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1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany
    jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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GŁOŚNIKI

Sufitowe Kod produktu Cena netto Cena brutto

HQM-SO613 - głośnik sufitowy

HQM-SO613 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc
na zaczepach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz 
efektywność: 91dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał membrany:
celuloza z gumowym zawieszeniem jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" materiał obudowy:
ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø90mm wymiary głośnika: ø100x88mm
(szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

1727 47,00 zł 57,81 zł

HQM-SOZ616 - głośnik sufitowy

HQM-SOZ616 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc
na zaczepach: 6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz  efektywność:
91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6" materiał membrany: celuloza
zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał
obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø170mm wymiary
głośnika: ø190x100mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

4152 64,00 zł 78,72 zł

HQM-SO615 - głośnik sufitowy

HQM-SO615 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc
na zaczepach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz - 15kHz
impedancja: 8Ω  jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x5" efektywność: 91dB/1W/1m materiał
membrany: celuloza zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: metal z
aluminiową maskownicą kolor: biały otwór montażowy: ø165mm wymiary
głośnika: ø200x60mm (szer./wys.) gwarancja: 24 miesiące

6805 72,00 zł 88,56 zł

HQM-SO10 - głośnik sufitowy

HQM-SO10 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 5W moc na
zaczepach: 2.5W/5W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz  efektywność:
90dB/1W/1m jednodrożny:  głośnik niskotonowy 1x6.5" zastosowanie: wewnętrzne typ:
pasywny materiał membrany: celuloza materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą
estetyczne, bezramkowe wykończenie otwór montażowy: ø165-170mm wymiary
głośnika: ø190.5x70mm (szer./wys.) waga: 0.68kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

5068 71,00 zł 87,33 zł

HQM-SNOZ1025 - głośnik sufitowy natynkowy

HQM-SNOZ1025 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy
moc maksymalna: 10W moc na zaczepach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia:
80Hz~16kHz  dwudrożny:  głośnik niskotonowy 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5"
efektywność: 90dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza z
gumowym zawieszeniem tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z
aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ⌀202x85mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24
miesiące

1340 96,00 zł 118,08 zł

HQM-46SP - głośnik sufitowy

HQM-46SP - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 10W
moc na zaczepach: 5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz
efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1"
impedancja: 8Ω  głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dzwięku
zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen zintegrowana tylna osłona
akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy:
130x200mm wymiary głośnika: 150x220x82mm (szer./dł./wys.) waga: 1.3kg kolor: biały
gwarancja: 24 miesiące

8618 99,00 zł 121,77 zł

HQM-SO1025 - głośnik sufitowy

HQM-SO1025 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc
na zaczepach: 2.5W/5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz
dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" efektywność:
91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny
materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø170mm wymiary
głośnika: ⌀215x70mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

1345 100,00 zł 123,00 zł
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HQM-SOZ1024 - głośnik sufitowy

HQM-SOZ1024 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W
moc na zaczepach: 5W/10W napięcie wejściowe: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz
efektywność: 89dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1"
impedancja: 8Ω  głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dzwięku materiał
membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona akustyczna
typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø160mm
wymiary głośnika: ø180x95mm (szer./wys.) waga: 1.2kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

8616 135,00 zł 166,05 zł

HQM-SO2026 - głośnik sufitowy

HQM-SO2026 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 20W moc
na zaczepach: 5W/10W/20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz
dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" efektywność:
91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny
materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ⌀210mm wymiary
głośnika: ⌀240x80mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

1346 137,00 zł 168,51 zł

HQM-SNOZ10 - głośnik sufitowy natynkowy

HQM-SNOZ10 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy moc
maksymalna: 10W moc na zaczepach: 5W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia:
100Hz~18kHz  efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny:  głośnik niskotonowy 1x6.5"
zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza tylna osłona akustyczna typ:
pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø203.5x94mm
(szer./wys.) waga: 1.04kg dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

2618 146,00 zł 179,58 zł

HQM-SNOZ10B - głośnik sufitowy natynkowy

HQM-SNOZ10 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy moc
maksymalna: 10W moc na zaczepach: 5W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia:
100Hz~18kHz  efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny:  głośnik niskotonowy 1x6.5"
zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza tylna osłona akustyczna typ:
pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø203.5x94mm
(szer./wys.) waga: 1.04kg dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

2618B 146,00 zł 179,58 zł

HQM-SO1625 - głośnik sufitowy

HQM-SO1625 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 16W (dla
8Ω 20W) moc na zaczepach: 2W/4W/8W/16W system pracy: 100V/8Ω pasmo
przenoszenia: 50Hz~20kHz efektywność: 88dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy:
1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.75" impedancja: 8Ω  materiał membrany: polipropylen
zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą
otwór montażowy: ø183mm wymiary głośnika: ø210x75mm (szer./wys.) waga: 1.60kg kolor:
biały (RAL 9016) gwarancja: 24 miesiące

9093 136,00 zł 167,28 zł

HQM-SOZ1625 - głośnik sufitowy

HQM-SOZ1625 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 16W
moc na zaczepach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz
efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy:
1x1" impedancja: 8Ω  głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dzwięku
materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona
akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy:
ø175mm wymiary głośnika: ø200x102mm (szer./wys.) waga: 1.3kg kolor: biały gwarancja: 24
miesiące

8617 154,00 zł 189,42 zł

HQM-510SP - głośnik sufitowy

HQM-510SP - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 16W
moc na zaczepach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz~20kHz
efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy:
1x1" impedancja: 8Ω  głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dzwięku
zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen zintegrowana tylna osłona
akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy:
155x250mm wymiary głośnika: 190x280x82mm (szer./dł./wys.) waga: 1.7kg kolor: biały
gwarancja: 24 miesiące

8619 149,00 zł 183,27 zł
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HQM-SO3518 - głośnik sufitowy

HQM-SO3518 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 35W moc
na zaczepach: 18W/35W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz 
efektywność: 88dB/1W/1m dwudrożny:  głośnik niskotonowy 1x8" głośnik wysokotonowy 1x1"
zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen z gumowym zawieszeniem typ:
pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą estetyczne, bezramkowe
wykończenie otwór montażowy: ø230-235mm wymiary głośnika: ø255x107mm (szer./wys.)
waga: 2kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

5660 292,00 zł 359,16 zł

HQM-SO100 - głośnik sufitowy HI-FI

HQM-SO100 - Głośnik sufitowy HI-FI rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W
moc na zaczepach: 100W system pracy: 8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz 
impendacja: 8Ω efektywność: 95dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne (HI-FI) typ: pasywny
dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" materiał membrany:
kevlar z gumowym zawieszeniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą waga:
1.3kg otwór montażowy: ø215mm wymiary głośnika: ø243x110mm (szer./wys.) gwarancja: 24
miesiące

0503 324,00 zł 398,52 zł

HQM-SOZ613 - głośnik sufitowy

HQM-SOZ613 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc
na zaczepach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz 
efektywność: 91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" materiał membrany: plastik
zintegrowana tylna osłona akustyczna zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał
obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø102mm wymiary
głośnika: ø125x95mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

0505 43,00 zł 52,89 zł

HQM-SOZ10 - głośnik sufitowy

HQM-SOZ10 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc
na zaczepach: 2.5W/5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz 
efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny:  głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy
1x0.75" zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał membrany: celuloza z gumowym
zawieszeniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą estetyczne, bezramkowe
wykończenie otwór montażowy: ø165-170mm wymiary głośnika: ø190.5x80mm (szer./wys.)
waga: 0.68kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące

2286 129,00 zł 158,67 zł

Podwieszane Kod produktu Cena netto Cena brutto

Głośnik kulowy HQM-SK1015/W

Głośnik HQM SK1015 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na
zaczepach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny  gwarancja: 24 miesiące

9555W 132,00 zł 162,36 zł

Głośnik kulowy HQM-SK1015/B

Głośnik HQM SK1015 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na
zaczepach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny  gwarancja: 24 miesiące

9555B 132,00 zł 162,36 zł



Cennik produktów firmy HQM

Aktualizacja z dn. 2023.05.24  Strona 4

Głośnik kulowy HQM-SK313

Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W
moc na zaczepach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do
zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo
sztuczne jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż
wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1512W/O 108,00 zł 132,84 zł

Głośnik kulowy HQM-SK313

Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W
moc na zaczepach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do
zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo
sztuczne jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż
wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1512B/O 108,00 zł 132,84 zł

Głośnik kulowy HQM-SK313W

Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W
moc na zaczepach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do
zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo
sztuczne jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż
wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1512W 96,00 zł 118,08 zł

Głośnik kulowy HQM-SK313B

Głośnik HQM SK313 z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W
moc na zaczepach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz do
zastosowań wewnętrznych efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał: tworzywo
sztuczne jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 łatwy i szybki montaż
wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1512B 96,00 zł 118,08 zł

Głośnik kulowy HQM-SK1515/W

Głośnik HQM SK1515 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na
zaczepach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

4907W 189,00 zł 232,47 zł
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Głośnik kulowy HQM-SK1515/B

Głośnik HQM SK1515 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na
zaczepach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

4907B 189,00 zł 232,47 zł

Głośnik kulowy HQM-SK30

Głośnik HQM SK30 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 30W moc na
zaczepach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność:
91dB/1W/1m wymiary: ø230x400-1800mm do zastosowań wewnętrznych  dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał
obudowy: ABS gwarancja: 24 miesiące

4937 289,00 zł 355,47 zł

Głośnik kulowy HQM-SK30B

Głośnik HQM SK30 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 30W moc na
zaczepach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność:
91dB/1W/1m wymiary: ø230x400-1800mm do zastosowań wewnętrznych  dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał
obudowy: ABS gwarancja: 24 miesiące

4937B 289,00 zł 355,47 zł

Głośnik kulowy HQM-SK1516/W

Głośnik HQM SK1516 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na
zaczepach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø210x430mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1163W 186,00 zł 228,78 zł

Głośnik kulowy HQM-SK1516/B

Głośnik HQM SK1516 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na
zaczepach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz do zastosowań
wewnętrznych efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał: HIPS dwudrożny: głośnik
niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm łatwy i szybki
montaż wymiary: ø210x430mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące

1163B 186,00 zł 228,78 zł

Naścienne Kod produktu Cena netto Cena brutto
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Głośnik naścienny HQM-NPZ614

Głośnik HQM NPZ614 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 6W moc na zaczepach:
3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m do
zastosowań wewnętrznych jednodrożny:  głośnik niskotonowy 2x4" kolor: biały typ: pasywny
materiał obudowy: ABS (aluminiowa osłona akustyczna) wymiary głośnika: 132x181x75mm
gwarancja: 24 miesiące

1681 79,00 zł 97,17 zł

Głośnik naścienny HQM-N10165

Głośnik HQM N10165 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepach:
5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz~15kHz impedancja: 8Ω 
efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 180x260x120mm do zastosowań wewnętrznych
jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6,5" kolor: biały materiał: HIPS typ: pasywny łatwy i
szybki montaż waga: 1.2kg gwarancja: 24 miesiące

7488 89,00 zł 109,47 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ1024

Głośnik HQM NZP1024 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepach:
10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~18kHz efektywność: 85dB/1W/1m do
zastosowań wewnętrznych typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x4"
głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary
głośnika: 139x120x210mm gwarancja: 24 miesiące

2617 110,00 zł 135,30 zł

Głośnik naścienny HQM-N2024W

Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepach:
2.5W/5W/10W/20W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz impedancja:
8Ω  efektywność: 88 dB/1W/1m wymiary głośnika: 135x205x136mm dostępne kolory: biały lub
czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań
wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP
(polipropylen) waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące

6722W 197,00 zł 242,31 zł

Głośnik naścienny HQM-N2024B

Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepach:
2.5W/5W/10W/20W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz~20kHz impedancja:
8Ω  efektywność: 88 dB/1W/1m wymiary głośnika: 135x205x136mm dostępne kolory: biały lub
czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" do zastosowań
wewnętrznych lub zewnętrznych (IP55) uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP
(polipropylen) waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące

6722B 197,00 zł 242,31 zł
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Głośnik naścienny HQM-NPZ2025

Głośnik HQM NZP2025 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 20W moc na zaczepach:
20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz~18kHz efektywność: 88dB/1W/1m do
zastosowań wewnętrznych typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25"
głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary:
145x145x220mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1280 193,00 zł 237,39 zł

Głośnik naścienny HQM-N3025W

Głośnik HQM N3025 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na
zaczepach: 3.75W/7.5W/15W/30W  system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz
impedancja: 8Ω  efektywność: 89dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych
(IP55) dostępne kolory: biały lub czarny uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy:
1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" typ: pasywny materiał obudowy: PP (polipropylen)
aluminiowy grill waga: 1.4kg wymiary głośnika: 163x239x160mm gwarancja: 24 miesiące

7524W 239,00 zł 293,97 zł

Głośnik naścienny HQM-N3025B

Głośnik HQM N3025 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na
zaczepach: 3.75W/7.5W/15W/30W  system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz
impedancja: 8Ω  efektywność: 89dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych
(IP55) dostępne kolory: biały lub czarny uchwyt w zestawie dwudrożny: głośnik niskotonowy:
1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" typ: pasywny materiał obudowy: PP (polipropylen)
aluminiowy grill waga: 1.4kg wymiary głośnika: 163x239x160mm gwarancja: 24 miesiące

7524B 239,00 zł 293,97 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ3025W

Głośnik HQM NPZ3025 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepach:
7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz efektywność:
90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ:
pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik
wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika:
186x180x255mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

3467W 227,00 zł 279,21 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ3025B

Głośnik HQM NPZ3025 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepach:
7.5W/15W/30W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz efektywność:
90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych stopień szczelności: IP65 typ:
pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik
wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika:
186x180x255mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

3467B 227,00 zł 279,21 zł
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Głośnik naścienny HQM-NPZ4026W

Głośnik HQM NZP4026 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepach:
10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność:
90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych  stopień szczelności: IP65 typ:
pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik
wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary
głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

3463W 289,00 zł 355,47 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ4026B

Głośnik HQM NZP4026 rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepach:
10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność:
90dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych  stopień szczelności: IP65 typ:
pasywny dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik
wysokotonowy 1x1" materiał: aluminium/ABS łatwy i szybki montaż wymiary
głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

3463B 289,00 zł 355,47 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ40W

Głośnik HQM NPZ40 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 40W moc na
zaczepach: 5W/10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz
impedancja: 8Ω  efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny
dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik
wysokotonowy: 1x1" uchwyt w zestawie materiał obudowy: ABS aluminiowy grill waga: 4.6kg
wymiary: 310x215x203mm gwarancja: 24 miesiące

8504/W 385,00 zł 473,55 zł

Głośnik naścienny HQM-NPZ40B

Głośnik HQM NPZ40 rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 40W moc na
zaczepach: 5W/10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz
impedancja: 8Ω  efektywność: 91dB/1W/1m do zastosowań wewnętrznych typ: pasywny
dostępne kolory: biały lub czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik
wysokotonowy: 1x1" uchwyt w zestawie materiał obudowy: ABS aluminiowy grill waga: 4.6kg
wymiary: 310x215x203mm gwarancja: 24 miesiące

8504/B 385,00 zł 473,55 zł

Głośnik naścienny HQM-80W

Głośnik HQM80/HQM-NPZ8028/B rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 80W wyjścia
na zaczepach: 80W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja:
8Ω  efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 275x415x265mm dostępne kolory: biały lub
czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x8" głośnik wysokotonowy: 1x1" do zastosowań
wewnętrznych uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 5.6kg
gwarancja: 24 miesiące

4153W 626,00 zł 769,98 zł
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Głośnik naścienny HQM-NPZ8028/B

Głośnik HQM80/HQM-NPZ8028/B rodzaj głośnika: kolumienka moc maksymalna: 80W wyjścia
na zaczepach: 80W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz~20kHz impedancja:
8Ω  efektywność: 92dB/1W/1m wymiary głośnika: 275x415x265mm dostępne kolory: biały lub
czarny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x8" głośnik wysokotonowy: 1x1" do zastosowań
wewnętrznych uchwyt w zestawie typ: pasywny materiał: PP (polipropylen) waga: 5.6kg
gwarancja: 24 miesiące

4153B 626,00 zł 769,98 zł

Tubowe, projekcyjne Kod produktu Cena netto Cena brutto

Głośnik projekcyjny HQM-ZPR101

Głośnik HQM ZPR101 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 10W moc na zaczepach:
10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz impedancja: 8Ω 
efektywność: 91dB/1W/1m  do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny:
głośnik niskotonowy 1x4.5" wymiary głośnika: ø124x222mm kolor: biały materiał: metal klasa
szczelności: IP55 waga: 1.6kg gwarancja: 24 miesiące

4156 195,00 zł 239,85 zł

Głośnik projekcyjny HQM-ZPR201

Głośnik HQM ZPR201 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepach:
20W  system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz impedancja: 8Ω 
efektywność: 91dB/1W/1m  do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych jednodrożny:
głośnik niskotonowy 2x4.5" wymiary głośnika: ø124x225mm kolor: biały materiał: metal klasa
szczelności: IP55 waga: 1.9kg gwarancja: 24 miesiące

4155 211,00 zł 259,53 zł

Głośnik projekcyjny HQM-ZPR20

Głośnik HQM ZPR20 rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepach:
10W/20W system pracy: 70V/100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz
efektywność: 98dB/1W/1m  do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych typ: pasywny
kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5" głośnik wysokotonowy 1x0.75" materiał:
ABS łatwy i szybki montaż wymiary głośnika: ø138x218mm waga: 1.44kg gwarancja: 24
miesiące

1148 268,00 zł 329,64 zł

Głośnik tubowy HQM-ZT301

Głośnik HQM ZT301 rodzaj głośnika: tuba moc maksymalna: 30W moc na
zaczepach: 3.75W/7.5W/15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 300Hz~8kHz
impedancja: 8Ω  efektywność: 110dB/1W/1m  wymiary głośnika: 282x208x285mm do
zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych kolor: biały materiał: ABS waga: 1.86kg
gwarancja: 24 miesiące

4154 270,00 zł 332,10 zł

HQM-ZT151A - głośnik tubowy

HQM-ZT151A - Głośnik tubowy rodzaj głośnika: aktywna tuba moc maksymalna: 15W moc na
zaczepach: 15W pasmo przenoszenia: 180Hz~16kHz efektywność: 105±2dB/W/m do
zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych wbudowany wzmacniacz cyfrowy
wymiary: 283x291x202mm (szer./dł./wys.) kolor: biały materiał: ABS waga: 1.9kg zasilanie:
12V~24V (zasilacz w zestawie) gwarancja: 24 miesiące

1122 699,00 zł 859,77 zł

Bluetooth Kod produktu Cena netto Cena brutto

Bezprzewodowy głośnik naścienny HQM-NPZ202AB

Głośnik bezprzewodowy HQM NPZ202 AB rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 30W
moc na zaczepach: 30W pasmo przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność:
92dB zasianie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych
dwudrożny: niskotonowy: 1x4.7" wysokotonowy: 1x1" kolor: biały typ: aktywny wymiary
głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.) łatwy i szybki montaż gwarancja: 24 miesiące

0402 365,00 zł 448,95 zł



Cennik produktów firmy HQM

Aktualizacja z dn. 2023.05.24  Strona 10

Zestaw głośników naścienny HQM-NPZ202AB + HQM-NPZ202A

Zestaw głośników HQM-NPZ202AB + HQM-NPZ202A Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM
NPZ202 AB rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepach: 30W pasmo
przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB zasilanie: 230V wyjście: 8Ω
wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych  kolor: biały dwudrożny: niskotonowy:
1x4.7" wysokotonowy: 1x1" typ: aktywny wymiary głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.)
Głośnik sufitowy HQM NPZ202 A rodzaj głośnika: naścienny moc maksymalna: 30W moc na
zaczepach: 30W pasmo przenoszenia: 90Hz~18KHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB
zasilanie: z głośnika aktywnego wejście: 8Ω wejście AUX do zastosowań wewnętrznych kolor:
biały dwudrożny: niskotonowy: 1x4.7" wysokotonowy: 1x1" typ: pasywny wymiary
głośnika: wymiary głośnika: 175x113x265mm (szer./dł./wys.) gwarancja zestawu: 24 miesiące

0402/1 524,00 zł 644,52 zł

Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM-SOZ1002AB

Głośnik bezprzewodowy HQM SOZ1002 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc
maksymalna: 100W moc na zaczepach: 100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja:
8Ω efektywność: 93dB zasianie: 230V wyjście 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań
wewnętrznych dwudrożny: niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy: 3x0.8" kolor: biały typ:
aktywny wymiary głośnika: ø252x185mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø225 łatwy i szybki
montaż gwarancja: 24 miesiące

0537 390,00 zł 479,70 zł

Zestaw głośników sufitowych HQM-SOZ1002AB + HQM-SOZ1002A

Zestaw głośników HQM-SOZ1002AB + HQM-SOZ1002A Bezprzewodowy głośnik sufitowy HQM
SOZ1002 AB rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepach:
100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz impedancja: 8Ω efektywność: 93dB zasilanie: 230V
wyjście: 8Ω wejście AUX Bluetooth do zastosowań wewnętrznych  kolor: biały dwudrożny:
niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy: 3x0.8" typ: aktywny wymiary głośnika: ø252x185mm
(śr./wys.) otwór montażowy: ø225 Głośnik sufitowy HQM-SOZ1002 A rodzaj głośnika: sufitowy,
okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepach: 100W pasmo przenoszenia: 70Hz~20KHz
impedancja: 8Ω efektywność: 93dB zasilanie: z głośnika aktywnego wejście: 8Ω wejście AUX
do zastosowań wewnętrznych kolor: biały dwudrożny: niskotonowy: 1x5.3" wysokotonowy:
3x0.8" typ: pasywny wymiary głośnika: ø252x185mm (śr./wys.) otwór montażowy: ø225
gwarancja zestawu: 24 miesiące

0537/1 630,00 zł 774,90 zł

Wzmacniacze Kod produktu Cena netto Cena brutto

Wzmacniacz PA HQM1060BT/S 60W

Wzmacniacz HQM 1060BT/S 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 8Ω,
110V 3 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 2x MIC: ‒50dB 2x AUX: ‒10dB 1x
USB 1x slot karty SD pasmo przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED  tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3
współczynnik zniekształcenia THD: <0.2% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC:
66dB AUX: 70dB regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów automatyczne
lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie:
AC 230V/ 50Hz waga: 7 kg wymiary: 380x255x75mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1644 548,00 zł 674,04 zł

Wzmacniacz PA HQM1060BT 60W

Wzmacniacz HQM 1060BT 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω,
70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x AUX:
‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia:
40Hz – 18kHz wskaźniki LED  tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth
wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19"
współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD:
<0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia:
przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub
ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC
230V/ 50Hz waga: 8.5 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

9295 699,00 zł 859,77 zł
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Wzmacniacz PA HQM2060BC 60W

Wzmacniacz HQM 2060BC 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω,
70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX:
200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia:
80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3
możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia
THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście
mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego
regulacja:  głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla
funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP),
przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne
lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie:
AC 230V/ 50Hz waga: 9kg wymiary: 482x90x295mm gwarancja: 24 miesiące

9040 795,00 zł 977,85 zł

Wzmacniacz PA HQM1080BT 80W

Wzmacniacz HQM 1080BT 80W moc wyjściowa: 80W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω,
70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x AUX:
‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia:
40Hz – 18kHz wskaźniki LED wysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja
bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu
w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik
zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich
tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe
(OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza
w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 8.7 kg wymiary: 480x85x330mm gwarancja: 24
miesiące

1374 829,00 zł 1 019,67 zł

Wzmacniacz PA HQM1120BT 120W

Wzmacniacz HQM 1120BT 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x
AUX: ‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 40Hz – 18kHz wskaźniki LED wysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3
możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX:
76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC
niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP),
przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do
obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 9.35 kg wymiary:
480x85x330mm gwarancja: 24 miesiące

1384 909,00 zł 1 118,07 zł

Wzmacniacz PA HQM2120BC 120W

Wzmacniacz HQM 2120BC 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik
zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz)  wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1)
współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja:  głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja
poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie
wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 11kg
wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące

9041 989,00 zł 1 216,47 zł

Wzmacniacz PA HQM3120 120W

Wzmacniacz miksujący HQM 3120 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii
głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC:
3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x
terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub
wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz – 16kHz
wskaźniki LED wysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth
wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U)
przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-
M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik
zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności:
MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów na:
AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe
(OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 14.7kg
wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1594 2 909,00 zł 3 578,07 zł
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Wzmacniacz PA HQM1150BT 150W

Wzmacniacz HQM 1150BT 150W moc wyjściowa: 150W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 110V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x
AUX: ‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 40Hz – 18kHz wskaźniki LED wysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3
możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX:
76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności
MP3/AUX/MIC/Bluetooth niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie
stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/50Hz waga: 9.6
kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

0602 991,00 zł 1 218,93 zł

Wzmacniacz PA HQM1180BT 180W

Wzmacniacz HQM 1180BT 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x
AUX: ‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 40Hz – 18kHz wskaźniki LED wysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3
możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX:
76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC
niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP),
przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do
obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 10.5 kg wymiary:
480x390x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

0603 999,00 zł 1 228,77 zł

Wzmacniacz PA HQM2180BC 180W

Wzmacniacz HQM 2180BC 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N):
MIC: 116dB AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5%
(1kHz)  wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja:  głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja
poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie
wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 12kg
wymiary: 482x350x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

9042 1 035,00 zł 1 273,05 zł

Wzmacniacz PA HQM2250BC 250W

Wzmacniacz HQM 2250BC 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik zniekształcenia THD:
<0.5% (1kHz)  wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) przycisk odgłosu gongu
współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja:  głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja
poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie
wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 14kg
wymiary: 482x350x90mm gwarancja: 24 miesiące

9043 1 239,00 zł 1 523,97 zł

Wzmacniacz PA HQM3250 250W

Wzmacniacz miksujący HQM 3250 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii
głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC:
3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x
terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub
wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz – 16kHz
wskaźniki LED wysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth
wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U)
przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-
M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik
zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności:
MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów:
AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe
(OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 19.9kg
wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1597 3 526,00 zł 4 336,98 zł
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Wzmacniacz PA HQM2350BC 350W

Wzmacniacz HQM 2350BC 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik
zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1)
współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja:  głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja
poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed
przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie
wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 16kg
wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące

9044 1 478,00 zł 1 817,94 zł

Wzmacniacz PA HQM3350 350W

Wzmacniacz miksujący HQM 3350 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii
głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC:
3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x
terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub
wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz – 16kHz
wskaźniki LED wysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth
wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U)
przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-
M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik
zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności:
MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów:
AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe
(OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 22.1kg
wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1598 4 298,00 zł 5 286,54 zł

Wzmacniacz PA HQM2500BC 500W

Wzmacniacz HQM 2500BC 500W moc wyjściowa: 500W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik
zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz)  współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX:
85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu
sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),przeciążeniowe
(OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych>
chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz
wymiary:482x420x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

6982 1 747,00 zł 2 148,81 zł

Wzmacniacz PA HQM1550BT 550W

Wzmacniacz HQM 1550BT 550W moc wyjściowa: 550W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: ‒55dB/10kΩ 3x
AUX: ‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 40Hz – 18kHz wskaźniki LED wysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM
transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3
możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX:
76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC
niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP),
przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do
obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 13.8 kg wymiary:
480x85x390mm gwarancja: 24 miesiące

1399 1 695,00 zł 2 084,85 zł

Wzmacniacz PA HQM2650BC 650W

Wzmacniacz HQM 2650BC 650W moc wyjściowa: 650W RMS wyjścia linii głośnikowych:
4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x
AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo
przenoszenia: 80Hz – 16kHz wskaźniki LED wysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner
radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD
odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik
zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz)  współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX:
85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu
ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu
sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),przeciążeniowe
(OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych
chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz
wymiary:482x390x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

6983 1 829,00 zł 2 249,67 zł
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Wzmacniacz PA HQM1020 20W

Wzmacniacz HQM 1020 20W moc wyjściowa: 20W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω,
70V, 100V 2 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 1x MIC: ‒55dB/10kΩ 1x AUX:
‒14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia:
40Hz – 18kHz wskaźniki LED  tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth
wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 obudowa wolnostojąca współczynnik
zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz)  współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB
regulacja:  głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe
(SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne
wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/
50Hz waga: 3.4 kg wymiary: 285x180x65mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące

1368 345,00 zł 424,35 zł

Mikrofony Kod produktu Cena netto Cena brutto

Mikrofon pojemnościowy HQM-MP900

Pulpit mikrofonowy HQM MP900 typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 80-13kHz
czułość: -45dB (±3dB) impedancja wyjściowa: 600Ω (±30%) zalecana odległość od mikrofonu:
20-60cm gięta szyjka zasilanie: 2x bateria 1,5V AA wspornik ze świecącym na czerwono
pierścieniem automatyczna aktywacja sygnału gongu w zestawie: przewód mikrofonowy 6m
wiatrochron materiał podstawy: ABS wymiary: 130x105x440mm gwarancja: 36 miesięcy

4158 119,00 zł 146,37 zł

Pulpit mikrofonowy HQM-M6S

Mikrofon pulpitowy HQM M6S typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 100Hz ~
15kHz czułość wejściowa mikrofonu: 10±2mV 6 stref nagłośnienia (zarządzanie strefami
wzmacniacza) gięta szyjka materiał podstawy: aluminium wyciszenie muzyki podczas
wywołania regulacja głośności mikrofonu oraz gongu możliwość podłączenia dodatkowych
pulpitów  w zestawie: przewód sieciowy 3m wymiary: 232x146x68mm (szer./dł./wys.) waga:
1.9kg

3244 949,00 zł 1 167,27 zł

Regulatory Kod produktu Cena netto Cena brutto

Regulator głośności HQM-VC50W 50W

Regulator głośnika HQM VC50W 50W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa:
50W  regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz
montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS
terminal śrubowy głębokość montażu: 39mm gwarancja: 24 miesiące

6969 97,00 zł 119,31 zł

Regulator głośności HQM-VC120W 120W

Regulator głośnika HQM VC120W 120W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa:
120W  regulacja: 4 poziomy + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz
montaż: podtynkowy 24V przekaźnik priorytetowy kolor: biały wymiary: 86x86x64mm
materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 50mm gwarancja: 24
miesiące

2714 219,00 zł 269,37 zł

Obudowa podtynkowa HQM-VCBOX

Obudowa HQM VCBOX współpraca: HQM-VC24W HQM-VC50W HQM-VC120W montaż
podtynkowy kolor: biały wymiary: 80x80x80mm (szer./dł./wys.)

1070 31,00 zł 38,13 zł
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Regulator głośności HQM-VC24W 24W

Regulator głośnika HQM VC24W 24W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa:
24W  regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz
montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS
terminal śrubowy głębokość montażu: 35mm gwarancja: 24 miesiące

7320 72,00 zł 88,56 zł

Akcesoria Kod produktu Cena netto Cena brutto

Przedwzmacniacz strumieniowy audio WiFi HQM-AS01W

Przedwzmacniacz Wi-Fi HQMAS01W pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz wejścia: 1x RJ45 LAN
(10/100Mbps) 1x mini jack 3.5mm 1x USB 2.0 wyjścia: 1x mini jack 3.5mm transmisja
bezprzewodowa: Wi-Fi (2.4GHz) Bluetooth 5.0 formaty audio: FLAC / MP3 / AAC / AAC+ / ALAC
/ APE / WAV wskaźniki LED AUX, Wi-Fi, Bluetooth oraz USB pilot do obsługi urządzenia w
zestawie protokoły: AirPlay DLNA UPnP Spotify Connect Qplay współczynnik zniekształcenia
THD: 0.03% współczynnik sygnału/szumu (S/N): 91dB zasilanie: 5V / 1A micro USB (zasilacz w
zestawie) wymiary: 116.2x64x22.6mm (szer./dł./wys.) waga: 200g gwarancja: 24 miesiące

1131 649,00 zł 798,27 zł


