
audiodata

A V A N C E
reference

Trójdrożne zestawy głośnikowe klasy high-end, bas-reflex 
dostosowane również do urządzeń Dolby Surround i THX, wysokiej 
jakości przetworniki współosiowe oraz niskotonowe, profilowane 
deski głośnikowe. Opcjonalnie dostępna wersja aktywna. 
Standardowe rodzaje wykończenia: kolor czarny, buk.  
Wymiary: 1250 x 200/280 x 395 mm (W x S x G), waga: 48 kg

proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

1-sza grupa oklein dąb lub jesion barwione na czarno + buk naturalny PLN 22.400,-
2- ga grupa oklein klon kanadyjski, czereśnia naturalna PLN 22.850,-
3-cia grupa oklein wenge, grusza naturalna PLN 23.420,-
4-ta grupa lakier w technologii Nextel lub wysoki połysk wg. RAL PLN 26.700,-

audiodata

A M B I A N C E

Trójdrożne zestawy głośnikowe klasy high-end, bas-reflex 
dostosowane również do urządzeń Dolby Surround i THX, wysokiej 
jakości przetworniki współosiowe oraz niskotonowe, profilowane 
deski głośnikowe. 
Standardowe rodzaje wykończenia: kolor czarny, buk.  
Wymiary: 1185 x 200 x 320 mm (W x S x G), waga: 35 kg

proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

1-sza grupa oklein dąb lub jesion barwione na czarno + buk naturalny PLN 14.950,-
2- ga grupa oklein klon kanadyjski, czereśnia naturalna PLN 15.250,-
3-cia grupa oklein wenge, grusza naturalna PLN 15.645,-
4-ta grupa lakier w technologii Nextel lub wysoki połysk wg. RAL PLN 17.970,-
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J O L I E

Dwudrożne zestawy głośnikowe klasy high-end, bas-reflex 
dostosowane również do urządzeń Dolby Surround i THX, wysokiej 
jakości przetworniki szerokopasmowe oraz nisko-średniotonowe, 
profilowane deski głośnikowe. 
Standardowe rodzaje wykończenia: kolor czarny, buk.  
Wymiary: 1135 x 170 x 290 mm (W x S x G), waga: 25 kg

proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

1-sza grupa oklein dąb lub jesion barwione na czarno + buk naturalny PLN 9.850,-
2- ga grupa oklein klon kanadyjski, czereśnia naturalna PLN 10.170,-
3-cia grupa oklein wenge, grusza naturalna PLN 10.500,-
4-ta grupa lakier w technologii Nextel lub wysoki połysk wg. RAL PLN 12.400,-

audiodata

activ subwoofers
SOUTIEN 2+

[ SOUTIEN 4+ ]

Subwoofer’y aktywne, płynna regulacja fazy i częstotliwości 
podziału, symetryczne wejścia XLR i wysokopoziomowe, końcówki 
mocy 2 x 180 W [ 4 x 180 W ], elektroniczna kontrola zniekształceń 
i wychylenia membran za pomocą specjalnych sensorów. Rodzaje 
wykończenia: j.w. 
Wymiary: 550 x 230 x 338 mm [ 1090 x 230 x 338 ] (W x S x G), 
waga: 25 kg [ 38 kg ]

Proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

SOUTIEN 2+ dwukanałowy subwoofer aktywny / 360 Watt od PLN 14.200,-
SOUTIEN 4+ czterokanałowy subwoofer aktywny / 720 Watt od PLN 19.550,-
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C A R R E

Rear speaker do wielokanałowych systemów kina domowego, 
wysokiej jakości przetworniki współosiowe, profilowane deski 
głośnikowe.
Wymiary: 280 x 280 x 135 mm (W x S x G), waga: 4 kg

proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

lakier Nextel lakier mikrostrukturalny w technologii Nextel, grey / black / titanium PLN 6.970,-
lakier wg. RAL lakier matowy lub na wysoki połysk wg. katalogu RAL PLN 8.100,-
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P E T I T E

Rear speaker lub głośnik centralny do wielokanałowych systemów  
kina domowego, wysokiej jakości przetworniki współosiowe, 
profilowane deski głośnikowe.
Wymiary: 380 x 170 x 245 mm (W x S x G), waga: 9 kg

Proponowana
cena sprzedaży

za szt. z 22% VAT

1-sza grupa oklein dąb lub jesion barwione na czarno + buk naturalny PLN 6.640,-
2- ga grupa oklein klon kanadyjski, czereśnia naturalna PLN 6.850,-
3-cia grupa oklein wenge, grusza naturalna PLN 7.035,-
4-ta grupa lakier w technologii Nextel lub wysoki połysk wg. RAL PLN 8.470,-

Informacji nt. wyposażenia dodatkowego ( np. pierścienie i wieńce dekoracyjne, dodatkowe przyłącza WBT, wersje aktywne,  

inne opcje wzornicze, etc ... ) udzieli Państwu autoryzowany audiodata-Dealer.

CENNIK na PRODUKTY f-my AUDIODATA
Ceny detaliczne zawierają 22% VAT / Stan : 07.11.2009.
Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą swoją ważność.

Po przekroczeniu ostatecznego terminu płatności, za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki. Do momentu pełnej zapłaty towar
pozostaje własnością firmy  AC / AUDIO COMPONENTS. Zmiana kursu EURO lub USD może spowodować zmianę cen podanych w PLN.

Wyłączny dystrybutor w Polsce : AC/Audio Components, Szczecin, e-mail: acphon@foni.net
www.audiodata-hifi.de


