
KLASICKÉ REPROSÚSTAVY 

Klasické reprosústavy Dynaudio 

Prevedenie: kvalitný nábytkový laminát palisander alebo čierny jaseň. 

EMIT SÉRIA 

Emit M15 C 

Reproduktorová sústava pre stredný kanál, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou 

mäkkou textilnou kalotou, 2 x 11cm MSP stredobasové reproduktory, frekvenčný rozsah 60Hz-23kHz, impedancia 

4 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 500x130x210mm. 

525 €/ks 

 

Emit M10 

Kompaktné policové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s 

natieranou mäkkou textilnou kalotou, 14cm MSP stredobasový reproduktor, ultraľahké hliníkové cievky, 

frekvenčný rozsah 50Hz-23kHz, impedancia 6 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 

170x292x240mm. 

600 €/pár 

 

Emit M20 

Policové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou 

textilnou kalotou, 17cm MSP stredobasový reproduktor, ultraľahké hliníkové cievky, frekvenčný rozsah 50Hz-

23kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 215x355x265mm.  

700 €/pár 

 

Emit M30 

Stĺpové reproduktorové sústavy, 2 pásma s basreflexom, 28 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou 

textilnou kalotou, 2 x 17cm MSP stredobasové reproduktory, 75mm ultraľahké hliníkové cievky, frekvenčný rozsah 

40Hz-23kHz, impedancia 4 ohmov, citlivosť 86dB, zaťažiteľnosť viac ako 200W, rozmery 204x960x275mm,váha 

18kg. 

1500 €/pár 

 

EXCITE SÉRIA 

 

Excite X 22 center 

VÝPREDAJ : centrálny reproduktor , 2 pásma, 58Hz-23kHz, 4 Ohm, 86dB, 500x130x210mm 

290 €/ks 

 

Excite X24 Center 

Reprosústava pre stredný kanal, citlivosť 84 dB (2,83 V/1 m), impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah: 55 Hz – 23 kHz 

(± 3 dB), Váha 8,0kg, Rozmery 500 x 145 x 210 mm. 

650 €/ks 

 

Excite X14 

Vysoko kompaktný high-endový policový reproduktor. Citlivosť 85 dB (2,83 V/1 m), Impedancia 8 Ohm, 

frekvenčná odozva 50 Hz–23 kHz (± 3 dB), Rozmery:170 x 285 x 255 mm, váha 6,5 kg 

990 €/pár 

 

Excite X 32 

VÝPREDAJ : stĺpové reproduktory, 2 pásma, 37Hz-23kHz, 4 Ohm, 87dB, 170x920x270mm 

1240 €/pár 
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Excite X18 

Vysoko kvalitná policová reproduktorová sústava, 2 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s 

natieranou mäkkou textilnou kalotou, 17cm MSP stredobasový reproduktory, frekvenčný rozsah 45Hz-23kHz, 

impedancia 4 Ohm, citlivosť 86 dB, zaťažiteľnosť viac ako 150W, rozmery 190 x 280 x 330 mm 

1400 €/pár 

 

Excite X14A 

Aktívne kompaktné dvojpásmové reprosústavy Excite X14A s bassreflexom. Vysokokvalitná mäkká membrána 

výškového meniča. Membrána hlbokotónového meniča z ľahkého a pevného magnéziovo-silikátového polyméru 

(MSP). Trojstupňový equalizér nastaviteľný podľa umiestnenia reprosústavy. Výkon zosilňovačov pre výškový a 

hlbokotónový menič 50W. Selektor vstupnej citlivosti, automatický stanby režim. Frekvenčný rozsah 45Hz-23kHz. 

Vstupy: 1x RCA, 1x XLR. 

1500 €/pár 

 

Excite X34 

Excite X34 je elegantná high-end reprosústava s veľmi jemným zvukom. Citlivosť 86 dB (2,83 V/1 m), impedancia 8 

ohm, frekvenčná odozva 37 Hz – 23 kHz (± 3 dB), rozmery: 170 x 929 x 270 mm, váha: 17.0 kg 

2190 €/pár 

 

Excite X38 

Stĺpové reproduktorové sústavy, 3 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou 

textilnou kalotou, 1 x 14cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 18cm MSP basové reproduktory, frekvenčný 

rozsah 34Hz-23kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 88dB, zaťažiteľnosť viac ako 250W, rozmery 

235x1079x330mm,váha 23kg. 

2990 €/pár 

 

Excite X44 

Stĺpové reproduktorové sústavy, 3 pásma s basreflexom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou 

textilnou kalotou, 1 x 14cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 20cm MSP basové reproduktory, frekvenčný 

rozsah 27Hz-23kHz, impedancia 4 ohmov, citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť viac ako 250W, rozmery 230x1250x350mm.  

4200 €/pár 

 

 

FOCUS SÉRIA 

Focus 210 C 

VÝPREDAJ : centrálny reproduktor pre domáce kino z rady Focus, 28mm vysokot. textilná kalota s precízne 

regulovanou hrúbkou impregnácie, 2x15cm MSP stredobas s AL cievkou na Kapton formeri, liatym košom, fázovo 

lineárna výhybka 1. rádu, citlivosť 88dB, impedancia 4?, rozsah 40Hz–25kHz, 640x173x285mm 

590 €/ks 

 

CONTOUR SÉRIA 

Contour 25C 

Úplne nová, high-end dva a pol pásmová reprosústava pre stredný kanál domáceho kina z legendárnej rady 

Contour. Inovovaný dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy 

Contour série. Dva nové stredobasové meniče s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premennou 

hrúbkou z horčíkovo-silikátového polyméru (MSP), ľahkou hlinníkovou cievkou a dvojitým odvetrávaným 

magnetom dodáva hutné, presne kontrolované basy a jasné a čisté stredy. O reprodukciu vysokých frekvencií sa 

stará najlepší Dynaudio menič Esotar2 Všetky meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s 

perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.  

 

Technické parametre: 
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dva a pol pásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 35 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 88 dB, 

výkon podľa IEC: 300W, nominálna impedancia: 4 Ohm. 

3250 €/ks 

Platí pre verziu: dyha orech 

3575 €/ks 

Platí pre verziu: biela vysoký lesk; čierna vysoký lesk 

3750 €/ks 

Platí pre verziu: dyha ruža, vysoký lesk 

 

Contour 20 

Úplne nová regálová high-end dvojpásmová reprosústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn perfektne 

zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Úplne nový 

stredobasový menič s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-

silikátového polyméru (MSP), ľahkou hlinníkovou cievkou a dvojitým odvetrávaným magnetom dodáva hutné, 

presne kontrolované basy a jemné stredy.O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič 

Esotar2 s lakovanou hodvábnou kalotou. Oba meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s 

perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.  

 

Technické parametre: 

Dvojpásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 39 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 86 dB, výkon 

podľa IEC: 180W, nominálna impedancia: 4 Ohm. 

4500 €/pár 

Platí pre verziu: dyha orech 

4950 €/pár 

Platí pre verziu: biely klavírny lak; čierny klavírny lak 

5200 €/pár 

Platí pre verziu: dýha šedý dub vysoký lesk; dyha palisander, vysoký lesk 

 

Contour 30 

Úplne nová stĺpová high-end dva a pol pásmová reprosústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný dizajn 

perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Úplne nové 

dva stredobasové meniče s priemerom 18 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-

silikátového polyméru (MSP), ľahkou hlinníkovou cievkou a dvojitým odvetrávaným magnetom dodáva hutné, 

presne kontrolované basy a jemné stredy.O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič 

Esotar2 . Oba meniče sú osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatlmenou skriňou 

reprosústavy.  

 

Technické parametre: 

Dva a pol pásmová konštrukcia s dvoma zadnými basreflexmi, frekvenčný rozsah 32 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 87 

dB, výkon podľa IEC: 300W, nominálna impedancia: 4 Ohm. 

7000 € 

pár 

Platí pre verziu: dyha orech 

Platí pre verziu: biely klavírny lak; čierny klavírny lak 

7700 € 

pár 

Platí pre verziu: dyha palisander, vysoký lesk 

8000 € 

pár 

Contour 60 

Úplne nová, najvýkonnejšia stĺpová high-end trojpásmová reprosústava z legendárnej rady Contour. Inovovaný 

dizajn perfektne zapadne do moderných interiérov pričom si zachováva typické elegantné rysy Contour série. Dva 

nové basové meniče s priemerom 24 cm, vysokým zdvihom membrány s premenlivou hrúbkou z horčíkovo-

silikátového polyméru (MSP), ľahkou hlinníkovou cievkou a dvojitým odvetrávaným magnetom dodáva hutné, 

presne kontrolované basy. Nová je aj konštrukcia stredopásmového meniča s priemerom 15 cm a MSP 

membránou. O reprodukciu vysokých frekvencií sa stará najlepší Dynaudio menič Esotar2 Všetky meniče sú 
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osadené do extrémne pevnej ozvučnice ktorá je spojená s perfektne zatlmenou skriňou reprosústavy.  

 

Technické parametre: 

trojpásmová konštrukcia so zadným basreflexom, frekvenčný rozsah 28 - 23.000 Hz (-3dB), citlivosť 88 dB, výkon 

podľa IEC: 390W, nominálna impedancia: 4 Ohm. 

9000 € 

pár 

Platí pre verziu: dyha orech 

Platí pre verziu: biely klavírny lak; čierny klavírny lak 

9900 € 

pár 

Platí pre verziu: dýha šedý dub vysoký lesk; dyha palisander, vysoký lesk 

10350 € 

pár 

SPECIAL FORTY 

Special Forty 

Dánska spoločnosť Dynaudio oslavuje 40 rokov pôsobenia. 40 rokov konštantného výskumu, vývoja, inovácií a 

cesty na pomyselný vrchol sveta reprodukcie hudby. Vývojári z tejto spoločnosti už neraz dokázali že v segmente 

reprosústav patria medzi elitu. A ako inak osláviť výročie ako novým, špeciálnym modelom reprosústav? Special 

Forty sú dôkazom že po ceste ktorú si dánska spoločnosť Dynaudio vybrala, kráča sebavedomo a odhodlane. 

Tieto reprosústavy prinášajú viacero významných noviniek. Úplne nový výškový menič Esotar Forty s vyšším 

rozlíšením a jemnosťou zvuku, najkvalitnejší 17 cm basový menič používaný v reprosústavách rady Confidence a 

Evidence so systémom hybridných magnetov pre nižšie skreslenie a vyšší výkon. V neposlednom rade aj špeciálne 

povrchové úpravy ktoré nie sú a nebudú k dispozícii pri žiadnych iných reprosústavách. 

 

Technické parametre: 

 

Výškový menič 28 mm Esotrar forty, Basový kužeľový MSP 17 cm menič 

Citlivosť: 86 dB (2.83V / 1m) 

IEC Výkon: 200 W 

Impedancia: 6 Ohm 

Frekvenčný rozsah (+/- 3dB): 41 Hz – 23 kHz 

Typ šasi: zadný bass reflex 

Typ výhybky: dvoj-cestná 

Deliaca frekvencia: 2000 Hz 

Rozmery (Š × V × H): 198 × 360 × 307 mm 

Váha: 8,1 kg  

 

Dostupné povrchové úpravy: červená breza a šedá breza. 

3000 € 

pár 

CONFIDENCE SÉRIA 

Confidence Center Platinum 

High-endová 2 pásmová bass-reflex reprosústava pre stredný kanál, v štýle Evidence Platinum predstavuje jeden z 

najlepších reproduktorov svojej kategórie. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 je zdokonalený technológiou 

DPC, ktorá spolu s vylepšenou kabelážou slúži na vyrovnaný frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Hlboko-

tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z 

Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou 

kabelážou. Citlivosť 87dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 300W, frekvenčná odozva 45 Hz – 22 kHz (± 3 dB). 

7300 € 

ks 

Confidence C1 Platinum 

High-End 2-pásmové reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum predstavujú jedny z 

najlepších reproduktorov svojej kategórie. Špeciálne tvarovaná predná ozvučnica je pripojená cez anti-rezonančnú 

vrstvu k pevnej skrini s bass reflexom. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 osadený na masívnom 
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hliníkovom bloku. Hlboko-tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku 

vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, 

kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. Citlivosť 85dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 170W, 

frekvenčná odozva 45 Hz – 22 kHz (± 3 dB). 

7300 € 

pár 

Confidence C2 Platinum 

High-endové 2 pásmové stĺpové bass-reflex reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum 

predstavujú jedny z najlepších reprosústav svojej kategórie. Vďaka technológií DDC vytvárajú autentický 

trojrozmerný zvuk. Najkvalitnejší vysokotónový menič Esotar2 je zdokonalený technológiou DPC, ktorá slúži na 

vyrovnaný frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Osadený je na pevnom hliníkovom bloku. Hlboko-tónový 

menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z Kaptonu. 

Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou kabelážou. 

Citlivosť 87dB, impedancia 4 Ohmy, zaťažiteľnosť 300W, frekvenčná odozva 28 Hz – 25 kHz (± 3 dB). 

13000 € 

pár 

Confidence C4 Platinum 

High-endové 3 pásmové bass-reflex reprosústavy. V luxusnom prevedení v štýle Evidence Platinum predstavujú 

jedny z najlepších reproduktorov svojej kategórie. Vďaka technológií DDC vytvárajú autentický trojrozmerný zvuk. 

Najkvalitnejší vysokotónový menič je zdokonalený technológiou DPC, ktorá spolu s vylepšenou kabelážou slúži 

nana vyrovnanú frekvenčný priebeh a autentickú reprodukciu. Osadený je na pevnom hliníkovom bloku. Hlboko-

tónový menič z polymérovou membránou plnenou horčíkom má hliníkovú cievku vinutú na high-tech formeri z 

Kaptonu. Výhybky osadené keramickými rezistormi, vzduchovými cievkami, kvalitnými kondenzátormi, a novou 

kabelážou. Citlivosť 88dB, impedancia 4?, zaťažiteľnosť 400W, frekvenčná odozva 27 Hz – 25 kHz (± 3 dB). 

19400 € 

pár 

Na dĺžku dodania ostatných povrchových úprav Dynaudio Confidence rady v úpravách čerešne, palisandru, 

očkového javora alebo v bielej lesklej úprave sa informujte. 

CONSEQUENCE 

Consequence Ultimate Edition 

Nedostihnuteľnú muzikalitu týchto výnimočných reprosústav môžete počuť už od prvého tónu. Trojrozmerný 

priestor, aký ste ešte nepočuli, neuveriteľný rozsah hlbokých frekvencií a prekvapujúce rozlíšenie aj tých 

najjemnejších detailov. Reprosústavy Dynaudio Consequence Ultimate Edition sú zhmotnením dokonalej 

reprodukcie hudby. Stavajú na odkaze pokrokových reprosústav Dynaudio Consequence, uvedených v roku 1984, 

ktoré svojimi technológiami predstihli o niekoľko dekád všetko čo bolo vtedy známe.  

Sofistikovaná, extrémne pevná konštrukcia ozvučnice s Compound systémom podporeným bassreflexom. 

Stredo/basový menič s Variovent konštrukciou.  

Technické údaje: 5 pásiem, rozsah 17 Hz – 30 kHz, citlivosť 85 dB, dlhodobá zaťažiteľnosť viac ako 400 W, 

hlbokotónový princíp otvorený Compound systém, váha 114 kg/ks, rozmery 430 x 1330 x 630 mm, prevedenie 

prírodná dyha Wengé (tmavo hnedá) s chrómovými doplnkami alebo palisander so zlatými doplnkami. 

48000 € 

pár 

EVIDENCE SÉRIA 

Evidence Center 

centrálny reproduktor k Evidence serii so stojanom, 4 Ohm, 90dB, rozmery 1222 x 210 x 464 mm, 55 kg 

20900 € 

ks 

Platí pre verziu: dyha čerešňa; dyha očkový javor; dyha palisander 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak 

24900 € 

ks 

Evidence Temptation 
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konštrukcia ako Master menšie rozmery, 4 Ohm, 90dB, rozmery 210/390 x 1933 x 490 mm, 113 kg Platí pre verziu: 

dyha čerešňa 

38850 € 

pár 

Platí pre verziu: dyha čerešňa; dyha palisander; dyha očkový javor 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak 

46350 € 

pár 

Evidence Platinum 

Nová konštrukcia exkluzívnych stĺpových reprosústav, 2 x Esotar2 vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou 

textilnou kalotou, 2 x 15cm MSP stredobasový reproduktor, 2 x 18cm MSP basové reproduktory, frekvenčný 

rozsah 25Hz-25kHz, impedancia 4 ohm, citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť viac ako 550W, rozmery 

210/390x1940x510mm,váha 115kg. 

64500 € 

pár 

Evidence Master 

vlajková loď, 6 pásiem, 4 Ohm, 92dB, rozmery 210/390 x 1933 x 490 mm, 135kg 

88200 € 

pár 

Platí pre verziu: dyha čerešňa; dýha čierny jaseň; dyha očkový javor; dyha orech; dyha palisander 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak 

104200 € 

pár 

BEZDRÔTOVÉ / AKTÍVNE 

Bezdrôtové reprosústavy Dynaudio 

Xeo Link 

Xeo Link prijíma bezdrôtový signál zo Xeo Hub vysielača a poskytuje analógový aj digitálny výstup, či už pre 

aktívny subwoofer alebo iné aktívne reproduktory. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrôtový prenos 

až do kvality 24bit/96000Hz. Výstupy: koaxiálny, optický, linkový. 

100 € 

ks 

Xeo Extender 

Bezdrôtový vysielač pre šírenie bezdrôtového signálu. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Bezdrôtový 

prenos až do kvality 24bit/96000Hz. 

120 € 

ks 

Xeo Hub 

Bezdrôtový viac zónový vysielač s podporou viacerých zdrojov. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. 

Bezdrôtový prenos až do kvality 24bit/96000Hz. Vstupy: AUX, koaxiálny, optický, miniUSB, LAN. 

200 € 

ks 

Connect 

Bezdrôtový wifi ( možnosť aj bluetooth ) prenášač signálu až do rozlíšenia 24bit/96 kHz medzi Vaším zdrojom 

hudby do bezdrôtových aktívnych reproduktorov Focus XD. Frekvencia signálu: 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz. Vstupy: 

AUX ( 3,5 mini-jack ),Line in ( RCA ) koaxiálny, optický, miniUSB. 

350 € 

ks 

Xeo 4 

Aktívna policová bezdrôtová reprosústava s podporou viacerých zón a viacerých vstupných zdrojov vďaka 

vysielaču Xeo Hub. Impedancia 4?, roszah 45–23000Hz, basový reproduktor: 50W, výškový reproduktor: 50W. Pre 

prenos signálu sú použité 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz frekvencie. Spotreba energie v standby režime: 0.34W. 

1185 € 
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pár 

Xeo 2 

kompaktná bezdrôtová WiFi policová aktívna reprosústava, multiroom, 2 pásma, každé pásmo napájané 75 W 

zosilňovačom, 27 mm vysokotónový reproduktor s natieranou mäkkou textilnou kalotou, 14cm MSP stredobasový 

reproduktor, v zapojení cez Connect prehráva hudbu až do rozlíšenia 96kHz/24 bit. 

1300 € 

pár 

Xeo 20 

NOVINKA - bezdrôtová aktívay high-end policová reprosústava Dynaudio Xeo 20 je vynikajúcou voľbou pre 

všetkých, ktorí hľadajú perfektne vyladený kompletný hifi systém. Xeo 20 má priame vstupy (digitálny optický, 

linkový stereo RCA a linkový minijack) na jednom z reproduktorov, prenos signálu do druhej reprosústavy je 

riešený bezdrôtovo v rozlíšení 24/96. K dispozícii je tiež Bluetooth vstup pre priame prehrávanie z mobilných 

zariadení. Voliteľne je možné použiť aj Dynaudio Connect, ktorý pridá ďalšie vstupy, DLNA konektivitu a možnosť 

režimu multiroom.  

 

Xeo 20 je možné umiestniť na stojany Dynaudio Stand 10 alebo Stand 20, prípadne je ich možné zavesiť na stenu 

pomocou pripravených otvorov pre VESA 100 držiak. Objemnejšia MDF skriňa (v porovnaní s Xeo 4) reprosústav je 

na predných hranách mierne zaoblená, nový je tiež dizajn IR prijímača a LED indikátorov, ktoré sú umiestnené pod 

stredobasovým meničom. Podpora Hi-res audia až do 24/96 na vstavanom optickom vstupe alebo pri použití 

voliteľného Dynaudio Connect. 

 

 

Xeo 20 sú osadené 14 cm stredobasovým meničom Dynaudio Esotec MSP so zadným štrbinovým basreflexom a 

28 mm výškovým meničom Dynaudio Esotec s hodvábnou natieranou kalotou. Každý z meničov je napájaný 

samostatným zosilňovačom s výkonom 65W pričom celkový výkon je 2x130W. Výkonnejší DSP procesor s 

vylepšeným rozlíšením deliacej frekvencie a kompenzáciou umiestnenia reprosústav v priestore. Nové diaľkové 

ovládanie je vhodné ako pre priame vstupy, tak pre Dynaudio Connect. 

 

Technické parametre: 

Celkový výkon 2x130W, frekvenčný rozsah 40 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP výhybka s deliacou frekvenciou 4700 Hz, 

vstupy: optický digitálny (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrôtový prenos signálu mezi 

reprosoustavami v rozlíšení 24/96, spotreba v pohotovostnom režime <0,5W. Rozmery 180 × 320 × 257 mm, 180 

× 320 × 265 s mriežkou, hmotnosť jedného reproduktora: 6,2 kg, Súčásťou dodávky sú aj predné mriežky v čiernej 

farbe, diaľkové ovládanie s batériami, plastové ochrany výškových měničov, napájacie káble s dĺžkou 2,5 m a karta 

na predĺženie záruky. 

2200 € 

pár 

Xeo 6 

Aktívna stĺpová bezdrôtová reprosústava s podporou viacerých zón a viacerých vstupných zdrojov vďaka vysielaču 

Xeo Hub. Impedancia 4?, roszah 31–23000Hz, basové reproduktory: 2x50W, výškový reproduktor: 50W. Pre prenos 

signálu sú použité 2.4GHz, 5.2GHz a 5.8GHz frekvencie. Spotreba energie v standby režime: 0.35W.  

3000 € 

pár 

Xeo 30 

NOVINKA - bezdrôtová aktívna high-end stĺpová reprosústava Dynaudio Xeo 30 je vynikajúcou voľbou pre 

všetkých, ktorí hľadajú perfektne vyladený kompletný hifi systém. Xeo 30 má priame vstupy (digitálny optický, 

linkový stereo RCA a linkový minijack) na jednom z reproduktorov, prenos signálu do druhej reprosústavy je 

riešený bezdrôtovo, v rozlíšení 24/96. K dispozícii je tiež Bluetooth vstup pre priame prehrávanie z mobilných 

zariadení. Voliteľne je možné použiť aj Dynaudio Connect, ktorý pridá ďalšie vstupy, DLNA konektivitu a možnosť 

prevádzky v režime multiroom. 

 

Objemnejšia MDF skriňa (v porovnaní s Xeo 6) reproduktorov je na predných hranách mierne zaoblená, nový je 

tiež dizajn IR prijímača a LED indikátorov, ktoré sú umiestnené pod stredobasovým meničom. Podpora Hi-res 

audia až do 24/96 na vstavanom optickom vstupe alebo pri použití voliteľného Dynaudio Connect. 

 

https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-2-satenova-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-20-satenova-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-6-satenova-cierna
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Xeo 30 sú osadené dvoma 14 cm stredobasovými meničmi Dynaudio Esotec MSP so zadným basreflexom a 28 

mm výškovým meničom Dynaudio Esotec s hodvábnou natieranou kalotou. Každý z meničov je napájaný 

samostatným zosilňovačom s výkonom 65W, pričom celkový výkon je 2x195W. Výkonnejší DSP procesor s 

vylepšeným rozlíšením deliacich frekvencií a kompenzáciou umiestnenia reprosústav v priestore. Nové diaľkové 

ovládanie je vhodné ako pre priame vstupy, tak pre Dynaudio Connect. 

 

Technické parametre: 

Celkový výkon 2x195W, frekvenčný rozsah 36 - 21.000 Hz (+-3 dB), DSP výhybka s deliacimi frekvenciami 

200/4300 Hz, vstupy: optický digitálny (až 24/96), linkový RCA, linkový minijack, Bluetooth; bezdrôtový prenos 

signálu medzi reprosústavami v rozlišení 24/96, spotreba v pohotovostnom režime <0,5W. Rozmery: 180 × 825 × 

246 mm, 228 × 852 × 275 s nožičkami a mriežkou, hmotnosť jedného reproduktora: 13,4 kg. Súčásťou dodávky sú 

predné mriežky v čiernej farbe, diaľkové ovládanie s batériami, plastové ochrany výškových meničov, napájacie 

káble sdĺžkou 2,5 m a karta pre predĺženie záruky. 

3600 € 

pár 

Focus 20 XD 

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii 

hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj 

technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku 

kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usaďte, pustite si hudbu a zistíte to sami. 

 

Nové Focus 20 XD sú spojením kvality a výkonu. Spojenie 17 cm basového long-throw meniča vyrobeného z MSP 

materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 mm výškového meniča prináša fantastické výsledky. 

Fakt, ze nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je žiadnym prekvapením. 

Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejším spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, pripojte a hrajte. 

 

Technické parametre: 

Analógový vstup: 2 × RCA ( 1 pre každý reproduktor) 

Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out 

Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box) 

Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 39Hz - 24kHz 

Výhybka: 2-cestná DSP, frekvencia: 4200Hz 

Basový menič: 17cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou. 

Typ šasi: zadný Bass Reflex. 

5500 € 

pár 

Platí pre verziu: saténová biela; dyha orech; čierny klavírny lak 

Platí pre verziu: dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk 

5700 € 

pár 

Focus 30 XD 

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii 

hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj 

technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku 

kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usaďte, pustite si hudbu a zistíte to sami. 

 

Nové Focus 30 XD sú spojením kvality a výkonu. Spojenie 17 cm basového long-throw meniča, stredopásmového 

17 cm meniča vyrobených z MSP materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 mm výškového 

meniča prináša fantastické výsledky - výsledky porovnateľné s profi monitormi rady LYD. Inžinieri Dynaudia totiž 

navrhli excelentne vyladený hardvér a procesy tohto vývoja sa premietli nielen v produktoch určených do profi 

štúdií ale aj v novej rade Focus XD. 

Fakt, ze nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je teda žiadnym 

prekvapením. Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejším spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, 

pripojte a hrajte. 

 

Technické parametre: 

Analógový vstup: 2 × RCA ( 1 pre každý reproduktor) 
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Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out 

Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box) 

Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 29Hz - 24kHz 

Výhybka: 2 a pol-cestná DSP, frekvencia: 300, 4000Hz 

Basový menič: 17cm MSP, Stredobasový menič: 17cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou. 

Typ šasi: zadný Bass Reflex. 

8500 € 

pár 

Platí pre verziu: saténová biela; dyha orech; čierny klavírny lak 

Platí pre verziu: dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk 

8800 € 

pár 

Focus 60 XD 

Focus XD je séria, ktorá už vo svojej prvej modelovej rade určila štandard v high-end bezdrôtovej reprodukcii 

hudby. Od počiatku dokáže uspokojiť vysoké nároky audiofilov a to nielen nekompromisnou kvalitou zvuku ale aj 

technologickým spracovaním a dizajnom. A druhá generácia Focus XD série tieto kvality potvrdzuje tým, že latku 

kvality posúva opäť o niečo vyššie. Pohodlne sa usaďte, pustite si hudbu a zistíte to sami. 

 

Nové Focus 60 XD sú spojením kvality, sily a výkonu. Spojenie dvoch 18 cm basových long-throw meničov, 

stredopásmového 14 cm meniča vyrobených z MSP materiálov vyvinutých priamo spoločnosťou Dynaudio a 28 

mm výškového meniča prináša fantastické výsledky - výsledky porovnateľné s profi monitormi rady LYD. Inžinieri 

Dynaudia totiž navrhli excelentne vyladený hardvér a procesy tohto vývoja sa premietli nielen v produktoch 

určených do profi štúdií ale aj v novej rade Focus XD. 

Fakt, ze nové Focus XD dokážu naplno využiť digitálne formáty s vysokým rozlíšením nie je teda žiadnym 

prekvapením. Ak si však chcete vychutnať hudbu klasickejším spôsobom a máte vaše káble radi, nech sa páči, 

pripojte a hrajte. 

 

Technické parametre: 

Analógový vstup: 2 × RCA ( 1 pre každý reproduktor) 

Digitálny vstup/výstup: 1 × RCA in, 1 × RCA out 

Bezdrôtové pripojenie: až do 24bit/96kHz (cez Connect Box) 

Frekvenčný rozsah (± 3 dB): 18Hz - 24kHz 

Výhybka: 3-cestná DSP, frekvencia: 285, 4600Hz 

Basový menič: 2 × 18cm MSP, Stredobasový menič: 14cm MSP, Výškový menič: 28mm s hodvábnou kalotou.  

Typ šasi: uzavretá 

11000 € 

pár 

Platí pre verziu: saténová biela; čierny klavírny lak; dyha orech 

Platí pre verziu: dýha šedý dub vysoký lesk; dyha ruža, vysoký lesk 

11500 € 

pár 

MUSIC STREAMERY 

Music 1 

Dynaudio Music 1 je kompaktný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky prispôsobí 

miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Je samozrejmé, že voľba hudby je na 

vás. Ale rovnako môžete výber zveriť službe Music Now ktorá sa naučí akú hudbu máte radi, ako ju radi počúvate 

a postará sa o všetko za vás. 

Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva nepramení iba z reprodukcie hudby. Tento reproduktor prináša úplne 

nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, 

ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí. 

Keďže Music 1 disponuje batériou, môžete si svoju obľúbenú hudbu preniesť všade tam, kde si ju chcete užívať. A 

to vo fantastickej kvalite. Alebo mu nájdete stabilné miesto v ľubovolnej miestnosti a budete sa tešiť z toho, ako ju 

svojou prítomnosťou obohatil. Music 1 disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania 

hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. 

Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôsobiť si nastavenie podľa vlastnej chuti a nálady.  
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Music 1 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth 

streaming aptX. Reproduktor tvorí jeden výškový menič a 4 basové, zosilňovač s výkonom 2 × 40W pre výškový aj 

basové reproduktory. 

Frekvenčný rozsah reproduktora je 50HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia 

frekvencia: 32 - 96 kHZ. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. 

Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC. 

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB. 

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri a cez Android alebo iOS aplikáciu. Výdrž batérie: 8+ hodín. K 

dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe. 

500 € 

ks 

Music 3 

Dynaudio Music 3 je prenosný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky prispôsobí 

miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Či už budete dôverovať funkcii Music 

Now, ktorá sa naučí akú hudbu máte radi a postará sa o všetko za vás, alebo chcete mať playlist vo vlastných 

rukách, tento streamer vás očarí kvalitou hudobnej reprodukcie. Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva 

nepramení iba z prehrávania hudby. Tento reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý 

pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na 

akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí. Prehrávač Music 3 disponuje batériou, ktorá vam umožní preniesť si hudbu 

všade tam, kde si ju chcete užívať. A to vo fantastickej kvalite. Alebo mu nájdete stabilné miesto v ľubovolnej 

miestnosti a budete sa tešiť z toho, ako ju svojou prítomnosťou obohatil. Music 3 disponuje pokročilými funkciami 

optimálneho nastavenia prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - 

RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôsobiť si 

nastavenie podľa vlastnej chuti a nálady. 

 

 

 

Music 3 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth 

streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče a 5 basových, zosilňovač s výkonom 3 × 40W pre výškové aj 

basové reproduktory. Frekvenčný rozsah reproduktora je 47HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie 

<0,3%. Samplovacia frekvencia: 32 - 96 kHZ. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, 

FLAC, WMA, ALAC, Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC. Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 

4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB. Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS 

aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. Výdrž batérie: 8+ hodín. K dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo 

tmavej šedej farbe. 

650 € 

ks 

Music 5 

Ak hľadáte výkonný, inteligentný, bezdrôtový, všestranný hudobný systém ktorý sa automaticky prispôsobí 

miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu, práve ste ho našli. Voľba hudby je na 

vás. Ale rovnako vám stačí stlačiť jedno tlačidlo a funkcia Music Now, ktorá sa vie naučiť akú hudbu máte radi, sa 

o všetko postará. 

Potešenie ktoré tento streamer vyvoláva nepramení iba z reprodukcie hudby. Tento reproduktor prináša úplne 

nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je veľmi inovatívny, moderný, 

ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí. 

Music 5, podobne ako ostatné prehrávače z rady Music, disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia 

prehrávania hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo 

ToneControl. Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôsobiť si nastavenie podľa vlastnej chuti a 

nálady. Music 5 vás poteší nielen pri počúvaní hudby ale po pripojení k TV vám poslúži aj ako výkonný systém 

domáceho kina. 

 

Music 5 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth 

streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče, 3 stredopásmové a 5 basových, zosilňovač s výkonom 5 × 

50W pre výškový, stredové a basové reproduktory. 

Frekvenčný rozsah reproduktora je 45HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia 

frekvencia: 32 - 96 kHZ. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, 

Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC. 

https://www.ketos.eu/dynaudio-music-3-modra
https://www.ketos.eu/dynaudio-music-5-modra


Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB, 

Digitálny Optický line-in Toslink. 

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. K 

dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe. 

800 € 

ks 

Music 7 

Dynaudio Music 7 je nekompromisne výkonný, inteligentný, bezdrôtový hudobný systém ktorý sa automaticky 

prispôsobí miestnosti, vášmu životnému štýlu a dokonca aj vášmu hudobnému vkusu. Či už budete dôverovať 

funkcii Music Now, ktorá sa naučí akú hudbu máte radi a po stlačení jedného tlačidla sa postará o všetko za vás, 

alebo chcete mať playlist vo vlastných rukách, tento streamer vás očarí kvalitou hudobnej reprodukcie. 

Potešenie ktoré tento hudobný systém vyvoláva nepramení iba z úžasnej kvality reprodukcie hudby. Tento 

reproduktor prináša úplne nový a odvážny dizajn ktorý vás na prvý pohľad prekvapí a na ten druhý si vás získa. Je 

veľmi inovatívny, moderný, ale zachováva si eleganciu a noblesu, na akú sme pri značke Dynaudio zvyknutí . A 

kedže ide o najväčší (a zároveň najvýkonnejší) model z rady Music, stane sa neprehliadnuteľným.  

Music 7, podobne ako jeho súrodenci, disponuje pokročilými funkciami optimálneho nastavenia prehrávania 

hudby podľa charakteru a rozlohy miestnosti v ktorej je uložený - RoomAdapt, NoiseAdapt, EQ alebo ToneControl. 

Jednotlivé funkcie je samozrejme možné vypnúť a prispôsobiť si nastavenie reproduktora podľa vlastnej chuti a 

nálady. Music 7 vás poteší nielen pri počúvaní hudby ale po pripojení k TV vám sebavedomo poslúži aj ako 

výkonný systém domáceho kina. 

 

Music 7 podporuje funkcie a služby ako sú Tidal, Spotify Connect, Vtuner, Ximalaya, AirPlay alebo Bluetooth 

streaming aptX. Reproduktor tvoria 2 výškové meniče, 2 stredopásmové a 5 basových, zosilňovač s výkonom 6 × 

50W pre výškové, stredové a basové reproduktory. 

Frekvenčný rozsah reproduktora je 40HZ - 20Khz (-3dB) a celkové harmonické skreslenie <0,3%. Samplovacia 

frekvencia: 32 - 96 kHZ. Bitová hĺbka: 16 - 24 bit. Rozumie si s formátmi MPEG, WAV, AAC, FLAC, WMA, ALAC, 

Vorbis, PCM, OPUS alebo SBC. 

Konektivita: Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 Ghz - 5.0 GHz), Bluetooth 4.0, DLNA/UPnP, 3,5 mm stereo jack, USB, 

Digitálny Optický line-in Toslink, HDMI out (ARC). 

Ovládanie je možné cez tlačidlá na streameri, cez Android alebo iOS aplikáciu alebo cez IR diaľkový ovládač. K 

dispozícii v modrej, červenej, svetlej šedej alebo tmavej šedej farbe 

1000 € 

ks 

SUBWOOFERY 

SUB 250 II 

Posledný vystavený kus :Aktívny subwoofer so zabudovaným 200W zosilňovačom. Vhodný pre domáce kino, alebo 

stereo s veľkým výkonom. 240 mm hlboko tónový menič s polymérovou membránou plnenou horčíkom a 100 mm 

cievkou. Pevná konštrukcia s uzavretou ozvučnicou. Možnosť zapojiť ho do reťaze. Dole priepustný filter (50 Hz, 

150 Hz), horný priepustný filter (Flat, 60 Hz, 80 Hz), fáza. Frekvenčná odozva 29 – 250 Hz (± 3 dB). Vstupy: LFE, SUB 

(RCA). Výstupy: SAT (RCA). 

660 € 

ks 

Sub 3 

Flexibilný subwoofer s uzavrtou ozvučnicou vhodný pre domáce kino aj stereo zostavy. Novinkou oproti 

predchodcovi, modelu SUB 250 II je vybavený výkonnejším zosilňovačom s výkonom 300W, pevnou prednou 

ozvučnicou s dvojitou hrúbkou 37 mm zaoblenou v štýle novej rady Contour. Kvalitu tejto rady nesú aj ostatné 

komponenty ako napríklad nový 24 cm menič. Pre systémy bez výstupu pre subwoofer je k dispozícii aj stereo 

vstup/výstup. 

 

Výkon 300W, frekvenčný rozsah 22 - 175 Hz (+-3dB) 

HF limity: Vstup SUB 50 - 250Hz, vstup LFE 150 Hz. 

Vstupy: 1x LFE RCA, 1x stereo linkový RCA. 

Výstupy: 1x stereo linkový RCA. 

1500 € 

ks 

https://www.ketos.eu/dynaudio-music-7-modra
https://www.ketos.eu/dynaudio-sub-250-ii-dyha-orech
https://www.ketos.eu/dynaudio-sub-3-satenova-cierna


Sub 6 

Inteligentný výkonný subwoofer ktorý sa presne spáruje s najkvalitnejšími reprosústavami Dynaudio. Je ideálny pre 

zostavy z rád Contour, Confidence, Evidence, Special Forty a Special Twnty Five. Pokročilá inteligentná DSP 

technológia prispôsobí zvukové parametre na mieru konkrétnemu modelu reprosústav Dynaudio na základe 

unikátnej zvukovej mapy každého modelu. Nové mapy je možné pridávať pomocou aktualizácii firmware 

subwooferu. Nastavenia je samozrejme možné realizovať aj pre reprosústavy iných značiek. 

 

O reprodukciu sa starajú dva mohutné MSP+ meniče s priemerom 24 cm. Sú umiestnené na protiľahlých stranách 

subwoofera. RCA a XLR vstupy umožňujú jednoduchú integráciu do akéjkoľvek stereo zostavy alebo systému 

domáceho kina.  

 

Výkon 500W, frekvenčný rozsah 16 - 230 Hz (+-3dB) 

Vstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. 

Výstupy: 1x stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA. 

Nastavenie fázy signálu 0° alebo 180°. Parametrický ekvalizér. 

DSP procesor se zvukovými mapami reprosoustav Dynaudio (aktuálny zoznam modelov najdete na 

www.dynaudio.com). 

2500 € 

ks 

ZABUDOVATEĽNÉ REPROSÚSTAVY 

Zabudovateľné reprosústavy Dynaudio 

IC 17 

Zápustný kruhový reproduktor pre inštaláciu do stropu. Citlivosť 88 dB, Výkon 100W, Impedancia 4 - 6 Ohm, 

Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 25 kHz. Rozmery: vonkajší kruh 236 mm , min. hĺbka: 110 mm 

235 € 

ks 

IW 17 

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny. Citlivosť 88 dB, Výkon 100W, Impedancia 4 - 6 Ohm, Frekvenčný 

rozsah: 45 Hz - 25 kHz. Rozmery: 195 x 298 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm 

236 € 

ks 

IP 17 

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny alebo stropu. Citlivosť 88 dB, Výkon 150W, Impedancia 8 Ohm, 

Frekvenčný rozsah: 45 Hz - 23 kHz. Rozmery: 225 x 325 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm 

355 € 

ks 

IP 24 

Zápustný reproduktor pre inštaláciu do steny alebo stropu. Citlivosť 90 dB, Výkon 150W, Impedancia 4 Ohm, 

Frekvenčný rozsah: 40 Hz - 23 kHz. Rozmery: 286 x 385 (šírka x výška) , min. hĺbka: 110 mm 

515 € 

ks 

S4-C65 

Najmenší spomedzi inštalačných reproduktorov od spoločnosti Dynaudio. Je však výkonný, technologicky vyspelý 

a zvukovo výborný. Tak ako jeho väčší súrodenci. Tvorí ho 17 cm stredobasový menič ktorého magnetový systém 

sa nachádza vo vnútri cievky a 28 mm výškový menič s jemnou kalotou. Pohodlie pri inštalácii a variabilitu 

nastavenia zvuku a jeho smerovania umožnuje 360° natočenie reproduktora. Mriežka je natierateľná a pri inštalácii 

môžete použiť kruhový alebo štvorcový tvar. 

 

Detailné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore 

ktorý je k dispozícii nižsie. 

699 € 

ks 

S4-W65 

https://www.ketos.eu/dynaudio-sub-6-satenova-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-ic-17-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-iw-17-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-ip-17-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-ip-24-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-s4-c65
https://www.ketos.eu/dynaudio-s4-w65


Žiadne viditeľné káble, len skvelý zvuk. Ak potrebujte vstavané repoduktory pre malú až strednú miestnosť, ste na 

správnej adrese. Do stropu, do steny, ako len potrebujete. Rámik je flexibilný, reproduktor môžete teda 

nainštalovať do už existujúcej diery. To zvyšuje pohodlie pri rekonštrukcii prípadne pri inovácii vášho ozvučenia. 

 

Detailné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore 

ktorý je k dispozícii nižsie. 

800 € 

ks 

S4-C80 

Fakt že väčsie miestnosti potrebujú "väčší" zvuk neznamená, že potrebujete aj väčšie reproduktory. Dobre 

zakomponované inštalačné reproduktory vám pomôžu kvalitne ozvučiť vaše priestory ale pritom sú priestorovo 

veľmi nenáročné. Špecialitou S4-C65 je aj možnosť natočenia/nasmerovania v rádiuse 360° a vďaka tomu sú 

schopné ešte dokonalejšie a precíznejšie nazvučiť miestnosť. Reproduktor tvorí 20 cm stredobasový MSP menič 

ktorý dopĺňa 28 mm výškový menič s hodvábnou kalotou. 

 

Podrobné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore 

ktorý je k dispozícii nižsie. 

1000 € 

ks 

S4-W80 

Nezáleží na tom či počúvate hudbu alebo sledujete filmy. Stačí že počujete. Inštalačné reproduktory Dynaudio S4 

W80 vám prinesú perfektne čistý zvuk a zážitok. Tvoria ich 20 cm stredobasový menič s MSP membránou, ktorý 

dopĺňa 28 mm výškový menič s lakovanou hodvábnou kalotou. Inštalácia nie je zložitá a špeciálne montážne 

rámčeky reproduktorov sú navrhnuté pre maximálne pohodlie pri inštalácii. O kvalitu zvuku vášho domova sa teda 

báť nemusíte - stačí sa iba rozhodnúť.  

 

Podrobné technické parametre ako sú rozmery, montážne hĺbky alebo zvukové parametre najdete v pdf súbore 

ktorý je k dispozícii nižsie. 

1100 € 

ks 

AUTO-REPROSÚSTAVY 

Auto reprosústavy 

AFTERMARKET SOUND 

X 252 

Esotec X 252 je pasívna dvojpásmová výhybka audiofilnej kvality určená k integrácii štyroch nových basových 

reproduktorov Esotec MW 152, MW 162, MW 162 GT a MW 172 spolu s výškovým reproduktorom Esotec MD 102. 

Disponuje trojpolohovým nastavením výškového reproduktora podľa pozície alebo preferencií poslucháča. 

Kvalitné vyhotovenie zahŕňa použitie pozlátených šróbových svoriek, polypropylénových kondenzátorov a silné 

dosky plošných spojov so stopami z čistej medi. Vysoká odolnosť zariadenia voči nárazom. Frekvencia výhybky: 

2200 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 38 × 84 × 145 mm Hmotnosť: 0,33 kg 

110 € 

ks 

MD 102 

Výškový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Frekvenčný rozsah: 2200-30000 Hz, 

Impedancia: 8 Ohm. 

115 € 

ks 

X 362 

Nový Esotec X 362 je trojpásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality navrhnutá tak, aby pracovala s novými 

Esotec meničmi: subwoofermi Esotec MW 162, MW 162 GT, MW 172 a MW 182, výškovým meničom Esotec MD 

102 a stredopásmovým meničom s hodvábnou kalotou Esotec MD 142. 

 

Technické parametre: 

https://www.ketos.eu/dynaudio-s4-c80
https://www.ketos.eu/dynaudio-s4-w80
https://www.ketos.eu/dynaudio-x-252
https://www.ketos.eu/dynaudio-md-102-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-x-362


 

Frekvencia výhybky: 900 / 3.500 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 104 x 175 mm Váha: 0.6 kg 

136 € 

ks 

MD 142 

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z 

materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 700–6000 Hz, Impedancia: 8 Ohm. 

165 € 

ks 

MW 152 

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 

55–3500 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

165 € 

ks 

MW 162 

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. 

Frekvenčný rozsah: 40-4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

175 € 

ks 

MW 162 GT 

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Ide o menšiu verziu subwoofera MD 162. 

Frekvenčný rozsah: 40-4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

175 € 

ks 

MW 172 

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z 

materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 35-3500 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

205 € 

ks 

MW 182 

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotec od Dynaudio. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. 

Frekvenčný rozsah: 30–2000 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

260 € 

ks 

Esotar2 EX2-650 

Dojpásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality. Je navrhnutá a skonštruovaná na integráciu referenčného 

audiosystému pre automobily. Zostava pre ktorú je výhybka určená: Pár výškových meničov Esotar2 110 + pár 

stredobasových meničov Esotar2 650. 

 

Technické parametre: 

 

Frekvencia výhybky: 2.400 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.5 kg 

262.5 € 

ks 

Esotar2 EX2-430 

Esotar2 EX2-430 je dvojpásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality určená na integráciu referenčného 

trojpásmového referenčného audio systému pre automobily zloženého z výškového reproduktora Esotar2 110 a 

stredopásmového reproduktora Esotar2 430. K systému je možné pripojiť aj subwoofer Esotar2 1200. 

 

Technické parametre: 

 

Frekvencia výhybky: 3.000 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.5 kg 

https://www.ketos.eu/dynaudio-md-142-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-mw-152-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-mw-162-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-mw-162-gt-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-mw-172-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-mw-182-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-ex2-650
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-ex2-430


275 € 

ks 

Esotar2 650 

Subwoofer do auta zo novej špičkovej série Esotar2. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. Frekvenčný rozsah: 

50–4000 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

310 € 

ks 

Esotar2 430 

Stredopásmový reproduktor do auta zo novej špičkovej série Esotar2. Membrána je vyrobená z materiálu MSP. 

Frekvenčný rozsah: 200–7000 Hz, Impedancia: 4 Ohm. 

505 € 

ks 

Esotar2 EX3-650 

Esotar2 EX3-650 je trojpásmová pasívna výhybka audiofilnej kvality určená na integráciu referenčného 

trojpásmového referenčného audio systému pre automobily zloženého z výškového reproduktora Esotar2 110, 

stredopásmového reproduktora Esotar2 430 a stredopásmového reproduktora Esotar2 650. Pri bi-amp zapojení je 

možné k druhej výhybke prijpojiť aj subwoofer Esotar2 1200. 

 

Technické parametre: 

 

Frekvencia výhybky: 650 Hz/3.000 Hz Impedancia: 4 Ohm Rozmery: 43 x 102 x 173 mm Váha: 0.6 kg 

512.5 € 

ks 

Esotar2 110 

výškový reproduktor do auta,frekvenčný rozsah 2000–30000 Hz, odpor 6 ohm, 

520 € 

ks 

Esotec System 222 

Kvalitný audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové a 2 stredové reproduktory. Citlivosť: 91 dB, frekvenčná 

odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm, 

625 € 

sada 

Esotec System 242 GT 

Audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové a 2 stredové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, frekvenčná odozva: 55 

Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm, 

705 € 

sada 

Esotec System 242 

Kvalitný audio systém do auta ktorý tvoria 2 výškové a 2 stredopásmové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, frekvenčná 

odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm, 

705 € 

sada 

Esotar2 1200 

Konštrukciu subwooferu Esotar 2 1200 tvorí masívny silný magnet ktorý napája hlinníkovú cievku s priemerom 75 

mm a MSP membránu.MSP materiál je ideálnou kombináciou pevnosti, nízkej hmotnosti a vynikajúceho 

vnútorného tlmenia ktoré prirodzene reprodukujú najnižšie frekvencie bez skreslenia. Vysokokvalitné materiály, 

precíznosť pri výrobe spolu s konečnou úpravou s pomocou najmodernejších technológií Dynaudio prinášajú 

úžasný zvukový výkon. 

998 € 

ks 

Esotec System 342 

https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-650-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-430-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-ex3-650
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-110-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotec-system-222-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotec-system-242-gt-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotec-system-242-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotar2-1200
https://www.ketos.eu/dynaudio-esotec-system-342-cierna


Audio systém do auta. Zostavu tvoria 2 výškové, 2 stredové a 2 hĺbkotónové reproduktory. Citlivosť: 90 dB, 

frekvenčná odozva: 55 Hz – 25 kHz, Impedancia: 4 ohm. 

1075 € 

sada 

Esotec System 362 

Kvalitný audio systém do auta ktorý tvoria 2 výškové, 2 stredopásmové a 2 hĺbkotónové reproduktory. Citlivosť: 92 

dB, frekvenčná odozva: 40 Hz – 25 kHz, impedancia: 4 ohm. 

1185 € 

sada 

FACTORY SOUND 

Volkswagen sound system 

Audio systém navrhnutý pre autá značky Volkswagen dynamická, nestlačená reprodukcia aj pri vysok  

ej úrovni pomocou 10-kanálového digitálneho zosilňovača úplne uvoľnený hudobný zážitok vďaka prirodzenej 

reprodukcii zvuku bez deformácií  

homogénny zvuk na všetkých sedadlách vďaka ideálnemu rozmiestneniu  

autentický zvuk vďaka 30-ročným skúsenostiam  

 

Túto audiosústavu je možné dodávať iba s novým vozidlom značky Volkswagen po dohode s dodávateľom.  

 

Cena na vyžiadanie 

Bugatti Veyron system Puccini 

Továrenský zvukový systém Puccini, ktorý Bugatti montuje do nového superauta Veyron Grand Sport dodáva 

Dynaudio. Systém bol celý navrhnutý a dodaný pre Bugatti spoločnosťou Dynaudio. Objednávky a cenu si 

vyžiadajte u Bugatti.  

 

-Dynaudio opäť dvihlo latku zvukovej kvality v segmente športových superáut  

-Použitá je pokroková technológia meničov Dynaudio  

-Aktívne zosilňovače s DSP  

 

Túto audiosústavu je možné dodávať iba s novým vozidlom Bugatti Veyron, po dohode s dodávateľom.  

 

Viac informácií tu 

Cena na vyžiadanie 

PRÍSLUŠENSTVO 

Prislušenstvo Dynaudio 

Stand 20 

Dynaudio Stand 20 je väčší stojan pre regálové reprosústavy od Excite X18 až po Contour 20 a Confidence C1. 

Celohlinníkový dizajn s priestorom na káblový manažment. Prednú časť stojana je možné naplniť pieskom. Stojan 

má ručne nastaviteľné hroty z hornej strany základne. Na stojan je možné prirobiť existujúce voliteľné adaptéry 

pre Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1. 

Cena nie je definovaná 

Stand 10 

Dynaudio Stand 10 je kompaktný stojan pre regálové reprosústavy od Emit 10 do Excite X18. Celohlinníkový dizajn 

s priestorom na káblový manažment. Prednú časť stojana je možné naplniť pieskom. Stojan má ručne nastaviteľné 

hroty. Na stojan je možné prirobiť existujúce voliteľné adaptéry pre Contour 1.4, Contour 20 a Confidence 1.  

Cena nie je definovaná 

IC 17 BRACKET 

Inštalačná konzola pre inštaláciu kruhového zabudovateľného reproduktora Dynaudio IC17 do sádrokartónových 

priečok, prípadne stropov. 

12 € 

ks 

IP 17 BRACKET 

https://www.ketos.eu/dynaudio-esotec-system-362-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-volkswagen-sound-system
https://www.ketos.eu/dynaudio-bugatti-veyron-system-puccini
http://www.bugatti.com/en/grand-sport/design.html
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-20-satenova-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-10-satenova-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-ic-17-bracket
https://www.ketos.eu/dynaudio-ip-17-bracket


inštalačná konzola pre inštaláciu model IP17 do sádrokartónových priečok, prípadne stropov. 

16 € 

ks 

Cloth cover X 12 

Biely kryt na Excite reprosústavy X 12 

16 € 

ks 

Adaptor Stand 6 

20 € 

ks 

IP 24 BRACKET 

inštalačná konzola pre inštaláciu model IP24 do sádrokartónových priečok, prípadne stropov. 

25 € 

ks 

Remote control XEO 4/6 

Diaľkový ovládač pre systém XEO. Umožnuje jednoduché prepínanie medzi jednotlivými zónami a vstupnými 

signálmi. 

45 € 

ks 

Stand 3 X Base 

49 € 

pár 

SF 1 

Šikmá podložka pod kompaktné reprosústavy pre postavenie na stôl alebo policu. Prevedenie čierna a biela 

50 € 

pár 

Xeo 2 Wall Bracket 

Montážna konzola - úchyt na stenu pre reproduktory Dynaudio Xeo 2. 

50 € 

ks 

Center base 

VÝPREDAJ : Univerzálny, uhlovo nastaviteľný, úchyt pre centrálne reproduktory maximálne rozmery 500 x 280 x 

300 mm. 

50 € 

ks 

Wall bracket 

Univerzálny úchyt na stenu pre policové reprosústavy Dynaudio ako sú napríklad Emit 10, Emit 20, Focus XD 20, 

Xeo 2 a pod. Smerovo nastaviteľný, farba čierna. Dokonalá pevnosť a stabilita. 

60 € 

pár 

Xeo 2 Desk Stand 

Stojan pre Xeo 2 reproduktory určený na stôl alebo iný nábytok. 

80 € 

ks 

Xeo Link 2017 

Verzia pre reproduktory Xeo 2 alebo Focus XS s 34 stupňovou reguláciou hlasitosti. Xeo Link príjma bezdrôtový 

signál z vysielača Xeo Hub a poskytuje analógový i digitálny výstup či už pre aktívny subwoofer alebo pre iné 

aktívne reproduktory. Frekvencia prenosového signálu: 2,4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 

24bit/96kHz. Výstupy: digitálny koaxiálny a optický, analógový linkový. 

150 € 

https://www.ketos.eu/dynaudio-cloth-cover-x-12-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-adaptor-stand-6-cierna-confidence-c-1
https://www.ketos.eu/dynaudio-ip-24-bracket
https://www.ketos.eu/dynaudio-remote-control-xeo-4-6
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3-x-base-satenova-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-sf-1-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-2-wall-bracket-strieborna
https://www.ketos.eu/dynaudio-center-base-antracit
https://www.ketos.eu/dynaudio-wall-bracket-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-2-desk-stand-strieborna
https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-link-2017-cierna


ks 

Xeo Link Xeo 4/6 

Verzia pre reproduktory Xeo 4 alebo Xeo 6 so 17 stupňovou reguláciou hlasitosti. Xeo Link príjma bezdrôtový 

signál z vysielača Xeo Hub a poskytuje analógový i digitálny výstup či už pre aktívny subwoofer alebo pre iné 

aktívne reproduktory. Frekvencia prenosového signálu: 2,4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz. Bezdrôtový prenos až do kvality 

24bit/96kHz. Výstupy: digitálny koaxiálny a optický, analógový linkový. 

150 € 

ks 

Stand 3 

Statív pod reprosústavy. Výška s hrotmi cca 65cm. Romzmery základne (š × h): 130 x 180 mm 

158 € 

pár 

Platí pre verziu: čierny lesklý lak; strieborná 

Platí pre verziu: biely lesklý lak 

215 € 

pár 

Stand 3X 

Stojan pre reprosústavy, Výška s hrotmi cca 65cm, základňa pod reproduktormi š x h : 130 x 180 mm 

200 € 

pár 

WSB 1 

Univerzálny úchyt pre policové reprosústavy na stenu., nastaviteľný vo všetkých smeroch. Prevedenie biely a čierny 

lesklý lak. 

200 € 

pár 

Stand 6 

Stojan pre reprosústavy, Výška s hrotmi cca 65cm, základňa pod reproduktormi š x h : 168 x 235 mm 

355 € 

pár 

Center base 2 

Exkluzívny, uhlovo nastaviteľný, úchyt pre centrálne reproduktory Contour S CX, Confidence center, alebo 

Evidence center, maximálne rozmery 500 x 280 x 300 mm. 

515 € 

ks 

 

https://www.ketos.eu/dynaudio-xeo-link-xeo-4-6-cierna
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3-strieborna
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3-biely-leskly-lak
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-3x-satenova-biela
https://www.ketos.eu/dynaudio-wsb-1-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/dynaudio-stand-6-biely-leskly-lak
https://www.ketos.eu/dynaudio-center-base-2-antracit
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