
2000 SÉRIA 

2050 

460 € 

pár 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

3000 SÉRIA 

3000WB 

Kvalitná konzola pre nástennú montáž policových reprosústav série Q 3000. 

29 € 

ks 

3000ST 

Kvalitný statív pre reprosústavy, dizajn vhodný k reprosústavám série Q 3000. Saténová textúra, integrovaná trasa 

pre uloženie kábla, rúry stojana tlmené akustickou penou. 

169 € 

pár 

3090c 

Kompaktná reprosústava pre stredný kanál domáceho kina s neuveriteľným pomerom kvality a ceny. Aramidove 

vlákna, 2 pásma, bassreflex, 2x100mm bass, 25mm výšky, frekvenčný rozsah 75–22kHz, impedancia 6 ohmov, 

citlivosť 89dB, zaťažiteľnosť 25–100W. 

189 € 

ks 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 

Platí pre verziu: čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak 

239 € 

ks 

3010 

Kompaktná policová reprosústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. 

Nové aramidové vlákna. 2 pásma, 100mm bas, 25mm výšky, 68Hz – 22kHz, 6ohmov, 86dB, odporúčaná zátaž 15–

75W, možnosť dokúpiť statív alebo konzolu na stenu. 

219 € 

pár 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 

Platí pre verziu: čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak 

269 € 

pár 

3020 

Kompaktná policová reprosústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. 

Nízke skreslenie, vylepšená výhybka a znížená rezonancia 2 pásma, bassreflex, aramidové vlákna 125mm bas, 

25mm výšky, 64Hz–22kHz, 6 ohmov, 88dB, zaťažiteľnosť 25–75W, možnosť dokúpiť statív alebo konzolu na stenu. 

279 € 

pár 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 

Platí pre verziu: čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak 

369 € 

pár 

3070s 

Kompaktný aktívny subwoofer pre domáce kino alebo stereo s neuveriteľným pomerom kvality a ceny. 2x170mm 

bass, 50–150Hz, 140W RMS zosilňovač. 

429 € 

ks 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 
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Platí pre verziu: čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak 

569 € 

ks 

3050 

Elegantná stĺpová reprosústava s neuveriteľným pomerom kvality a ceny, vhodná pre stereo aj domáce kino. Nízka 

úroveň skreslenia, špeciálne podlahové hroty, 2 pásma, bassreflex, aramidové vlákna, 2x 165mm bass, 25mm 

výšky, 44Hz–22kHz, 6 ohmov, 92dB, zaťažiteľnosť 25–100W, integrovaná základňa.stenu. 

749 € 

pár 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 

Platí pre verziu: čierna koža; čierny lesklý lak; biely lesklý lak 

979 € 

pár 

3000 5.1 Cinema Pack 

Vychutnajte kvalitu, precíťte atmosféru a užívajte si dokonalý zvuk. Využite naplno potencál vášho domáceho kina 

so sadou reproduktorov modelovej rady 3000 od spoločnosti Q Acoustics. Set tvoria dva páry satelitných 

reproduktorov Q3010, jeden subwoofer Q3070 a jeden centrálny reproduktor Q3090. 

1000 € 

sada 

Platí pre verziu: grafit; americký orech 

Platí pre verziu: čierny lesklý lak; čierna koža; biely lesklý lak 

1280 € 

sada 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

7000 SÉRIA 

7000SBi 

Kvalitná konzola pre subwoofer z rady Q7000i. 

60 € 

ks 

7000ST 

Kvalitný stojan pre policové reprosústavy zo série Q7000. Výška 780mm 

160 € 

pár 

7000 Ci 

Reprosústava pre stredný kanál Q7000 Ci vytvára v kombinácií s 7000 LR prinášai prekvapujúco hlboký zážitok z 

domáceho kina. Vďaka uzavretej hliníkovej konštrukcii, jedného vysokotónového meniča a dvoch hlbokotónových 

meničov z neodymia ponúkne čistý a kvalitný zvuk. Zaťažiteľnosť 15-100W, citlivosť 85dB @ 2,83V, frekvenčná 

odozva 95kHz - 20kHz, impedancia 6 Ohmov. 

179 € 

ks 

7000 LRi 

Q7000 LRi sú elegantné a prekvapivo výkonné reprosústavy dodávajúce kvalitný zvuk z vašej poličky do celej 

miestnosti. Vďaka kvalitnej hliníkovej konštrukcii a 2 uzavretým ozvučniciam ponúknu kvalitný zvuk s minimálnym 

skreslením. 2x 75mm nízkofrekvenčný menič z neodymia á 1x 25mm vysokotónový menič z neodymia. 

Zaťažiteľnosť 15 -100W, citlivosť: 85dB 2 2,84V, frekvenčná odozva 95Hz - 20KHz, impedancia 6 Ohmov. 

299 € 

pár 

7060S 

Model 7060S je kompaktný subwoofer, ktorý podobne ako reproduktory v systéme 7000i, prináša špičkový 

zvukový výkon. Výkonný zosilňovač triedy D s výkonom 150 W. Nízkofrekvenčný 200mm menič ktorý je schopný 

účinne reprodukovať zvuk "dvojitých basov" a teda priniesť jemný ale drtivý filmový zvuk. Dodá vašej zostave 

domáceho kina rozmer, ktorého sa už nedokážete vzdať. Jeho kompatkné rozmery umožňujú jeho pohodlné 
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umiestnenie či už na podlahu alebo pomocou konzoly 7060WB upevniť na stenu.  

 

429 € 

ks 

7000i 5.0 

750 € 

ks 

7000i 5.1 Slim 

Zostava pre kompletné domáce kino Q Acoustics 7000i 5.1 Slim je určená pre tých, ktorí hľadajú popri dokonalom 

zážitku zo sledovania filmov a hudby aj kompaktnejšie rozmery komponentov, v tomto prípade najmä 

subwoofera. Táto zostava vám umožní vychutnať si sledovanie filmov a počúvanie hudby ako nikdy predtým. Zvuk 

nebude iba "neviditeľným" doplnkom filmového zážitku ale stane sa jeho nenahraditeľnou súčasťou. Tento zážitok 

bude dotvárať štvorica vynikajúcich satelitných reproduktorov 7000iLR, jeden stredopásmový reproduktor 7000iC 

a nový, kompaktný ale výkonný subwoofer 7060S. Všetky reproduktory tejto zostavy boli navrhnuté aby dokonale 

priestorovo ozvučili akúkoľvek bežnú miestnosť. Konštrukcia reproduktorov z kvalitných materiálov eliminuje 

nežiadúce rezonancie aj pri vyššej hlasitosti. 

 

Technické parametre: 

 

7000LRi (satelitné reproduktory): 

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz 

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V 

Impedancia: 6 Ohm 

Rozmery(V×Š×H): 240 x 100 x 160 mm 

Váha: 1,6 kg 

 

7000Ci (centrálny reproduktor): 

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz 

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V 

Impedancia: 6 Ohm 

Rozmery(V×Š×H): 115 x 207 x 160 mm 

Váha: 1,6 kg 

 

7060S (subwoofer): 

Frekvenčný rozsah: 35Hz - 200Hz 

Menič: 200mm basový, s vysokou výchylkou membrány 

Zosilňovač: 150W triedy D 

Rozmery(V×Š×H): 324 x 480 x 150 mm 

Váha: 11 kg 

1150 € 

ks 

7000i 5.1 Plus 

Kompletné domáce kino Q Acoustics 7000i 5.1 Plus vám umožní vychutnať si sledovanie filmov a počúvanie 

hudby ako nikdy predtým. Zvuk nebude iba "neviditeľným" doplnkom filmového zážitku ale stane sa jeho 

nenahraditeľnou súčasťou. Tento zážitok bude dotvárať štvorica vynikajúcich satelitných reproduktorov 7000iLR, 

jeden stredopásmový reproduktor 7000iC a subwoofer 3070s. Všetky reproduktory tejto zostavy boli navrhnuté 

aby dokonale priestorovo ozvučili akúkoľvek bežnú miestnosť. Konštrukcia reproduktorov z kvalitných materiálov 

eliminuje nežiadúce rezonancie aj pri vyššej hlasitosti. 

 

Technické parametre: 

 

7000LRi (satelitné reproduktory): 

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz 

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V 

Impedancia: 6 Ohm 

Rozmery(V×Š×H): 240 x 100 x 160 mm 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-7000i-5-0-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-7000i-5-1-slim-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-7000i-5-1-plus-biela


Váha: 1,6 

 

7000Ci (centrálny reproduktor): 

Frekvenčný rozsah: 95Hz - 20KHz 

Citlivosť: 85 dB @ 2.83V 

Impedancia: 6 Ohm 

Rozmery(V×Š×H): 115 x 207 x 160 mm 

Váha: 1,6 kg 

 

3070S (subwoofer): 

Frekvenčný rozsah: 35Hz - 200Hz 

Menič: 200mm basový, s vysokou výchylkou membrány 

Zosilňovač: 150W triedy D 

Rozmery(V×Š×H): 324 x 480 x 150 mm 

Váha: 11 kg 

1290 € 

ks 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

CONCEPT SÉRIA 

Stand Concept 20 

Kvalitný statív pre reprosústavy, Veľkosť v mm: 655 x 386 x 240 Váha: 12kg 

299 € 

pár 

Concept Centre 

Stredokanálový reproduktor z rady Concept. Je srdcom celého Concept systému ozvučenia domáceho kina. 

Reproduktor tvoria dva basové meniče s priemerom 100 mm a jeden výsokofrekvenčný menič s priemerom 25 

mm. K dispozícii sú dve farebné varianty: čierny lesklý lak a biely lesklý lak.  

 

Technické parametre: 

Frekvenčný rozsah: 75 Hz - 22 kHz, nominálna impedancia - 6 Ohm, Minimálna impedancia - 4 Ohm, Citlivosť: 88 

dB, Rozmery V/H/Š v mm: 150 x 198 x 430 

299 € 

ks 

Concept 20 

Kompaktná policová reprosústava. 125mm basový reproduktor, 25mm výškový reproduktor, frekvencia 64Hz - 

22kHz, impedancia 6?, citlivosť 86db, 25 - 75w, rozmery v mm: 260 x 386 x 240, váha 12kg 

499 € 

pár 

Concept 40 

Reprosústavy Concept 40 vychádzajú z úspešného modelu 20. Prinášajú mimoriadnu zvukovú dynamiku vďaka 

použitiu nízko rezonančnej skrine GelcoreTM. široké magnety pre zvýšenie odozvy. 2x hlboko tónový menič 

125mm, výškový 25mm. Minimálna impedancia 4 Ohmy, citlivosť 90dB, frekvenčný rozsah 53Hz-22kHz, 

odporúčané napájanie 25-150W, crossover frekvencia 2,3kHz. 

1399 € 

pár 

Concept 500 

Renomé, ktoré si spoločnosť Q Acoustics buduje od svojho založenia v roku 2006, potvrdzuje neustálym vývojom 

a zdokonalovaním svojich špičkových reprosústav. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj nové, referenčné reprosústavy 

Concept 500. Sú navrhnuté pre najnáročnejších audiofilov, tvoria rovnováhu medzi umením a technikou. Tieto 

reproduktory sú štýlové, elegantné, moderné a jemne znejúce. Presné a citlivé. Presvedčivé a výkonné. 

Jednoducho, sú zhmontnením všetkých superlatívov, ktoré vás pri slove "zvuk" napadnú. 

 

Frekvenčný rozsah: 41 Hz - 30 kHz 

Impedancia: 3,7 Ohm (minimálna), 6 Ohm (priemerná) 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-stand-concept-20-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/q-acoustics-concept-centre-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/q-acoustics-concept-20-biely-leskly-lak
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https://www.ketos.eu/q-acoustics-concept-500-biely-leskly-lak


Skreslenie (120 Hz - 20 kHz) 0,2 % 

Odporúčany vstupný výkon: 25 - 200 W 

Frekvencia výhybky: 2,5 kHz 

Rozmery (Š×V×H): 400 × 1150 × 350 

Váha: 42 kg 

Farebné varianty: biely lesklý lak/dýha talianske drevo, čierny lesklý lak/dýha talianske drevo 

4499 € 

pár 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

MULTIMEDIÁLNE REPRODUKTORY 

M3 

Nový soundbar M3 od Q Acoustics je pokračovateľom úspešného, množstvom ocenení ovenčeného modelu, 

soundbaru Media 4. Nový model si zachováva výborné zvukové vlastnosti väčsieho modelu ale prináša nový 

dizajn. 

Rozmery v mm: 1000 x 125 x 70 (Š x V x H) 

399 € 

ks 

M2 

Vývojári spoločnosti Q Acoustics sa rozhodli zúročiť skúsenosti získané pri výrobe svojich reproduktorov a 

soundbarov a vyvinuli Soundbase M2. Že vývoj bol úspešný, potvrdzuje aj ocenenie najlepši Sounbase roka 2017 

od What Hi-Fi? portálu. M2 prináša ohromujúci výkon pre TV aj hudobnú reprodukciu - výkonný 80W zosilňovač, 

unikátnu technológiu BMR™ (Balanced Mode Radiator) pre široký zvukový rozptyl s rádiusom až 180°, zabudovaný 

subwoofer, funkciu MoviEQ™ pre živý zvuk na úrovni špičkového domáceho kina a streamovanie hudby vo vysokej 

kvalite cez Bluetooth APTX. Vďaka týmto funkciám sa dokonale ponoríte do filmového a hudobného zážitku. 

Kompaktný, všestranný dizajn umožňuje široké možnosti uloženia: do skrinky, pod TV, samostatne na policu ... je 

to iba na vás. 

 

Technické parametre: 

Výstupný výkon: 80W (2 × 20W+40W) 

Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 KHz (+-0.5 dB) 

Odstup signál-šum: -85 dB 

Celkové harmonické skreslenie: <0,9% 

Bluetooth: V4.0 class 2 

Vstupy: HDMI, USB, Optický, 2 × RCA Phono, 3,5mm Jack 

399 € 

ks 

QBT3 wireless 

Q BT3 Wireless je bluetooth stereo reprosústava (2x 50W), ktorú môžte prepojiť so smarphonom, laptopom, či 

televíziou. 100mm basový reproduktor, 30mm výškový reproduktor, frekvenčná odozva: ±0.5dB 20Hz -20kHz. 

Bluetooth V4,0, aptX, Toslink 3,5 stereo Jack, možnosť pripojitť subwoofer. Výška x šírka x dĺžka: 240mm x 148mm 

x 2226mm. 

490 € 

pár 

Media 4 Soundbar 

Vysokovýkonný soundbar navrhnutý tak, aby poskytoval používateľovi Hi-Fi kvalitu zvuku z jeho TV, set top boxu, 

tabletu, smartfónu, prehrávača či hernej konzoly. Možnosti jeho použitia a pripojenia k rôznym typom zariadení sú 

naozaj veľmi široké. Vďaka pokročilej BMR (Balanced Mode Radiator) technológii produkuje tento zvukový systém 

čistý, hlboký a priestorový zvuk ktorý zaplní skutočne celú miestnosť. Budete prekvapení kvalitou reprodukcie 

hudby a zážitok zo sledovania filmov bude oveľa intenzívnejší. Tento playbar ziskal ocenenie "Product of the year 

2015, Soundbars and soundbases" od prestížneho webu What Hi*Fi?. 

499 € 

ks 

M7 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-m3-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-m2-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qbt3-wireless-cierny-leskly-lak
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Táto zostava výborne kombinuje vlastnosti 5.1 zostáv domáceho kina rady 7000 a kompaktnosť systému s 

konfiguráciou 2.1. Či už budete M7 používať ako domáce kino alebo plnohodnotnú Hi-Fi zostavu na počúvanie 

hudby, nesklame vás. Konfiguráciu tvoria dva stredovýškové reproduktory 7000i doplnené subwooferom 7070Si a 

to všetko dopĺňa a napája nový stereo A/V zosilňovač Q AVA s výkonom 50W+50W. 

1199 € 

sada 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

INŠTALAČNÉ REPRODUKTORY 

QI 50CW 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou, vode odolný model vhodný do 

vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 135mm hĺbkotónový reproduktor, 19mm výškač,s automatickou obnovou po 

preliačení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8 ohmov, citlivosť 87dB, 75Hz, hĺbka 79mm, kruhová 

mriežka priemer 182mm. 

320 € 

ks 

ZABUDOVATEĽNÉ REPRODUKTORY 

QI 65C ST 

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi) reproduktor do malých miestností s vymeniteľnou magnetickou, 

kruhovou mriežkou((v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), 19mm výškač s 

polypropylenovou membránou, s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hlĺbkotón, záťaž 15-60W, 

nominálna impedancia 8?, citlivosť 86dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie 

magneticky priamo na miesto, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm 

(štvorcová mriežka 232x232mm). 

160 € 

ks 

QI 65S ST 

Zabudovateľný stereofónny (2 v jedno šasi) reproduktor s vymeniteľnou magnetickou štvorcovou mriežkou(v 

prípade záujmu možnosť zakúpiť kruhovú mriežku), 19mm pevný výškač s polypropylenovou membránou s 

automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna 

impedancia 8?, citlivosť 86dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vlhku vzdorné vymeniteľná mriežka, upevnenie 

magneticky priamo na miesto, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm 

(štvorcová mriežka 232x232mm). 

160 € 

ks 

QI 65SP 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, štvorcovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť 

zakúpiť kruhovú mriežku), presnejšie komponenty vo filtroch výhybky, pozlátené konektory, vstrekované 

membrány s nanočasticami a tlmením, 25mm natočiteľný výškač s automatickou obnovou po preliačení, 165mm 

hĺbkotónový menič, vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 90dB, 

70Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm 

(štvorcová mriežka 232x232mm). 

190 € 

ks 

QI 65CP 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť 

štvorcovú mriežku na zámenu), vstrekovaná membrána s nanočasticami s tlmením, pozlátené konektory, 25mm 

natačateľný výškać, s automatickou obnovou po preliačení, 165mm hĺbkotónový reproduktov, vylepšené magnety 

pre vyššiu zatžiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 90dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 79mm, vymeniteľná 

mriežka, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, upevnenie magneticky priamo na miesto, kruhová mriežka 

priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm). 

190 € 

ks 

Qi SUB 80SP 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-50cw-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65c-st-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65s-st-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65sp-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65cp-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-sub-80sp-cierna


Zabudovateľný reproduktor QI SUB 80SP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 203mm 

hĺbkotónový reproduktor, nominálna impedancia 8 Ohm, citlivosť 88dB, 50Hz, hĺbka 99mm, zaťažiteľnosť 15-

100W, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 248mm, mriežka 287mm  

200 € 

ks 

QI 65CW ST 

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi)reproduktor do malých miestností s kruhovou mriežkou, Vodeodolný 

model vhodný do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 165mm hĺkotónový reproduktor, 2x13mm natočiteľný výškač 

s polypropylénovou membránou, s automatickou obnovou po preliačení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna 

impedancia 8?, citlivosť 85dB, 65Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, teplotná použiteľnosť od -20 do 80 stupňov celzia, 

Minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm. 

210 € 

ks 

QI 65S 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, štvorcovú mriežkou(v prípade záujmu možnosť zakúpiť 

kruhovú mriežku), 19mm natočiteľný výškač s polyprenovou membránov, s automatickou obnovou po preliačení, 

165mm hĺbkotónový reproduktor, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8 ?, citlivosť 89dB, 75Hz na -3 dB, hĺbka 

79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku vzdorný, samohasiace komponenty, 

minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm). 

240 € 

pár 

QI 65RP 

Zabudovateľný reproduktor QI 65RP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm výškač, 

165mm hĺbkotónový reproduktor, vylepšené magnety pre vyššiu zatžiteľnosť 15-80W, nominálna impedancia 8?, 

citlivosť 85dB, 65Hz, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 

275x187mm, mriežka 306x219mm 

240 € 

ks 

QI 65C 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť 

štvorcovú mriežku na zámenu), 19mm naklápací výškač s polyprenovou membránov, s automatickou obnovou po 

preliačení, 165mm hĺbkotónový reproduktor, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 89dB, 75Hz na -3 

dB, hĺbka 79mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku vzdorný, samohasiace 

komponenty, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 

232x232mm). 

240 € 

pár 

Platí pre verziu: biela, kruhová mriežka 

Platí pre verziu: biela, kruhová mriežka 

900 € 

pár 

QI 65CP ST 

Zabudovateľný stereofónny (2 v jednom šasi) reproduktor do malých miestností s vymeniteľnou magnetickou, 

kruhovou mriežkou(v prípade záujmu možnosť dokúpiť štvorcovú mriežku na zámenu), vstrekovaná membránna s 

nanočasticami s tlmením, pozlátené konektory, 2x25mm natočiteľný výškač, 165mm hĺbkotónový reproduktor, 

vylepšené magnety pre vyššiu zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 70Hz na -3 dB, 

hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, vlhku odolné, minimálny priestor v 

stene 12L, optimálny 19L, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm). 

260 € 

ks 

QI 65SP ST 

Zabudovateľný stereo reproduktor v jednom šasi, so štvorcovou mriežkou (v prípade záujmu možnosť zakúpiť 

kruhovú mriežku), 2x25mm pevný výškač, 165mm hĺbkotón, záťaž 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65cw-st-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65s-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65rp-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65c-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65c-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65cb-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65cp-st-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65sp-st-biela


87dB, 70Hz na -3 dB, hĺbka 84mm, vymeniteľná mriežka, minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, upevnenie 

magneticky priamo na miesto, kruhová mriežka priemer 232mm (štvorcová mriežka 232x232mm). 

260 € 

ks 

QI 80CP 

Inštalačný reproduktor ktorý spája vysoké nároky na kvalitu reprodukcie s výhodami vstavaných reprosústav. 

Rozmerovo najväčší spomedzi inštalačných reproduktorov od spoločnosti Q Acoustics - priemer reproduktora je 

8". 

270 € 

ks 

QI 80RP 

Zabudovateľný reproduktor QI 80RP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm chránený 

výškač, 203mm hĺbkotónový reproduktov, nastaviteľná výhybka, nominálna impedancia 8 ohmov, citlivosť 88dB, 

65Hz, hĺbka 95mm, zaťažiteľnosť 15-100W 

280 € 

ks 

QI LCR 65RP 

Zabudovateľný reproduktor QI LCR 65RP so vstrekovanou membránou s nanočasticami s tlmením, 25mm 

chránený výškač, 2x 165mm hĺbkotónový reproduktor, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 65Hz, hĺbka 

85mm, zaťažiteľnosť 15-100W, vymeniteľná mriežka, upevnenie magneticky priamo na miesto, výrez 483x193mm, 

mriežka 511x221mm 

320 € 

ks 

QI 65CW 

Zabudovateľný reproduktor s vymeniteľnou magnetickou, kruhovou mriežkou, vodeodolný model vhodný do 

vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, 165mm hĺbkotónový reproduktor, 25mm naklápací výškač,s automatickou 

obnovou po preliačení, zaťažiteľnosť 15-60W, nominálna impedancia 8?, citlivosť 87dB, 65Hz na -3 dB, hĺbka 

84mm, teplotná použiteľnosť od -20 do 80 stupňov celzia, Minimálny priestor v stene 12L, optimálny 19L, kruhová 

mriežka priemer 232mm. 

380 € 

pár 

NÁSTENNÉ REPRODUKTORY 

QI 45 EW 

Nástenná reprosústava QI45EW vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie. 114mm basový menič z 

polypropylénu, 13mm výškový menič, vysokokvalitná výhybka, bassreflex, hliníková mriežka. Citlivosť 86dB, 

impedancia 8 ohmov, zaťažiteľnosť 10-50W, frekvenčný rozsah 85Hy20kHz. 

170 € 

ks 

QI 65 EW 

Nástenná reprosústava QI65EW vhodná pre interiérové aj exteriérové použitie. 165mm basový menič z 

polypropylénu, 25mm výškový menič, vysokokvalitná výhybka, bassreflex, hliníková mriežka. Citlivosť 87dB, 

impedancia 8 ohmov, zaťažiteľnosť 15-850W, frekvenčný rozsah 85Hy20kHz. 

260 € 

ks 

EXTERIÉROVÉ REPRODUKTORY 

Qi 65LW 

Reproduktor QI 65 LW je určený pre každého kto si chce vychutnať hudbu v exteriéri. Inými slovami, spojiť pôžitok 

z grilovania na záhrade s kvalitnou reprodukciou hudby. Tento reproduktor je spojením nerušivého dizajnu s 

"maskovaním" s povrchovou úpravou imitácie žule a kvalitných komponentov. O hudbu sa postará dvojica 

meničov: 6,5" širokopásmový polypropylénový basový a 1" výškový. Odolná konštrukcia skrinky z tvrdených 

polymérov a koncovky pre káble odolné voči poveternostným vplyvom. Skrinka reproduktora je navrhnutá tak aby 

čo najmenej rezonovala a vlastnosti vodičov prispievajú k tomu, že kvalita reprodukcie QI 65 je naozaj prekvapivo 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-80cp-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-80rp-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-lcr-65rp-cierna
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65cw-biela-kruhova-mriezka
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-45-ew-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65-ew-biela
https://www.ketos.eu/q-acoustics-qi-65lw-seda


skvelá. 

 

290 € 

ks 

Záruka na pasívne produkty je 60 mesiacov a na aktívne produkty 24 mesiacov. 

ZOSILŇOVAČE 

Q AVA 

Q AVA je nový stereo A/V zosilňovač z dielne Q Acoustics určený pre Hi-Fi zostavy a sady domáceho kina. Nová 

funkcia MoviEQ vás preciznym nastavením čistoty a hĺbky zvuku prenesie priamo do kinosály. Predný panel tvoria 

LED indikátory hlasitosti, hudobného zdroja, a indikátor funkcie MoviEQ. Štýlový dizajn je samozrejmosťou, 

priložený je aj IR diaľkový ovládač.[br][br]Technické parametre:[br] Vstupy: 2 x Toslink, 1 x 3,5 mm stereo jack, 1 x 

Bluetooth (aptX a AAC)[br] Výstupy: 2 x 50W výstup pre reproduktory, 1 x 0.9Vrms výstup pre subwoofer. 

599 € 

ks 

 

https://www.ketos.eu/q-acoustics-q-ava-cierna
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