sústava, 500W / 8 Ohm, hĺbkový reproduktor 12", výškový 

tlakový reproduktor CMD (Constant Matching Design) s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,4" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 55 Hz - 20 kHz (-10 dB), 100dB/1W/1m, 90° (h) x 40° (v), skrinka z 15 mm 

brezovej preglejky, montážne úchyty -  2 x M10 (na bokoch), montážny pripojovací 

panel na hornej a spodnej strane, montáž na stenu pomocou voliteľného 

montážneho držiaka typu U, zavesenie na retiazkach pomocou držiaka AC NC-

FB2,  695 (v) x 430 (š) x 460 (h) mm, 29 kg, čierna farba 

    1 208,00 € 

H-BR 2X NC08 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3108 horizontálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         60,00 € 

V-BR 2X NC08 Pár kovových montážnych držiakov  na montáž dvoch reproduktorových sústav C3108 vertikálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         40,00 € 

H-BR 2X NC10 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3110 horizontálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         63,00 € 

V-BR 2X NC10 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C3110 vertikálne na 

stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         43,00 € 
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H-BR 2X NC12 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5212 horizontálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         68,00 € 

V-BR 2X NC12 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5212 vertikálne na 

stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         50,00 € 

H-BR NC15 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5215 horizontálne 

na stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         75,00 € 

V-BR 2X NC15 Pár kovových montážnych držiakov na montáž dvoch reproduktorových sústav C5215 vertikálne na 

stenu, možnosť nastavenia náklonu, čierna farba 

         57,00 € 

SWM-BR NC Otočný kovový montážny držiak na montáž reproduktorovej sústavy C3108, C3110, Compact M10 

a Compact M12 na stenu, čierna farba

         92,00 € 

FL-BR NC 06-08-10 Montážny držiak na zavesenie reproduktorovej sústavy C3108 alebo C3110 pomocou retiazky

         52,00 € 

FL-BR NC 12-15 Montážny držiak na zavesenie reproduktorovej sústavy C3112 alebo C3115 pomocou retiazky

         55,00 € 

CL-BR NC Držiak na zavesenie reproduktorových sústav C 3108 a C3110 na horizontálnu nosnú trubku, 

priemer nosnej trubky 42 - 55 mm

       140,00 € 

2-pásmové reproduktorové sústavy RCFACUSTICA Compact - typový rad "C MAX" 

C MAX 4110 2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné 

miestnosti), 350 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 65 Hz - 20 kHz, citlivosť 97dB/1W/1m, 

max. SPL 128 dB,  hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, 

basreflexové otvory na zadnej strane - pre efektívnu reprodukciu nízkych frekvencií (bez 

subwooferu) odporúčané umiestnenie tesne pri stene, konektory SPEAKON (vstup a výstup), 

úchyty 12 x M10 pre zavesenie, 500(v) x 309(š) x 350(h)  mm, 15,5 kg   
       648,00 € 
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C MAX 4112 2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné 

miestnosti), 400 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 60 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, 

max. SPL 130 dB,  hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, 

basreflexové otvory na zadnej strane - pre efektívnu reprodukciu nízkych frekvencií (bez 

subwooferu) odporúčané umiestnenie tesne pri stene, konektory SPEAKON (vstup a výstup), 

úchyty 12 x M10 pre zavesenie, 600(v) x 363(š) x 406,5(h)  mm, 24,5 kg   
       718,00 € 

2-pásmové reproduktorové sústavy RCF- typový rad "E MAX" 

E MAX 3110 2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné 

miestnosti), 300 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 60 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, 

max. SPL 128 dB,  hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, konektory 

SPEAKON (vstup a výstup), výškový tlakový reproduktor s vyžarovaním 90°x 70°možno natočiť o 

90° - možnosť inštalácie horizontálne alebo vertikálne, úchyty 17 x M10 a 2 x M8, otvor na spodnej 

strane pre inštaláciu na stojan alebo na subwoofer, 500(v) x 305(š) x 338(h)  mm, 17,5 kg   

       333,00 € 

E MAX 3112 2-pásmová reproduktorová sústava pre posluch z menšej vzdialenosti (kluby, konferenčné 

miestnosti), 350 W / 8 Ohm, vyžarovací uhol 90°x 70°, 55 Hz - 20 kHz, citlivosť 98dB/1W/1m, 

max. SPL 129 dB,  hĺbkový reproduktor 12", výškový tlakový reproduktor s 1" budičom, konektory 

SPEAKON (vstup a výstup), výškový tlakový reproduktor s vyžarovaním 90°x 70°možno natočiť o 

90° - možnosť inštalácie horizontálne alebo vertikálne, úchyty 17 x M10 a 2 x M8, otvor na spodnej 

strane pre inštaláciu na stojan alebo na subwoofer, 614(v) x 381(š) x 422(h)  mm, 22 kg   
       416,00 € 

2-pásmové reproduktorové sústavy RCF - typový rad "V MAX"

V6 2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, 

prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenanej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a 

univerzálna, hĺbkový reproduktor 6", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1", 200 W AES / 

8 Ohm, citlivosť 94 dB/1W/1m, max. SPL 123 dB, 60 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 60°, 

konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 9 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane otvor pre 

montáž na reproduktorový stojan, možnosť použitia ako odposluchový monitor, 400(v) x 230(š) x 

256,6(h) mm, 9 kg    

       603,00 € 

V10 2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, 

prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenanej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a 

univerzálna, hĺbkový reproduktor 10", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 350 W 

AES / 8 Ohm, citlivosť 98 dB/1W/1m, max. SPL 130 dB, 55 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90°x 

60°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 13 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane 

otvor pre montáž na reproduktorový stojan,  možnosť použitia ako odposluchový monitor, 540(v) x 

340(š) x 333(h) mm, 15 kg    

       838,00 € 

V35 2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, 

prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenanej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná a 

univerzálna, hĺbkový reproduktor 15", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 900 W 

AES / 8 Ohm, citlivosť 97 dB/1W/1m, max. SPL 132 dB, 40 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 90° x 

40°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 10 x M10 pre zavesenie, na spodnej strane 

otvor pre montáž na reproduktorový stojan,  možnosť použitia ako odposluchový monitor, možnosť 

budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi (BI-AMP mód), 738,5(v) x 440(š) x 350(h) mm, 31 kg    

    1 183,00 € 

V45 2-pásmová reproduktorová sústava so špičkovými technológiami RCF bez kompromisov, 

prirodzený zvuk pri reprodukcii zaznamenanej hudby aj pri živých aplikáciách, kompaktná s 

vysokým výkonom, 2 hĺbkové reproduktory 15", výškový tlakový reproduktor CMD s budičom 1,4", 

1 800 W AES / 4 Ohm, citlivosť 99 dB/1W/1m, max. SPL 137 dB, 30 Hz - 20 kHz, vyžarovací uhol 

90°x 40°, konektory SPEAKON (vstup a výstup), úchyty 10 x M10 pre zavesenie,  možnosť 

budenia jedným alebo dvomi zosilňovačmi (BI-AMP mód), 1 108,5(v) x 554,3(š) x 579,3(h) mm, 2 

držiaky na boku na manipuláciu, 62,5 kg    

    1 766,00 € 
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V218-S Subwoofer basreflex s vysokým výkonom, 2 x 18" hĺbkový reproduktor, 3 000 W AES / 4 Ohm, 

citlivosť 99dB/1W/1m, max. SPL 139 dB, 30 Hz - 250 Hz, 569(v) x 1 200(š) x 745(h) mm, 4 

držiaky na na boku na manipuláciu, možnosť použitia na šírku alebo na výšku, možnosť budenia 

jedným alebo dvomi zosilňovačmi, 2 x pripojovacie miesto na inštaláciu trubky pre stredovýškovú 

reproduktorovú sústavu, 78 kg
    1 590,00 € 

V221-S Subwoofer basreflex s vysokým výkonom, 2 x 21" hĺbkový reproduktor, 4 000 W AES / 4 Ohm, 

citlivosť 100dB/1W/1m, max. SPL 143 dB, 25 Hz - 200 Hz, 569(v) x 1 200(š) x 745(h) mm, 4 

držiaky na na boku na manipuláciu, možnosť použitia na šírku alebo na výšku, možnosť budenia 

jedným alebo dvomi zosilňovačmi, 2 x pripojovacie miesto na inštaláciu trubky pre stredovýškovú 

reproduktorovú sústavu, 110 kg
    2 450,00 € 

Subwoofery RCFACUSTICA - typový rad "S" 

S 4012 Band-pass subwoofer - ideálny na spoluprácu s kompaktnými reproduktorovými sústavami C3108 

a C3110, 12" hĺbkový reproduktor, 45 Hz - 200 Hz, 92 dB/1W/1m, max. SPL 124 dB/1m, 400 W / 

8 Ohm, 35 mm otvor na hornej strane pre trubkový držiak so satelitným reproduktorom, skrinka z 

15 mm brezovej preglejky, 360 (v) x 500 (š) x 400 (h) mm, 20 kg, čierna farba        500,00 € 

S 5012 Subwoofer bass-reflex pre kompaktné reproduktorové sústavy radu MEDIA, 12" hĺbkový 

reproduktor, 50 Hz - 200 Hz, 96 dB/1W/1m, max. SPL 127 dB/1m, 300 W / 8 Ohm, 20 mm závit 

na hornej strane pre  držiak so satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 380 

(v) x 450 (š) x 420 (h) mm, 18,2 kg, čierna farba        386,00 € 

S 8015LP Band-pass subwoofer s nízkym profilom (diskrétna montáž pod pódium), 15" hĺbkový reproduktor, 

43 Hz - 250 Hz, 99 dB/1W/1m, max. SPL 135 dB/1m, 800 W / 8 Ohm, skrinka z 15 mm brezovej 

preglejky, 310 (v) x 900 (š) x 380 (h) mm, 23,4 kg, čierna farba         893,00 € 

S 8015 II Subwoofer bass-reflex, 15" hĺbkový reproduktor, 35 Hz - 200 Hz, 98 dB/1W/1m, max. SPL 133 

dB/1m, 1 000 W / 8 Ohm, závit M20  na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so 

satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 525 (v) x 440 (š) x 615 (h) mm, 34 

kg, čierna  farba   
       911,00 € 

S 8018 II Subwoofer bass-reflex, 18" hĺbkový reproduktor, 30 Hz - 200 Hz, 100 dB/1W/1m, max. SPL 137 

dB/1m, 1 500 W / 8 Ohm, závit M20  na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so 

satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 630 (v) x 530 (š) x 770 (h) mm, 43 

kg, čierna  farba          981,00 € 

S 8028 II Subwoofer bass-reflex, 2 x 18" hĺbkový reproduktor, 30 Hz - 200 Hz, 101 dB/1W/1m, max. SPL 

141 dB/1m, 3 000 W / 4 Ohm, závit M20  na hornej strane pre trubkový držiak AC PM M20 so 

satelitným reproduktorom, skrinka z 15 mm brezovej preglejky, 520 (v) x 700 (š) x 860 (h) mm, 80 

kg, čierna  farba   
    1 768,00 € 

Príslušenstvo k reproduktorovým sústavam

AC PMA Dištančná oceľová tyč pre montáž satelitnej reproduktorovej sústavy na 

subwoofer, nastaviteľná dĺžka 850 - 1330 mm, nosnosť 50 kg, pre prírubové 

montážne adaptéry s otvormi ø 35 mm
         24,00 € 
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AC S260 Stojan na reproduktorové sústavy s otvorom ø 35 mm na spodnej strane, oceľ, 

nosnosť 60kg, nastaviteľná výška 170 - 240 cm, hmotnosť 7,8 kg

         63,00 € 

Digitálne signálové procesory pre reproduktorové sústavy  

DX 4008 Digitálny signálový procesor pre úpravu signálu pre reproduktorové sústavy, 4 vstupy a 8 výstupov, 

40-bitové DSP, vzorkovacia frekvencia 96 kHz, 24-bitové prevodníky, 30 presetov, nastavenie 

úrovne signálu na vstupoch a výstupoch, oneskorenie 0 až 40 ms, mastavenie polarity signálov, 6-

pásmová ekvalizácia signálu na každom audio kanále, nastavenie rôznych druhov elektronických 

výhybiek a limiterov, nastavenie frekvenčnej charakteristiky s presnosťou 1 Hz, LCD displej 4 x 16 

znakov, 5-segmentové LED indikátory úrovne signálu na každom vstupe a výstupe, vstupy a 

výstupy XLR konektory, frekvenčná charakteristika 20 Hz - 20 kHz +/- 0,1 dB, PC softvér (GUI) 

pre nastavenie zariadenia v dodávke,  483 x 44 x229 mm (1U), 4,5 kg    

    1 675,00 € 

DX 2006 Digitálny signálový procesor pre úpravu signálu pre reproduktorové sústavy, 2 vstupy a 6 výstupov, 

40-bitové DSP, vzorkovacia frekvencia 96 kHz, 24-bitové prevodníky, 30 presetov, nastavenie 

úrovne signálu na vstupoch a výstupoch, oneskorenie 0 až 40 ms, polarity signálov, 8-pásmová 

ekvalizácia signálu na každom audio kanále, nastavenie rôznych druhov elektronických výhybiek a 

limiterov, nastavenie frekvenčnej charakteristiky s presnosťou 1 Hz, LCD displej 2 x 16 znakov, 5-

segmentové LED indikátory úrovne signálu na každom vstupe a výstupe, vstupy a výstupy XLR 

konektory, frekvenčná charakteristika 20 Hz - 30 kHz +/- 0,1 dB, PC softvér (GUI) pre nastavenie 

zariadenia v dodávke,  483 x 44 x229 mm (1U), 4,5 kg    

       785,00 € 

Profesionálne nízkoimpedančné výkonové zosilňovače

QPS 9600 Profesionálny 4-kanálový výkonový zosilňovač triedy HD,  4 x 2400 W RMS / 2 Ohm (4 x 2 200 W 

RMS / 4 Ohm), v mostíkovom zapojení 2 x 4 800 W / 4 Ohm, vstupné konektory XLR, výstupné 

konektory Speakon, 20 Hz - 25 kHz (-3dB), 19"/2U, 14kg     1 933,00 € 

HPS 2500 Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H,  2 x 1 100 W RMS / 4 ohm, 2 x 700W/ 8 ohm, 

vstupné konektory XLR, výstupné konektory Speakon, 19"/2U, 19kg
       773,00 € 

HPS 1500 Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H,  2 x 750 W RMS / 4 ohm, 2 x 450W/ 8 ohm, vstupné 

konektory XLR, výstupné konektory Speakon, 19"/2U, 17kg

       606,00 € 

IPS 700 Výkonový zosilňovač triedy AB, 2 x 250W / 4 Ohm, 2 x 125W / 8 Ohm, 1 x 500W / 8 Ohm v 

zapojení do mostíka, výška 2U, 10,2 kg 
       285,00 € 

IPS 1700 Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 450W / 4 Ohm, 2 x 225W / 8 Ohm, 1 x 900W / 8 

Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 11,7 kg

       375,00 € 

IPS 2700 Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 1 050W / 4 Ohm, 2 x 550W / 8 Ohm, 1 x 2 100 W 

/ 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 12,8 kg

       482,00 € 

IPS 3700 Profesionálny výkonový zosilňovač triedy H, 2 x 1 500W / 4 Ohm, 2 x 750W / 8 Ohm, 1 x 3 000W 

/ 8 Ohm v zapojení do mostíka, výška 2U, 17,1 kg

       735,00 € 

DPS604X 4-kanálový výkonový zosilňovač triedy D, 4 x 80W / 8 Ohm, 4 x 150W / 4 Ohm alebo 4 x 230W / 2 

Ohm, v móde bridge 2 x 300W / 8 Ohm a 2 x 400W / 4 Ohm, 4 vstupy a 4 výstupy možno 

kombinovať pomocou DIP prepínača do 8 pracovných módov, 2 x HP filter (A,B kanály), DP filter 

pre subwoofer, 20 Hz - 33 kHz,  pomer signál/šum > 95 dB, 483 x 281 x 44 mm, 1U/19", 4,5 kg
       420,00 € 
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Digitálne riadený aktívny Line Array reproduktorový systém

VSA 2050 II Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 20 

x širokopásmový reproduktoro 3,5", 20 x 50W zosilňovač tredy D, horizontálny vyžarovací uhol 

130°, šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon 

vyžarovania nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný 

zdroj signálu, prioritný vstup s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a 

záložné napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 

60849 - možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou 

softvéru RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 100 Hz - 18 kHz, max. SPL 96 dB vo vzdialenosti 30 m, 

nastavenie systému  pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného 

IR diaľkového ovládača VSA SMART RC, Al konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na 

plocho v dodávke, rozmery 2 070 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 19 kg, štandardná farba biela RAL 

9003 alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)

    4 260,00 € 

VSA 1250 II Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 12 

x širokopásmový reproduktor 3,5", 12 x 50W zosilňovač tredy D, horizontálny vyžarovací uhol 

130°, šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon 

vyžarovania nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný 

zdroj signálu, prioritný vstup s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a 

záložné napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 

60849 - možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou 

softvéru RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 120 Hz - 18 kHz, max. SPL 94 dB vo vzdialenosti 30 m, 

nastavenie systému  pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného 

IR diaľkového ovládača VSA SMART RC, Al konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na 

plocho v dodávke, rozmery 1 340 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 14 kg, štandardná farba biela RAL 

9003 alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)

    3 300,00 € 

VSA 850 II Aktívny reproduktorový stĺp Line Array s digitálnym riadením vyžarovania vo vertikálnom smere, 8 x 

širokopásmový reproduktoror 3,5", 8 x 50W zosilňovač tredy D, horizontálny vyžarovací uhol 130°, 

šírka vertikálneho vyžarovania nastaviteľná v rozsahu 10° až 30°, vertikálny sklon vyžarovania 

nastaviteľný v rozsahu 0° až -40°, 2 symetrické audio vstupy pre základný a prioritný zdroj signálu, 

prioritný vstup s keramickou svorkovnicou a tepelnou poistkou, napájanie 230Vstr a záložné 

napájanie 24Vjs, automatická kontrola a indikácia funkčnosti systému v súlade s EN 60849 - 

možnosť použiť v systéme požiarneho rozhlasu, možnosť riadenia a nastavenia pomocou softvéru 

RDNet, DSP 32 bit/48 kHz, 130 Hz - 18 kHz, max. SPL 93 dB vo vzdialenosti 30 m, nastavenie 

systému  pomocou PC a aplikačného softvéru (v dodávke) alebo pomocou voliteľného IR 

diaľkového ovládača VSA SMART RC, Al konštrukcia, držiaky pre montáž stĺpa na stenu na 

plocho v dodávke, rozmery 980 (v) x 125 (š) x 97 (h) mm, 10 kg, štandardná farba biela RAL 9003 

alebo čierna RAL 9005 (B), iná farba na objednávku (za príplatok)

    2 750,00 € 

VSA SMART RC IR diaľkový ovládač pre jednoduché a rýchle nastavenie Line Array reproduktorového stĺpa VSA 

pomocou smartfónu s OS Android (min. verzia 2.1), pripojenie k smartfónu do slúchadlového 

výstupu  3,5 mm jack konektorom 
       150,00 € 

SWM-BR VSA II Súprava montážnych držiakov umožňujúca natočenie  Line Array reproduktorového stĺpa VSA  v 

horizontálnej rovine v rozsahu ± 60°, biela alebo čierna farba (označenie Black)    

       150,00 € 

Digitálny maticový mixpult

MZ 8060 Digitálny maticový mixpult, 8 univerzálnych vstupov mikrofón/linka, 6 výstupov, DSP 48 kHz/24 bit - 

parametrická ekvalizácia, kompresor, limiter, oneskorovač, nastavenie priority, nastavenie zisku a 

filtrácia signálu, automatická regulácia hlasitosti v závislosti od hluku okolia - snímanie hluku 

mikrofónom na vstupe 8, možnosť rozdelenia na viaceré virtuálne systémy (viac miestností), 10 

logických vstupov a 6 výstupov, možnosť pripojenia 12 mikrofónových pultov BM 3003 v sérii 

(programovateľné 3 tlačidlá na hlásenie do zón), možnosť prepojenia 2 jednotiek na vytvorenie 

systému so 16 vstupmi a 12 výstupmi,  možnosť diaľkového riadenia pomocou ovládacích panelov 

TS 9918 (max. 4 panely k jednej jednotke), konfigurovanie systému pomocou PC (USB konektor), 

1U/19"         

    1 040,00 € 

TS 9918 Dotykový ovládací panel na diaľkové riadenie MZ 8060, elegantné prevedenie so 

skleným povrchom, 8 konfigurovateľných tlačidiel a otočný regulátor, indikátor 

veľkosti signálu, konfigurácia pomocou PC, 3 módy osvetlenia - noc, eco a deň, 

statický a dynamický mód činnosti, montáž do štandardných elektrických 

inštalačných krabíc, čierna farba (TS 9918-W - biela farba)
       128,00 € 
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Reproduktorové stĺpy  RCFACUSTICA - typový rad "L" 

L2406-T 3-pásmový reproduktorový stĺp, vysoká zrozumiteľnosť reči a kvalitná reprodukcia 

hudby, 6 x 5" hĺbkový reproduktor a 4 x 1" výškový reproduktor, 100 Hz - 20 kHz (-

10 dB), vyž. 150° (h) x 30° (v), 97 dB/1W/1m, max. SPL 126 dB/1m, 200W / 8 

Ohm a 60W / 100V, odbočky 30W, 15W a 10W, kompenzovaná výhybka LICC, 

skrinka z 9 mm brezovej preglejky, kovová mriežka, montážne úchyty pre 

zavesenie 4 x M5, príslušenstvo pre montáž stĺpa na stenu v dodávke, 826 (v) x 

135 (š) x 140 (h) mm, 11,5 kg, čierna farba alebo biela farba (LW 2406-T) 

       625,00 € 

Výkonové audio transformátory

RT 2006 Krabica do 19" stojanu pre montáž 100V výkonových toroidných transformátorov - 

max. 6 ks TD 300, 4 ks TD 500, 2 ks TD 1000 alebo ich kombinácia do max. 

výkonu   2 000 W, vstupy - 6 x konektor Speakon, výstupy - 6 x skrutková 

svorkovnica,  výška 2 U / 19", 6,5 kg  

       233,00 € 

TD 300 300 W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (35V), výstup 100V 

(33Ω),  50 Hz - 20 000 Hz, Ø 115 x 65 mm, 2,7 kg        113,00 € 

TD 500 500 W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (45V), výstup 100V 

(20Ω),  50 Hz - 20 000 Hz, Ø 125 x 70 mm, 3,2 kg        142,00 € 

TD 1000 1 000W profesionálny audio toroidný transformátor, vstup 4Ω (63V), výstup 100V 

(10Ω), 50 Hz - 20 000 Hz, Ø 170 x 70 mm, 7,2 kg        210,00 € 

Reproduktorové sústavy RCFACUSTICA do vonkajšieho prostredia - typový rad "P" 

P 1108T 2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 100W / 16 Ohm a 60W / 

100V, odbočka 30W / 100V, 8" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným 

vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča 

výškového reproduktora AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95 dB/1W/1m, max. SPL 121 dB/1m, 

vyž. 90°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  4 x M 8, kovový U držiak, 

pripojovací kábel 2 m, 266 (v) x 493 (š) x 250 (h) mm, 11,8 kg, šedá farba  

       420,00 € 

P 2110T 2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 200W / 16 Ohm, 60W / 100V, 

odbočka 30W / 100V, 10" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným 

vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča 

výškového reproduktora AMCDP, 95 Hz - 20 kHz (-10 dB), 95 dB/1W/1m, max. SPL 124 dB/1m, 

vyž. 90°(h) x 40° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  12 x M 8, kovový U držiak, 

pripojovací kábel 5 m, 350 (v) x 350 (š) x 320 (h) mm, 13,5 kg, šedá farba  

       592,00 € 

P 3108 2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 300W / 8 Ohm, 8" hĺbkový 

reproduktor a výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 94 dB/1W/1m, max. SPL 125 dB/1m, vyž. 90°(h) x 60° (v), 

plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  4 x M 8, kovový U držiak, 266 (v) x 493 (š) x 250 

(h) mm, 10 kg, šedá farba  

       633,00 € 

P 3115T 2-pásmový koaxiálny reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 300W / 16 Ohm  a 

120W / 100V, odbočka 60W / 100V, 15" hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s 

konštantným vyžarovacím uhlom a 1" neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  

ochrana budiča výškového reproduktora AMCDP, 75 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98 dB/1W/1m, max. 

SPL 129 dB/1m, vyž. 90°(h) x 60° (v), plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  12 x M 

10, kovový U držiak, pripojovací kábel 5 m, 463 (v) x 463 (š) x 433 (h) mm, 18,4 kg, šedá farba  

       783,00 € 

P 4228 2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 400W / 8 Ohm, 2 x 8" hĺbkový 

reproduktor a výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,5" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 97 dB/1W/1m, max. SPL 129 dB/1m, vyž. 110°(h) x 60° (v), 

plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  4 x M 8, kovový U držiak, 268 (v) x 566 (š) x 250 

(h) mm, 13,5 kg, šedá farba 

       916,00 € 

P 5228-L 2-pásmový reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 500W / 8 Ohm, 2 x 8" hĺbkový 

reproduktor a 2 x výškový tlakový reproduktor CMD s konštantným vyžarovacím uhlom a 1" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 80 Hz - 20 kHz (-10 dB), 98 dB/1W/1m, max. SPL 131 dB/1m, vyž. 90°(h) x 20° (v), 

plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  4 x M 8, kovový U držiak, 268 (v) x 566 (š) x 250 

(h) mm, 14 kg, šedá farba 

    1 016,00 € 
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P 6215 2-pásmový koaxiálny reproduktorový systém do vonkajšieho prostredia, IP55, 600W / 8 Ohm, 15" 

hĺbkový reproduktor a výškový tlakový reproduktor s konštantným vyžarovacím uhlom a 1,3" 

neodymovým budičom, kompenzovaná výhybka LICC,  ochrana budiča výškového reproduktora 

AMCDP, 75 Hz - 20 kHz (-10 dB), 100 dB/1W/1m, max. SPL 134 dB/1m, vyž. 60°(h) x 60° (v), 

plastová skrinka a Al mriežka, montážne úchyty -  12 x M 10, kovový U držiak, 463 (v) x 463 (š) x 

433 (h) mm, 17 kg, šedá farba 

    1 016,00 € 

P 8015S Subwoofer bass-reflex do vonkajšieho prostredia, IP55, 800W / 8 Ohm, 15" hĺbkový reproduktor,  

50 Hz - 200 Hz (-10 dB), 97 dB/1W/1m, max. SPL 132 dB/1m, plastová skrinka a Al mriežka, 

montážne úchyty -  12 x M 10, kovový U držiak, pripojovací kábel 463 (v) x 463 (š) x 433 (h) mm, 

16,5 kg, šedá farba        666,00 € 

C-BR 2X P10 Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 2110 do jedného celku, uhol 

medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 40°, pomocou 2 

súprav C-BR 2X P10 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy        156,00 € 

C-BR 2X P15 Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 3115 alebo P 6215 do 

jedného celku, uhol medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 

40°, pomocou 2 súprav C-BR 2X P15 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy        181,00 € 

AC P08 A-BR Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P 1108T alebo P3108 do 

jedného celku
       181,00 € 

C-BR 2X P28 Súprava pre mechanické spojenie dvoch reproduktorových sústav P4228 alebo P5228L do 

jedného celku, uhol medzi reproduktorovými sústavami je nastaviteľný na 0°, 10°, 20°, 30° alebo 

40°, pomocou 2 súprav C-BR 2X P28 možno mechanicky spojiť 4 reproduktorové sústavy        181,00 € 
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