
Pre obchodné a inštalačné firmy poskytujeme zľavy z koncových cien.

Koncová cena 

bez DPH

M.J. Počet EUR

Mikrofóny

MD 7600 Superkardioidný dynamický mikrofón, vhodný na reč a spev, 60 Hz - 16 kHz, anti-pop filter, vypínač, minimálny šum, symetrický 

výstup, 5 m kábel s XLR konektorom, držiak na stojan
ks 1 55,00 €            

MD 7800 Profesionálny superkardioidný dynamický mikrofón, vhodný na reč a spev, 60 Hz - 20 kHz, anti-pop filter, vypínač, minimálny šum, 

symetrický výstup, 5 m kábel s XLR konektorom, držiak na stojan
ks 1 73,00 €            

MC 5002 Stolný elektretový mikrofón, indikácia zapnutia LED diódou,  symetrický výstup, 3 m kábel s mini XLR konektorom, fantómové 

napájanie 12 - 48 Vjs, frekvenčná charakteristika 50 Hz - 18 kHz, citlivosť -58 dB +/- 3dB, rozmery 34(v) x 92(š) x 92(h) mm, 

možnosť nastavenia frekvenčnej snímacej charakteristiky pri nízkych frekvenciách (pod 500 Hz): BOOST/FLAT/LOW CUT, kovové 

telo a mriežka, biela farba

ks 1 120,00 €          

MC 4064 Univerzálny kardioidný elektretový mikrofón na husom krku, inštalácia na stole (s otvorom alebo bez) alebo montáž na podstavec 

alebo stojan, momentové a trvalé zapnutie, celková dĺžka 670 mm, symetrický výstup, 3 m kábel s XLR konektorom, fantómové 

napájanie 12 - 52 Vjs

ks 1 145,00 €          

AC MIC DK Stolný stojan pre mikrofón MC 4064, priemer 160 mm, 1 kg ks 1 40,00 €            

MC 5054 Elektretový mikrofón na ohybnom držiaku s XLR konektorom (3-pólová vidlica), kardioidná snímacia charakteristika, 50 Hz - 18 

kHz, impedancia 200 Ohm, citlivosť -68 dB, fantómové napájanie 9 - 52Vjs, dĺžka 540 mm 
ks 1 113,00 €          

AC 501DK Základňa stolného mikrofónu s XLR zásuvkou a XLR výstupom, 3 voliteľné funkčné možnosti zapnutia mikrofónu: LOCK (prvé 

stlačenie tlačidla mikrofón zapne, drhé stlačenie vypne),  TALK (mikrofón je zapnutý len počas stlačenia tlačidla) a MUTE (pri 

stlačenom tlačidle je mikrofón utlmený), rozsah prevádzkového napätia 20 Vjs - 52 Vjs

ks 1 91,00 €            

AC 503FS Adaptér na montáž mikrofónu MC 5054 na stojan ks 1 25,00 €            

AC 502 LC Adaptér na upevnenie mikrofónu MC 5054 na povrch stola ks 1 13,00 €            

Bezdrôtové mikrofóny

TX 2006 Súprava bezdrôtového miktofónu - ručný dynamický mikrofón/vysielač a prijímač, diverzitný systém, pásmo UHF, možnosť 

súčasnej prevádzky na 6 frekvečných kanáloch (6 systémov) - voľba zo 16 frekvencií, napájanie prijímača z adaptéra 230/12V (v 

dodávke), napájanie mikrofónu z dvoch 1,5V batérií AA, výstup prijímača max. 280mV - symetrický (XLR) a nesymetrický (6,3 mm 

jack), jednoduchá montáž 2 prijímačov do 19" stojanu (držiaky v dodávke)    

ks 1 180,00 €          

PX 2106 Súprava bezdrôtového miktofónu - vreckový vysielač s elektretovým mikrofónom na límec a prijímač, diverzitný systém, pásmo 

UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 6 frekvečných kanáloch (6 systémov) - voľba zo 16 frekvencií, napájanie prijímača z 

adaptéra 230/12V (v dodávke), napájanie vysielača z dvoch 1,5V batérií AA, výstup prijímača 280mV - symetrický (XLR) a 

nesymetrický (6,3 mm jack), jednoduchá montáž 2 prijímačov do 19" stojanu (držiaky v dodávke)    

ks 1 191,00 €          

TX 4016 Súprava bezdrôtového miktofónu - ručný dynamický mikrofón/vysielač a prijímač RX 4016, diverzitný systém s veľkým dosahom, 

pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 16 frekvečných kanáloch (16 systémov) - voľba zo 144 frekvencií, prijímač s 

odpojiteľnými anténami, LCD displej na zobrazenie čísla navoleného kanála a jeho frekvencie, zobrazenie veľkosti RF signálu a 

nastavenej hlasitosti audio signálu, zobrazenie stavu batérie vysielača, výstup prijímača symetrický a nesymetrický s 

nastaviteľným napätím 150/300/500 mV, displej na mikrofóne zobrazuje frekvenciu vysielača a stav batérie, možnosť voľby výkonu 

vysielača 1/3/10 mW, napájanie vysielača z dvoch 1,5V batérií AA 

ks 1 355,00 €          

PX 4116 Súprava bezdrôtového miktofónu - vreckový vysielač s elektretovým mikrofónom na límec a prijímač RX 4016, diverzitný systém s 

veľkým dosahom, pásmo UHF, možnosť súčasnej prevádzky na 16 frekvečných kanáloch (16 systémov) - voľba zo 144 frekvencií, 

prijímač s odpojiteľnými anténami, LCD displej na zobrazenie čísla navoleného kanála a jeho frekvencie, zobrazenie veľkosti RF 

signálu a nastavenej hlasitosti audio signálu, zobrazenie stavu batérie vysielača, výstup prijímača symetrický a nesymetrický s 

nastaviteľným napätím 150/300/500 mV, displej na vysielači zobrazuje frekvenciu vysielača a stav batérie, možnosť voľby výkonu 

vysielača 1/3/10 mW

ks 1 355,00 €          

HE 2006 Náhlavný mikrofón na použitie s vysielačom súpravy PX 2106/PX4116 ks 1 33,00 €            

Typ. číslo Opis

Komerčné (PA) ozvučovanie systémy RCF - koncový cenník platný od 1.3.2020
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Hudobné zdroje so zabudovanými zosilňovačmi

ES 3323-MKII 3-zónový zmiešavací zosilňovač, 1 mikrofónový XLR + 4 univerzálne vstupy mikrofón/linka, 2 x RJ45 zásuvka na pripojenie max. 2 

x 12 mikrofónových pultov BM 3003, zabudovaný FM-RDS digitálny tuner a CD/USB-MP3 prehrávač, Bluetooth vstup na 

bezdrôtové pripojenie hudby z mobilných zariadení, digitálny zosilňovač triedy D, 320W/100V a 4 Ohm

ks 1 930,00 €          

ES 3160-MKII 1-zónový zmiešavací zosilňovač, 1 mikrofónový XLR + 4 univerzálne vstupy mikrofón/linka, 2 x RJ45 zásuvka na pripojenie 2 

mikrofónových pultov BM 3001, zabudovaný FM-RDS digitálny tuner a CD/USB-MP3 prehrávač, Bluetooth vstup na bezdrôtové 

pripojenie hudby z mobilných zariadení,digitálny zosilňovač triedy D, 160W/100V a 4 Ohm

ks 1 672,00 €          

ES 3080 Zmiešavací zosilňovač so zabudovaným MP3 prehrávačom, prehrávanie MP3 súborov z USB kľúča alebo SD pamäťovej karty, 2 

univerzálne vstupy mikrofón/linka - vstup 1 s funkciou VOX -skrutková svorkovnica a XLR, vstup 2 - skrutková svorkovnica a RJ45 

na pripojenie BM 3001, vstup AUX (2 x RCA), Bluetooth vstup na pripojenie mobilných zariadení, digitálny zosilňovač triedy D, 

80W/100V a 4 Ohm   

ks 1 409,00 €          

AR 3000 Držiak na montáž ES 3323 a ES 3160 do 19" stojanu ks 1 56,00 €            

BM 3003 Mikrofónový pult pre ES 3323, elektretový mikrofón na ohybnom držiaku, tlačidlo zapnutia mikrofónu + 3 tlačidlá na voľbu zón s 

LED indikáciou, napájanie 24Vjs/150mA alebo 18Vstr/200mA (1 pult je napájaný priamo z ES 3323), pripojenie káblom CAT5 FTP, 

max. 12 pultov zapojených v sérii 

ks 1 188,00 €          

BM 3001 Mikrofónový pult pre ES 3160, elektretový mikrofón na ohybnom krku, tlačidlo zapnutia mikrofónu s LED indikáciou, pre väčšie 

vzdialenosti potrebné externé napájanie 24Vjs, pripojenie káblom CAT5 FTP
ks 1 115,00 €          

BM 3022 Stolný elektretový mikrofón na ohybnom krku s predzosilňovačom, linkový výstup RJ45 umožňuje pripojenie k zosilňovaču cez 

CAT5 kábel až do vzdialenosti 1 km, až 30 mikrofónov možno zapojiť za sebou do 1 vetvy, 8 DIP prepínačov na nastavenie 

funkcií: zapínanie mikrofónu (momentové, trvalé), AGC (kompresor/limiter), VOX, možnosť zapnutia upozorňujúceho tónu pred 

hlásením, zmiešavanie viacerých mikrofónov alebo zapnutý len 1 mikrofón, funkcia priority, citlivosť -65 dB, výstupný audio signál 

nastaviteľný v rozsahu 245 mV - 1,23V, dodávaný so sieťovým adaptérom 24Vjs, rozmery (bez mikrofónu): 100(š) x 48(v) x 159(h) 

mm  

ks 1 244,00 €          

BM 3014 Stolný dynamický mikrofón na ohybnom krku dĺžky 320 mm, tlačidlo na momentové zapnutie mikrofónu, 100 Hz - 12 kHz, citlivosť -

71 dB +/- 3 dB, rozmery 200 (š) x 132(h) mm, kábel 5 m s 3-pólovým XLR konektorom
96,00 €            

Hudobné zdroje

MS 1033 Dvojitý zdroj  s dvomi nezávislými sekciami CD-USB alebo SD karta MP3  a FM Tuner 87.5-108MHz, 19"/1U, odnímateľné rack 

držiaky, IR diaľkové ovládanie
ks 1 365,00 €          

RD 2016 Záznamník a prehrávač MP3 audio signálov, použité pamäťové média - USB kľúč alebo SD/MMC karta s max. kapacitou 32 GB, 

max. 2000 MP3 súborov na jednom pamäťovom médiu, možnosť naprogramovania sekvencie 64 MP3 súborov, možnosť 

priameho spúšťania MP3 súborov tlačidlami na prednom paneli (18 súborov)  alebo zopnutím kontaktov (7 súborov), záznam MP3 

vo formáte 192 kbit/s, stereo, 44,1 kHz, vstupy: AUX IN (2 x RCA) a REC IN (2 x RCA), výstupy: AUX OUT (2 x RCA) a REC OUT 

(2 x RCA), LCD displej na zobrazenie informácie o prehrávanom MP3 súbore, tlačidlá a kontakty na ovládanie záznamu a 

prehrávania, IR diaľkové ovládanie, 19"/1U, odnímateľné rack držiaky   

ks 1 325,00 €          

Mixážny predzosilňovač

PR 4093 Miixážny predzosilňovač - 9 vstupov/3 výstupy, 6 univerzálnych symetrických  vstupov COMBO (XLR + jack 6,3mm) s 3-

polohovými prepínačmi: MIC/MIC s fantómovým napájaním/LINKA,  3  stereo vstupy (2 x RCA), vstup 1 s prioritou pomocou 

funkcie VOX a potenciometrom nastaviteľnej úrovne potlačenia  ostatných signálov, 9 x regulátor hlasitosti vstupu a 9 x LED na 

indikáciu prítomnosti signálu na vstupoch, stereo výstup 2 x XLR s regulátorom MASTER, 3-pásmovými tónovými korekciami a 

dvomi 4-miestnymi stĺpcovými LED indikátormi, mono výstup jack 6,3 mm s regulátorom hlasitosti, výstup REC (2 x RCA), výstup 

MIC (zmiešané vstupy 1 - 6) s regulátorom hlasitosti, napájanie 230Vstr alebo 24Vjs, montáž do 19" stojana, výška 1U 

ks 1 182,00 €          

Multizónový systém ZM 2000

ZM 2124 Riadiaca jednotka so 6 zónami a zosilňovačom 240W, 2 zbernice - hlásenie a hudba (na 2-kanálový systém je potrebný externý 

zosilňovač), 2 mikrofónové a 2 univerzálne vstupy (mikrofón/linka) s XLR zásuvkami, 2 linkové vstupy AUX na zdroje hudby (2 x 2 

zásuvky RCA), 1 AUX vstup s prioritou pred ostatnými AUX vstupmi, vstupy 1 - 4 a AUX majú regulátory hlasitosti, hĺbok a výšok 

na prednom paneli, 6 tlačidiel na zapnutie a 6 regulátorov hlasitosti hudby v každej zóne, vstup na pripojenie 6-zónových 

mikrofónových pultov BM 2006 (max. 6 v sérii), 9 logických riadiacich vstupov a 10 výstupov, vstup na pripojenie externého panela 

RC 2946, audio vstup na poplachové hlásenie s funkciou VOX,  možnosť rozšírenia systému až na 54 zón zapojením max. 8 

jednotiek rozšírenia zón ZE 2200, výška 3U (možnosť montáže do 19" stojana)    

ks 1 1 218,00 €       

ZM 2100 Riadiaca jednotka so 6 zónami bez interného zosilňovača, 2 zbernice - hlásenie a hudba (na 1-kanálový systém je potrebný 1 

externý zosilňovač, na 2-kanálový systém 2 externé zosilňovače), 6 tlačidiel na zapnutie hudby v zónach, ostatné vlastnosti ako ZM 

2124    

ks 1 844,00 €          

ZE 2200 Jednotka na rozšírenie systému ZM 2000 o 6 zón, 6 tlačidiel s LED indikáciou zapnutia hudby do jednotlivých zón, lokálny AUX 

vstup s reguláciou hlasitosti, 10 logických riadiacich vstupov a 10 výstupov, 2 linkové výstupy XLR na pripojenie externých 

zosilňovačov, 6 výstupov 100V na reproduktory (alebo linkových výstupov na zosilňovače pre jednotlivé zóny), výška 1U (možnosť 

montáže do 19" stojana)

ks 1 524,00 €          

BM 2006 Mikrofónový pult na hlásenie do 6 zón, elektretový mikrofón na ohybnom krku, 6 tlačidiel na voľbu zón s LED indikáciou + tlačidlo 

na voľbu všetkých zón (All Call), momentové tlačidlo na zapnutie mikrofónu pre krátke hlásenie a prepínacie tlačidlo na 

zapnutie/vypnutie mikrofónu pre dlhšie hlásenie, LED indikátory zapnutia mikrofónu, 2 x RJ45 zásuvka (vstup/výstup) na pripojenie 

k riadiacej jednotke systému ZM 2000 (CAT5 kábel), max. 6 jednotiek BM 2006 zapojených v sérii, možnosť nastavenia  

upozorňujúceho zvukového signálu pred hlásením (3 druhy), napájanie 24Vjs z riadiacej jednotky alebo z externého napájača   

ks 1 205,00 €          
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BE 2012 Klávesnica na rozšírenie počtu zón mikrofónového pultu BM 2006, 12 tlačidiel pre voľbu zón s LED indikáciou, možnosť zapojenia 

max. 4 jednotiek BE 2012 k jednému mikrofónovému pultu (54 zón), napájanie z BM 2006
ks 1 124,00 €          

RC 2946 Diaľkový riadiaci panel na stenu k riadiacej jednotke ZM 2124 / ZM 2100, mikrofónový (XLR) a linkový vstup (3,5 mm stereo mini 

jack), tlačidlo pre voľbu zdroja zvuku (lokálny, AUX 1, AUX 2), 2 tlačidlá na nastavenie hlasitosti so zobrazením nastavenej úrovne 

na displeji, 6 tlačidiel s LED indikátormi na zapnutie hudby do jednotlivých zón, pripojenie k riadiacej jednotke káblom CAT5  

ks 1 149,00 €          

Multizónový systém RCF Ambiente

MS 520 Riadica jednotka multizónového systému, 3 rôzne hudobné programy a jedno hlásenie môžu byť smerované do  5 mono 

(alternatívne 3 mono + 1 stereo) reproduktorových zón, možnosť prepojenia 2  jednotiek MS 520 na vytvorenie 10 zón, LCD displej 

a programovacie tlačidlá na nastavenie systému, zabudovaný zosilňovač pre každú zónu (5 x 20W / 4 Ohm), každá zóna má 

linkový výstup na pripojenie externého výkonového zosilňovača (pri požiadavke na väčší výkon v zóne), každá zóna má priamy 

vstup na pripojenie vlastného audio zdroja, do  každej zóny možno pripojiť ovládací panel RC 62 na diaľkové nastavenie hudby v 

príslušnej zóne     

ks 1 727,00 €          

RC 62 Ovládací panel na voľbu hudobného programu a nastavenie hlasitosti v príslušnej zóne, pripojenie k riadiacej jednotke MS 520 

CAT5 káblom a RJ45 konektormi, montáž do štandardných inštalačných krabíc (typ 503), farebné prevedenie panela biele (RC 62-

W), šedé (RC 62-G) alebo strieborné (RC 62-S)

ks 1 62,00 €            

Zmiešavacie zosilňovače

AM 1064 Univerzálny zmiešavací zosilňovač, 3 univerzálne symetrické vstupy MIC/LINE (XLR), vstup 3 má navyše 2 x RCA linkový vstup, 

linkový vstup AUX (2 x RCA), vstup 1 s VOX aktiváciou a    fantómovým napájaním, trimer na nastavenie zatlmenia vstupu AUX pri 

funkcii VOX, 50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB), priamy vstup na výkonový zosilňovač a výstup za predzosilňovačom, LED indikátor 

vybudenia, regulátory hlasitosti pre 4 vstupy, regulátor Master, regulátory hĺbok a výšok, zosilňovač 60W/100V, 70V a 4 Ohm, 

napájanie 230V, 431 x 88 x 385 mm, 10 kg, v dodávke držiaky pre montáž do 19" stojana

ks 1 191,00 €          

AM 1125 Univerzálny zmiešavací zosilňovač, 4 univerzálne symetrické vstupy MIC/LINE (XLR), vstup 4 má navyše 2 x RCA linkový vstup, 

linkový vstup AUX (2 x RCA), vstup 1 s VOX aktiváciou a    fantómovým napájaním, trimer na nastavenie zatlmenia vstupu AUX pri 

funkcii VOX, AUX,  50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB), priamy vstup na výkonový zosilňovač a výstup za predzosilňovačom, LED indikátor 

vybudenia, regulátory hlasitosti pre 5 vstupov, regulátor Master, regulátory hĺbok a výšok, zosilňovač 120W/100V, 70V a 4 Ohm, 

možnosť napájania zo siete 230V alebo batérie 24Vjs, 431 x 88 x 385 mm, 12 kg, v dodávke držiaky pre montáž do 19" stojana

ks 1 278,00 €          

AM 2080 Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná 

svorkovnica)  + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná 

priorita vstupov, zosilňovač 80W/100V, 70V a 4 Ohm

ks 1 327,00 €          

AM 2160 Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná 

svorkovnica)  + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná 

priorita vstupov, zosilňovač 160W/100V, 70V a 4 Ohm

ks 1 456,00 €          

AM 2320 Zmiešavací zosilňovač s digitálnou technológiou, mikroprocesorové ovládanie, 4 univerzálne vstupy MIC/LINE (odnímateľná 

svorkovnica)  + 2 x AUX vstupy (RCA) na pripojenie hudobných zdrojov, XLR konektor na vstupe 1 s VOX aktiváciou, nastaviteľná 

priorita vstupov, zosilňovač 320W/100V, 70V a 4 Ohm

ks 1 636,00 €          

Výkonové zosilňovače

UP 1121 Výkonový zosilňovač 120W/100V, 70V a 4 Ohm, univerzálny vstup mikrofón/linka (XLR a skrutková svorkovnica), 50 Hz - 15 kHz 

(+/- 3dB), fantómové napájanie (vypínateľné), regulátory hlasitosti, hĺbok a výšok, LED ndikátor vybudenia, držiaky pre montáž 

zosilňovača do 19" stojanu v dodávke, 420 x 88 x 280 mm, 10 kg

ks 1 273,00 €          

UP 2082 2 samostatné digitálne zosilňovač triedy D - každý s výkonom 80W/100V, 70V a 4 Ohm, každý zosilňovač má 2 linkové vstupy,  

vstupy 1 s nastaviteľnou prioritou (kontakt), vstupy 2 majú na zadnej strane regulátory hlasitosti, hĺbok a výšok, 2 x regulátor 

MASTER na prednom paneli

ks 1 436,00 €          

UP 2161 Digitálny zosilňovač triedy D - 160W/100V, 70V a 4 Ohm, 2 vstupy, hlavný vstup s prioritou - svorkovnica/XLR/RJ45 konektor, 

hudobný vstup 2 x RCA konektory s reguláciou hlasitosti, hĺbok a výšok, regulátor hlasitosti MASTER na prednom paneli
ks 1 418,00 €          

UP 2321 Digitálny zosilňovač triedy D - 320W/100V, 70V a 4 Ohm, 2 vstupy, hlavný vstup s prioritou - svorkovnica/XLR/RJ45 konektor, 

hudobný vstup 2 x RCA konektory s reguláciou hlasitosti, hĺbok a výšok, regulátor hlasitosti MASTER na prednom paneli
ks 1 564,00 €          

UP 2162 2 samostatné digitálne zosilňovač triedy D - každý s výkonom 160W/100V, 70V a 4 Ohm, každý zosilňovač má 2 linkové vstupy,  

vstupy 1 s nastaviteľnou prioritou (kontakt), vstupy 2 majú na zadnej strane regulátory hlasitosti, hĺbok a výšok, 2 x regulátor 

MASTER na prednom paneli

ks 1 636,00 €          

UP 8501 Digitálny zosilňovač 1 x 500W/100V a 70V, 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 mV), 

aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,1 kg
ks 1 936,00 €          

UP 8502 Digitálny zosilňovač 2 x 250W/100V a 70V, 2 x 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 

mV), aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,3 kg
ks 1 1 089,00 €       

UP 8504 Digitálny zosilňovač 4 x 125W/100V a 70V, 4 x 2 vstupy - linkový symetrický 0 dBu (775 mV) a nesymetrický AUX (775 mV až 78 

mV), aktívna ochrana zosilňovača a napájacieho zdroja, frekvenčný rozsah 40 Hz - 16 kHz, 1U/19" - 44 x 482 x 375 mm, 5,5 kg
ks 1 1 165,00 €       

Stropné reproduktory

PL 40 Stropný reproduktor 8W/100V a 70V, 100 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 130 x 110 mm,  montáž pomocou troch skrutkovacích 

výsuvných príchytiek, hrúbka stropu 4 až 24 mm,  88 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, odbočky 6W, 4W, 2W, IP44
ks 1 24,00 €            
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PL 50 Ekonomický stropný 6" reproduktor Dual Cone, 110 Hz - 20 kHz, citlivosť 90dB/1W/1m, rozmery Ø 186 x 65 mm, montáž pomocou 

dvoch príchytiek s pružinami, plastová konštrukcia a mriežka, biely, 6W/100V, odbočka 3W
ks 1 12,00 €            

PL 60 Stropný reproduktor 6W/100V a 70V, Dual Cone, 110 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 204 x 75 mm,  montáž pomocou troch skrutkovacích 

výsuvných príchytiek, hrúbka stropu max. 25 mm,  91dB/1W/1m,  plastový, kovová mriežka, biely, odbočka 3W
ks 1 16,00 €            

A 1360 Plastová krabica pre montáž reproduktora PL 60 na povrch steny alebo stropu ks 1 14,00 €            

PL 6X Stropný dvojpásmový koaxiálny reproduktor 6", 70 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 204 x 73 mm,  montáž pomocou troch skrutkovacích 

výsuvných príchytiek, hrúbka stropu 8 až 30 mm,  92 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, 12W/100V a 70V, odbočky 6W,  

3W a 1,5W, IP44

ks 1 33,00 €            

PL 8X Stropný dvojpásmový koaxiálny reproduktor 8", 60 Hz - 20 kHz, rozmery Ø 247 x 88 mm,  montáž pomocou troch skrutkovacích 

výsuvných príchytiek, hrúbka stropu 8 až 30 mm,  93 dB/1m/1W, plastový, kovová mriežka, biely, 20W/100V a 70V, odbočky 10W, 

5W a 2,5W, IP44

ks 1 42,00 €            

WS 620XT Dvojpásmový koaxiálny plastový stropný reproduktor 6" do vonkajšieho prostredia,  IP55, 70 Hz - 20 kHz, 91dB/1W/1m, biely, 

12W / 100V a 70V,  odbočky 6W a 3W, Ø 165 x 115mm 
ks 1 40,00 €            

HS 1026W Stropný reproduktor v dizajne bodového svetla, Dual Cone, 6W/100V, 220 Hz - 17 kHz, rozmery Ø 104 x 91 mm, hrúbka stropu 

max. 25 mm,  89dB/1W/1m,  plastový, kovová mriežka,  odbočka 3W, biely 
ks 1 31,00 €            

Závesné reproduktory

BS 8 Guľový závesný reproduktor 20 W/100 V s vyžarovacím uhlom 360° /1 až 4 kHz, odbočky 10W a 5W, 160 Hz - 12,5 kHz,  dvojitá 

membrána, 93 dB/1W/1m, skrinka z ABS plastu - odolná voči vlhkosti a UV žiareniu,  5 m pripojovací kábel s bezpečnostným 

kovovým lankom, Ø 250mm, 2,2 kg

ks 1 53,00 €            

Skrinkové reproduktory

DU 100X Reproskrinka plastová s kovovou mriežkou, montáž na stenu alebo strop, dvojpásmová s koaxiálnym reproduktorom,  10W/100V a 

70V, odbočky 5W, 2.5W, 1,25W, 0,6W,  93 dB/1W/1V, 100 Hz až 18 kHz, biela. 190 x 220 x 87mm (v x š x h), 1,1 kg
ks 1 47,00 €            

DU 31 Dvojpásmová reproskrinka 8W/100V pre zapustenú montáž do steny, odbočky 4W a 2W, 100 Hz - 17 kHz, 3,5" hĺbkový a 1" 

výškový reproduktor, citlivosť 82 dB/1W/1m, max SPL 91 dB/1m, plast a kovová mriežka, 158 x 151 x 55 mm (š x v x h), biela
ks 1 22,00 €            

DU 31AT Dvojpásmová reproskrinka 8W/100V pre zapustenú montáž do steny s 5-polohovým regulátorom hlasitosti (8W, 4W, 2W, 1W, 

0,5W), 100 Hz - 17 kHz, 3,5" hĺbkový a 1" výškový reproduktor, citlivosť 82 dB/1W/1m, max SPL 91 dB/1m, plast a kovová 

mriežka, 158 x 151 x 55 mm (š x v x h), biela

ks 1 27,00 €            

A 1331 Univerzálny plastový adaptér na povrchovú montáž reproskrinky DU 31 a DU 31AT na stenu, možnosť náklonu 0° alebo 15° ks 1 13,00 €            

ELISA 50 Reproduktorový panel pre montáž do steny, materiál plast + kovová mriežka,  6W/100V a 10W/4 Ohm, odbočky 3W a 1W/100V, 

120 Hz - 16 kHz, 88dB/1W/1m, 170 x 110 x 43 mm (š x v x h), biely
ks 1 64,00 €            

AC 50B Krabica pre zapustenú montáž reproduktorového panela ELISA 50, 152 x 97 x 70 mm ks 1 8,00 €              

Reproduktorové stĺpy

CS 3041 Ultratenký reproduktorový stĺp vhodný na reprodukciu reči, 4 x širokopásmový + 1 x výškový reproduktor, 15W/100V a 16Ohm, 

odbočky 10W a 5W/100V, 200 Hz - 18 kHz, 89dB/1W/1m, Al konštrukcia, 430 x 78 x 65 mm (v x š x h), 1,7 kg, montážne držiaky L 

v dodávke, biely

ks 1 105,00 €          

CS 3082 Ultratenký reproduktorový stĺp vhodný na reprodukciu reči, 8 x širokopásmový + 2 x výškový reproduktor, 30W/100V a 8Ohm, 

odbočky 20W a 10W/100V, 200 Hz - 20 kHz, 91dB/1W/1m, Al konštrukcia, 670 x 78 x 65 mm (v x š x h), 2,8 kg, montážne držiaky 

L v dodávke, biely

ks 1 135,00 €          
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Reproduktory a reproduktorové skrinky - typový rad Compact Speakers, Monitor a Monitor Q

DM 41 2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 15W/100V a 70V, odolný 

samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (15W, 10W, 5W a 2,5W), 87dB/1W/1m, 100Hz až 

20kHz, montážny držiak, 197 x 130 x 115 mm (v x š x h), 1,8 kg, farba biela

ks 1 47,00 €            

DM 41-B 2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 15W/8 Ohm, odolný samozhášací 

plast + kovová mriežka, 87dB/1W/1m, 100Hz až 20kHz, montážny  držiak, 197 x 130 x 115 mm (v x š x h), 1,8 kg, farba čierna
ks 1 47,00 €            

DM 61 2-pásmová kompaktná reproduktorová skrinka do vnútorného aj vonkajšieho prostredia (IP55), 25W/100V a 70V, odolný 

samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (25W, 15W, 10W a 5W), 89dB/1W/1m, 70 Hz až 

20kHz, montážny držiak, 289 x 216 x 177 mm (v x š x h), 4,0 kg, farba biela

ks 1 98,00 €            

MR 33T 2-pásmová reproduktorová skrinka 20W/100V a 30W/4Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 

110º (h) x 100º (v), 2 x otočný prepínač na nastavenie výkonu (20W, 10W, 5W, 2,5W a 1W) a napätia (100V, 70V, 50V, 25V a 

4Ohm), 88dB/1W/1m, 100Hz až 20kHz, montážny držiak, 216 x 154 x 136mm (v x š x h), 2,2 kg, farba biela (33WT) alebo čierna 

(33T)

ks 1 96,00 €            

MR 44T 2-pásmová reproduktorová skrinka 30W/100V a 60W/4Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 

110º (h) x 110º (v), 2 x otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 1W) a napätia (100V, 70V, 50V, 25V a 

4Ohm), 88dB/1W/1m, 75 Hz až 21kHz, montážny držiak, 262 x 182 x 167mm (v x š x h), 3,6 kg, farba biela (44WT) alebo čierna 

(44T)

ks 1 127,00 €          

MR 55 2-pásmová reproduktorová skrinka 175W/4Ohm, UV odolný samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 110º (h) x 110º 

(v), 55 Hz - 25 000 Hz (-10 dB), citlivosť 87dB/1W/1m, otočný montážny držiak v dodávke, pozlátené pripojovacie konektory, 262 x 

182 x 167mm (v x š x h), 3,9 kg, farba biela (55W) alebo čierna (55)

ks 1 149,00 €          

MA 3B Montážny kovový držiak tvaru U pre reproduktorovú skrinku MR 33T, čierna farba (MA 3W v bielej farbe - pre skrinku MR 33WT) ks 1 22,00 €            

MA 5B Montážny kovový držiak tvaru U pre reproduktorovú skrinku MR 44T a MR 55, čierna farba (MA 5W v bielej farbe - pre skrinku MR 

44WT a MR 55W) 
ks 1 25,00 €            

MQ 50 2-pásmová reproduktorová skrinka bas reflex 30W/100V a 60W/16Ohm,  samozhášací plast + kovová mriežka, vyžarovací uhol 

120º (h) x 90º (v), otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm), 89dB/1W/1m, 70 Hz až 20kHz,  otočný 

montážny držiak, 245 x 165 x 175mm (v x š x h), 2,6 kg, farba biela (50-W) alebo čierna (50-B)

ks 1 115,00 €          

MQ 60H 2-pásmová reproduktorová skrinka bas reflex 30W/100V a 60W/16Ohm,  2 x výškový reproduktor,  vyžarovací uhol 180º (h) x 120º 

(v), samozhášací plast + kovová mriežka, otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm), 88dB/1W/1m, 

100 Hz až 19kHz,  montážny držiak, 297 x 198 x 122mm (v x š x h), 2,85 kg, farba biela (60H-W) alebo čierna (60H-B)

ks 1 124,00 €          

MQ 60H LINK-B Mechanický adaptér pre montáž dvoch reproduktorových skriniek MQ 60H na vytvorenie reproduktorovej sústavy s horizontálnym 

vyžarovacím uhlom 360°, zavesenie sústavy pomocou lanka zo stropu,  farba čierna (-B) alebo biela (-W)
ks 1 22,00 €            

MQ 30P Miniatúrny 2-pásmový zvukový projektor, plast + kovová mriežka, 12W/100V a 16 Ohm, odbočka 6W, 150Hz - 20kHz, 

88dB/1W/1m, otočný držiak, 100 x 104 x 186 mm (š x v x h), farba biela (30P-W), čierna (30P-B) 
ks 1 71,00 €            

MQ 80P 2-pásmový zvukový projektor, 30W/100V a 60W/8Ohm, samozhášací a UV odolný plast, kovová mriežka, vhodný aj do 

vonkajšieho prostredia, IP55, otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 20W, 10W, 5W a 8 Ohm), vyžarovací uhol 90°(h) x 

60°(v), 100Hz - 20kHz,  94dB/1W/1m, otočný držiak, 191 x 223 x 319 mm (š x v x h), farba biela (80P-W) alebo čierna (80P-B), 

možnosť zostaviť systém 2 alebo 3 zvukových projektorov umiestnených vedľa seba so širším vyžarovacím uhlom     

ks 1 142,00 €          

MQ 50C-W 2-pásmový stropný reproduktor bas reflex 30W/100V a 60W/16 Ohm, samozhášací  plast, kovová mriežka, hliníkový kryt, 

vyžarovací uhol 120º, odbočky 30W, 20W, 10W, 5W a 16 Ohm (otočný prepínač), 92dB/1W/1m, 70Hz až 20kHz, Ø 265 x 155 mm, 

2,2kg, biela farba

ks 1 122,00 €          
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MQ 90S 8" subwoofer pre použitie s reproduktormi radu Monitor Q a reproduktormi PL 60, PL 6X, DU 100X, 60W/100V a 80W/16 Ohm, 

otočný prepínač na nastavenie výkonu (30W, 15W, 7,5W a 16 Ohm), 89dB/1W/1m, 70Hz až 220Hz, 300 x 203 x 400mm (v x š x 

h), 9,2 kg, farba čierna 

ks 1 145,00 €          

MQ 100L-B 3-pásmový elegantný mini stĺpový reproduktor, kvalitná reprodukcia hudby a reči, 2 hĺbkové (3,5"), 2 stredové (3,5") a 2 výškové 

(0,75") reproduktory, vyžarovací uhol 180°(h) x 60°(v), 40W/100V (odbočky 20W, 10W a 5W) a 40W / 16 Ohm, citlivosť 93 

dB/1W/1m, držiak na stenu s nastaviteľným uhlom náklonu 0°, 5° a 10°, 130 Hz - 20 kHz, plastová skrinka a kovová mriežka, 

rozmery 510(v) x 120 (š) x 130 (h) mm, hmotnosť 3 kg, farba čierna (-B) alebo biela (-W) 

ks 1 164,00 €          

MQ 50-i W 2-pásmový reproduktor pre zapustenú montáž do steny, vyžarovací uhol 120°(h) x 100°(v), 30W/100V (odbočky 20W, 10W a 5W) 

a 60W / 16 Ohm, citlivosť 90 dB/1W/1m, 100 Hz - 20 kHz, plastová skrinka, kovová mriežka a plechový zadný kryt pre montáž do 

sadrokartónu alebo panelu, rozmery 268(v) x 195 (š) x 90 (h) mm,  biela farba 

ks 1 109,00 €          

GS 60 Záhradný 2-pásmový reproduktor, montáž na drevený a betónový podklad alebo zapustenie do zeme, 60W / 8 Ohm alebo 32W 

/100V, odbočky 16W, 8W, 4W, 2W /100V, 60 Hz - 20 kHz (-10 dB), citlivosť 90 dB/1W/1m, max. SPL 111 dB, krytie IP56, odolný 

plast, rozmery 409(v) x ➢ 365 mm   

ks 1 173,00 €          

Tlakové reproduktory

HD 210TY Tlakový reproduktor 20W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 

20W/10W/5W a 2,5W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 70°, 300 Hz  - 9 kHz, 

108dB/1W/1m, Ø 212 x 290 mm, 2,21kg, šedý 

ks 1 87,00 €            

HD-310T Tlakový reproduktor 30W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 

30W/20W/15W/10W a 5W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 80°, 240 Hz  - 10 

kHz, 108dB/1W/1m, Ø 310 x 315 mm, 3,1kg, šedý 

ks 1 107,00 €          

HD 410T Tlakový reproduktor 50W/100V, Al zvukovod, zadný kryt odolný plast a nerezový držiak, výkon nastaviteľný prepínačom na 

50W/30W/25W a 10W/100V, IP66, dvojité krytie, rozsah pracovných teplôt -25°C až +70°C, vyžarovací uhol 90°, 180 Hz  - 7 kHz, 

112dB/1W/1m, max SPL 130 dB/1m, Ø 410 x 385 mm, 4,1kg, šedý 

ks 1 182,00 €          

HD 6045 EN Vysokovýkonný tlakový reproduktor s max. trvalým SPL 133 dB/1m (v špičke 139 dB), certifikát EN 54-24, odolný laminát a kovový 

držiak, vodotesná konštrukcia do vonkajšieho prostredia,  IP55, 4 budiče D 5076 a 4 transformátory 50W/100V, celkový príkon 

200W/100V, 100 Hz - 10 kHz, citlivosť 110 dB/1W/1m, vyžarovací uhol 60° (H) x 50°(V), 620 x 475 x 564 mm (š x v x h), 21,4 kg

ks 1 1 418,00 €       

Merač impedancie

IM 2220 Prenosný digitálny merač pre meranie impedancie reproduktorov a reproduktorových liniek s tromi rozsahmi - 20 Ohm, 200 Ohm a 

2 kOhm, 3 1/2 miestny LCD displej, merací signál 1 kHz, presnosť ± 2%, napájanie 9Vjs (6 x 1,5V AA), 168 x 110 x 62 mm
ks 1 246,00 €          

Diskusný systém FORUM 3000

RCF MMU 3100 Centrálna riadiaca jednotka na pripojenie max. 80 mikrofónových jednotiek, zabudovaný digitálny zosilňovač 80W pre pre 

reproduktory mikrofónových jednotiek a digitálny zosilňovač 80W/100V a 70V na pripojenie externých reproduktorov ozvučenia 

miestnosti, univerzálny vstup XLR na pripojenie mikrofónu z rečníckeho vstupu, telekonferenčný vstup a výstup na pripojenie iného 

konferenčného systému, výstup na záznam, vstup RCA na pripojenie zdroja hudby  

ks 1 533,00 €          

RCF MMS 3404D Mikrofónová diskusná jednotka delegáta, dlhý mikrofón (46 cm) na ohybnom krku s červeným svietiacim krúžkom (svieti pri 

zapnutí mikrofónu), tlačidlo zapnutia mikrofónu, hypekardioidný smerový elektretový mikrofón profesionálnej kvality, zabudovaný 

reproduktor na posluch diskusie (automaticky sa vypne pri zapnutí mikrofónu),  vstup a výstup RJ 45 na prepojovací kábel CAT5 

FTP

ks 1 171,00 €          

RCF MMS 3405P Mikrofónová diskusná jednotka predsedajúceho, vlastnosti ako delegátska jednotka, navyše tlačidlo priority - pri jeho stlačení sa 

zapne mikrofón predsedajúceho a ostatné zapnuté mikrofóny sa zatlmia  
ks 1 178,00 €          
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