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T H E  H I - E N D  S T U D I O  

Subwoofer
aktywny SUB-12A

Na pocz tku roku 2006 pojawi  si

dwie nowo ci firmy Amtech. Pierwsz

jest subwoofer  aktywny SUB-12A

o mocy znamionowej 100 W. Stanowi

on doskona e uzupe nienie sprzeda-

wanych ju  na rynku zestawów 

HTS-101 oraz HTS-408 tej samej fir-

my. Pasmo przenoszenia 30-150 Hz

oraz mo liwo ci wzmacniacza zado-

wol  najzagorzalszych fanów basowe-

go pomruku. Niezaprzeczaln  zalet

konstrukcji jest wysoka jako  ele-

mentów u ytych do budowy: skrzynka

zrobiona z MDF-u ma specjalne po-

przeczne wzmocnienia, za  ca a elek-

tronika znajduje si  w specjalnej obu-

dowie wewn trz urz dzenia, odsepa-

rowana i ekranowana od szkodliwych

drga  mocno wychylaj cej si  mem-

brany g o nika niskotonowego o red-

nicy ponad 30 cm. Membrana promie-

niuje w tym samym kierunku, co wylo-

ty bass-reflexu. Pozwala to na atwe

znalezienie optymalnej pozycji urz -

dzenia w pokoju ods uchowym.

SUB-12A mo na b dzie tak e stoso-

wa  z zestawami home theater innych 

producentów. Urz dzenie ma wszystkie

niezb dne wej cia nisko- i wysokona-

pi ciowe.

Subwoofer

b dzie po-

cz tkowo do-

st pny

w dwóch ko-

lorach: wi nia

i czarny. Su-

gerowana ce-

na detaliczna

za sztuk

999 z .

Zestaw do kina domowego
HTS-406

Kolejn  nowo ci  Amtecha jest kom-

pletny zestaw do kina domowego 

HTS-406. W sk ad zestawu wchodzi,

oprócz g o ników frontowych (wolno

stoj cych), centralnego i „ty ów”, tak e

subwoofer aktywny o mocy  znamiono-

wej 80 W. 

G o niki wykonane w ca o ci z MDF-u,

maj  wysok  skuteczno  89 dB oraz

moc muzyczn  ok. 120 W. 

Pocz tkowo zestaw dost pny b dzie

w kolorze wi ni. Sugerowana cena 

detaliczna 999 z  (komplet wraz z sub-

wooferem aktywnym).

Nowe serie Cabasse 
MT3 i MT4

Wyró niaj  si  wybitnymi w a ciwo-

ciami sonicznymi oraz ponadczaso-

wym wzornictwem. 

Scena muzyczna budowana przez

g o niki jest bardzo szeroka a zara-

zem precyzyjna. Pozorne ród a

d wi ku s  prawie namacalne. S u-

chacz nie ma adnych problemów

z ustaleniem, gdzie podczas danego

nagrania stali poszczególni muzycy.

Wysoka jako  reprodukcji muzyki

w stereo to gwarancja, e g o niki nie

zawiod  nas w systemie kina domo-

wego.

Rzeczywi cie, kino zbudowane

w oparciu o komponenty Cabasse

pora a realizmem, szybko ci  i prze-

strzenno ci  d wi ku. Kolumny s a-

twe do ustawienia w pokoju, a tak e

maj  bardzo wysok  skuteczno , co

umo liwia prace ze wszystkimi

wzmacniaczami i amplitunerami na

rynku. Seria MT3 wyst puje w kolo-

rze obudowy wenge z szarym lub, za

dop at , czerwonym, zielonym lub

pomara czowym grillem. Seria MT4

jest do kupienia w kolorze jasny d b

z be owym lub czarnym grillem. 

Ceny rozpoczynaj  si  od 1799 z

za par  (Pico MT3).

The Hi-End Studio

ul. Jod owa 27 lok. 2a

02-907 Warszawa

tel. 022 858 77 87

faks 022 858 77 86

www.hiend.pl

e-mail:biuro@hiend.pl

ADRES FIRMY:

Firma The Hi-End jest obecnie wy-

cznym dystrybutorem takich marek

jak: Cabasse, Amtech, Sphinx, MIT,

YBA i autoryzowanym dystrybutorem

firmy  Hitachi.

Subwoofer Amtech 12A

Zestaw do kina domowego Amtech 

HTS-406 + sub-406  

Tobago MT3

Moorea MT4
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