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coustique Quality

Značka AQ působí na českém trhu již více než 10 let
a za tu dob u si vybudovali naše výrobky velmi dobrou pověst, která
je podložena důslednou a trpělivou prací. Cílem naší ryze české
firmy je nabídnout zákazníkovi za danou cenu co nejdokonalejší
výrobek s vysokou spolehlivostí, příjemným vzhledem a hlavně
vynikajícím zvukem.
Jelikož je vývoj techniky v naší oblasti více než překotný,
dostává i naše nabídka poněkud jinou strukturu a nový řád. Zejména
mohutný nástup vícekanálových systémů a jejich digitalizace
umožňují až neuvěřitelně věrnou reprodukci prostorového zvuku.
Je však nezbytné věnovat maximální pozornost výběru nejen hlavních
reprosoustav, ale i efektových. Naší snahou je skloubit požadavky
na klasické stereo spolu s dnes již nepostradatelným domácím
kinem. Celý sortiment je přehledně rozdělen do čtyř řad, které se
kvalitativně od sebe liší. V jednotlivých řadách jsou produkty k sobě
vždy optimálně sladěny a naleznete v nich i spoustu jednotících
prvků jako je například použití shodných reproduktorů nebo
konstrukcí skříní. Tím nechceme říci, že nelze kombinovat produkty
napříč řadami. Je nutné dobře uvážit obvyklé využití systému
a podle toho vhodně zvolit výběr jednotlivých reprosoustav.
Například proč by příznivec klasického sterea neměl preferovat
hlavní boxy z vyšší řady než efektové. Zdá se rovněž nemyslitelné
pořídit si systém Dolby Digital a zapomenout na aktivní subwoofer.
Právě aktivní subwoofer je to co dělá domácí kino domácím kinem.
Věříme, že oceníte u AQ samozřejmé použití přírodních
dýh, které je zejména v nižších cenových kategoriích ve světě
naprosto ojedinělé. K povrchové úpravě používáme ekologické
dvousložkové polyuretanové laky, které mají vysokou stálobarevnost
a odolnost. Nezapomeňte, že přírodní dýhy působením slunečního
záření tmavnou a objednáte-li si k Vašemu 10 let starému nábytku
boxy v odpovídající dýze, nebudou asi zcela stejného odstínu. Rozdíl
je způsoben právě různým stářím a v neposlední řadě tím, že přírodní
materiály jsou vždy unikátní a tedy výsledný výrobek je originálem
a nikoliv miliontou stále stejnou plastovou kopií. Použitá lepidla
a další součásti samozřejmě splňují přísné ekologické normy i atesty
a odpovídají platným normám. Firma AQ nabízí možnost vrácení
obalu. Původní obal není podmínkou platnosti záruky.
Přibývají velmi kladná hodnocení v odborném tisku.
Množí se prestižní aplikace, například již několik realizovaných
etap ozvučení jeskyní v Moravském krasu a ozvučení multifunkční
posluchárny Podnikatelské fakulty VUT Brno. Dokladem o našich
schopnostech je i návrh, vývoj a realizace víceúčelového, počítačem
řízeného ozvučení trvalé expozice středověkého umění Národní
galerie v Anežském klášteře.
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Max. šumový výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 100 hodin
Max. krátkodobý výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 1 s, 1 min. pauza 60 x

AQ

DINO

Třípásmová referenční reprosoustava. Basový a středový
reproduktor jsou osazeny do kulových skořepin z materiálu
na bázi křemičitého písku. Tvar kromě dokonalé tuhosti potlačuje
vznik stojatého vlnění. Všechny použité reproduktory jsou
špičkové Scan-Speak. Princip samostatných ozvučnic
umožňuje ideálně nastavit fázi a vylučuje nežádoucí interakce.
Vyrábí se i modifikace AQ Dino II, u které je použit basový
reproduktor s větším průměrem membrány a tudíž i větší jeho
ozvučnicí. Absolutně přesná a vyrovnaná reprodukce.

BALTIC LINE

Řada Baltic je řadou bez kompromisů. Všechny konstrukční prvky jsou podřízeny pouze požadavku dosažení
co nejvěrnějšího zvuku. Proto jsou zde použity velmi nekonvenční a nákladné koncepce. U klasických boxů
jsou to mnohonásobné sendvičové konstrukce ozvučnic ve spojení s odladěným systémem výztuh, které
přinášejí tak důležitou tuhost korpusů. Modely Dino a Snowwhite využívají známých elektroakustických
zákonů, které jinak při sériové výrobě provází řada kompromisů a ústupků. Jde o použité skořepinové tvary
a materiál ozvučnic u nichž jsme odolali tendencím k použití levných, ale také méně funkčních plastů.
Vyvinuli jsme speciální směs na bázi křemičitého písku a spojili ji s velmi náročnou technologií, abychom
se co nejvíce přiblížili teoretickému ideálu. Myslíme si, že se nám to podařilo.

šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 210 W
rozměr 570 × 1150 × 500 mm

AQ

SNOWWHITE II

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem
s korpusem kapkovitého tvaru vyrobeného
ze stejného materiálu jako u AQ Dino.
Konstrukce ozvučnice má průměrnou
tloušťku 2 cm, dokonale potlačuje stojaté
vlnění, vnější tvar minimalizuje difrakce.
Výsledný zvuk je křišťálově průzračný.
Stejně jako AQ Dino ji vyrábíme ve čtyřech
barevných variantách bílá, modrá, černá
a hnědá.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 300 × 650 × 400 mm

AQ

BALTIC 7

Dvoupásmová sloupová reprosoustava s bassreflexem. Třínásobná sendvičová
konstrukce čelní stěny, dvojnásobná zadní, systém asymetrických výztuh
a různoběžných vnitřních odrazových ploch vytváří dokonale tuhý korpus, který
následně ve spojení s kevlarovým basovým reproduktorem přinese naprosto
pevný a přesný bass bez jakéhokoliv náznaku dunění či zahoukávání.
Excelentně navržená výhybka dotváří nekompromisní zvukový vjem.
šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 210 W
rozměr 250 × 1215 × 375 mm
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BALTIC LINE

AQ

BALTIC 6

Třípásmová reprosoustava s bassreflexem konstruována
se stejnou filozofií jako model Baltic 7, tj. kompletní
osazení Scan-Speak a analogická konstrukce skříně.
Sendvič ozvučnice je dokonce čtyřnásobný.
Samozřejmostí je hermeticky oddělený prostor pro
středový reproduktor. Oba modely jsou navíc standardně
vybaveny výškově nastavitelnými hroty. Svým zvukem
zajisté uspokojí i nejnáročnější audiofily.
šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 250 × 1215 × 400 mm

AQ

B A L T I C 11

Robustní magneticky stíněný dvoupásmový centr.
Basový reproduktor s membránou vyztuženou uhlíkovými
vlákny, výškový s neodymovým magnetickým systémem
a hedvábnou kalotou umožňují přenést jedinečné
vlastnosti řady Baltic do domácího kina. Naprosto
jasný a čistý přednes dialogů umožní dokonalé vnímání
vícekanálového zvuku.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 770 × 226 × 520 mm

AQ

BALTIC 22

Dvoupásmová soustava s bassreflexem se nabízí jako box velmi
všestranného použití. Ať už jako monitor jenž vyniká ve stereu
hlubokým basem a detailním prostorem, či jako osazení pro
surroundový kanál v sestavách domácího kina. Jedinečné sladění
s ostatními modely celé řady zajišťuje skvělý a harmonický výsledný
efekt. Vyrovnaný a kultivovaný zvuk potěší zajisté každého audiofila.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 225 × 450 × 370 mm
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AQ

LABRADOR 9

Dvoupásmová reprosoustava malá rozměry nikoliv však
zvukem. Reproduktory Vifa spolu s bassreflexem, náročnou
konstrukcí výhybky a jedinečným provedením vnitřního tlumení
přinášejí vyrovnaný a plný zvuk s překvapivě mohutným
a pevným basem. Velmi vhodný box např. pro akustickou
hudbu. Doporučujeme umístit na stojan S 14 vysoký 70 cm.
šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 160 × 360 × 320 mm

AQ

LABRADOR 8

Dvoupásmová reprosoustava
s bassreflexem je osazena dvěma
basovými reproduktory Vifa, jejichž
membrána je vyrobena ze skleněných
vláken, což přináší její vynikající tuhost
a následně i pevný a konkrétní bass.
Konstrukce umožňuje aplikaci boxu
i ve výkonných sestavách domácího
kina a stejně tak je svým skvělým
zvukem určena ke klasickému stereo
poslechu.

LABRADOR LINE

Řada Labrador je připravena pro velmi náročného posluchače a konstruována tak, aby vyhověla
i nejpřísnějším požadavkům. Samozřejmostí je sendvičová konstrukce ozvučnice s kombinací
horizontálních výztuh. Většina použitých reproduktorů pochází z Dánska od firmy Vifa. Všechny modely
s výjimkou efektových jsou vybaveny celokovovými svorkami, které umožňují zapojení bi-wiring
i bi-amping. Na výhybkách jsou striktně používány svitkové polyesterové kondenzátory, jejichž výrobu
si naše firma speciálně zadává. Stejně tak vnitřní kabeláže dodržují použití adekvátních průřezů.
I zde používáme výhradně kabeláž AQ, jejíž konstrukci jsme dlouho vybírali.

šumový výkon 100 W
krátkodobý výkon 220 W
rozměr 230 × 1000 × 330 mm

AQ

LABRADOR 7

Vysoká a štíhlá třípásmová reprosoustava s bassreflexem. Dva
modifikované basové reproduktory TVM K5 jsou umístěny symetricky
v páru po stranách korpusů. Velice tuhá skříň je dále zpevněna
vertikální plošnou výztuhou a horizontální křížovou výztuhou mezi
reproduktory. Středový reproduktor Scan-Speak s kevlarovou
membránou, jehož předsazení zajišťuje optimální orientaci akustické
osy a ideální fázový průběh. Mohutný a dynamický zvuk s průzračnými
středy a výškami.
šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 200 × 1200 × 338 mm
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LABRADOR LINE

AQ

LABRADOR 5

Dvoupásmová sloupová reprosoustava je živoucím důkazem
jak funkční a neporušitelné jsou fyzikální zákony. Excelentní
a náročná konstrukce skříně, která díky oblému tvaru potlačuje
vznik stojatého vlnění, spojená navíc s vynikající tuhostí celého
korpusu přináší famózní přednes basů, který je ve své cenové
a objemové kategorii unikátní. Ve standardní výbavě boxu jsou
nastavitelné hroty.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 250 × 855 × 325 mm

AQ

LABRADOR 4

Třípásmová sloupová reprosoustava se dvěma basovými
reproduktory K5 a bassreflexem na čelní straně ozvučnice
v sobě snoubí výhody třípásmových i dvoupásmových
soustav. Dostatečný výkon i vynikající podání nejnižších
kmitočtů (subbasů) a přitom skvěle vyrovnaný, nezabarvený
a věrný zvuk v celé šířce zvukového spektra. Velmi univerzální
reprosoustava za skvělou cenu.
šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 230 × 1000 × 330 mm

AQ

LABRADOR 3

Dvoupásmová sloupová reprosoustava decentních rozměrů
s bassreflexem. Díky své výšce a malému půdorysu zajisté nalezne
své místo i ve velmi malých interiérech. Překvapí plným a přirozeným
podáním basů a vyrovnanou charakteristikou. Uspokojí audiofily
i posluchače domácího kina.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 205 × 800 × 270 mm
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LABRADOR 1

Dvoupásmový monitor s bassreflexem. Basový
reproduktor s magneziovým odlitkem koše, výškový
s textilní 1" kalotou, vysoká citlivost, naprosto vyrovnaná
charakteristika a nezabarvená reprodukce musí
uspokojit náročné audiofily i profesionály pracující
se zvukem. To, že beze změn setrvává v naší nabídce,
dokládá jedinečnost a vyzrálost konstrukce, kterou
nelze překonat bez dramatického navýšení ceny.
Doporučujeme umístění na stojan S 15 nebo S 16.
šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 215 × 390 × 330 mm

AQ

L A B R A D O R 16 4

Dvoupásmový magneticky stíněný centr
zaujme impozantními rozměry. Uvážíme-li
však význam a zatížení středového kanálu
nejde rozhodně o přehnanou koncepci. Dva
basové reproduktory K5, výškový 1" Vifa,
výborně naladěná výhybka, dva bassreflexy
a konstrukce korpusu vytváří dokonale
harmonický celek, který si poradí bez
zaváhání i s těmi nejnáročnějšími pasážemi
při sledování domácího kina.

LABRADOR LINE

AQ

šumový výkon 80 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 650 × 200 × 435 mm

AQ

L A B R A D O R 2 77

Dvoupásmová soustava určená jako surround pro náročné
sestavy domácího kina je díky stejnému osazení ideálně
sladěna s centrem AQ Labrador 164. Bassreflex z čela
umožňuje i umístění na zeď. Výkonově výborně
dimenzovaná. Díky basovému reproduktoru s průměrem
membrány 16 cm zahraje opravdu velmi nízké kmitočty.
Výborná konstrukce ji dovoluje bez problémů použít
i jako přední.
šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 210 × 300 × 220 mm
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KENTAUR LINE

Elegance snoubící se s funkčností - toť řada Kentaur. Charakteristickým rysem je sendvičové čelo
korpusů, vysoce funkční prvek, který spolu s propracovaným systémem výztuh přináší dokonalou
tuhost skříně. Výškové reproduktory jsou nově s ferrofluidem zlepšujícím zatížitelnost i akustické
vlastnosti. Všechny hlavní soustavy mají připojovací terminál šroubovací, efektové jsou vybaveny
kvalitními samosvornými terminály. Konstrukce jsou na danou kategorii velmi nekompromisní
a myslíme si, že se nám podařilo vyvinout výrobky výborné kvality za velmi přijatelné ceny.

AQ

KENTAUR 680

Třípásmová reprosoustava mohutných rozměrů
a famózního přednesu basů. Basový reproduktor
americké firmy Eminence s průměrem 12”
pochází z profesionální řady. Jeho vlastní citlivost
je 98 dB/W/m, přednes nejnižších kmitočtů
opravdu ucítíte na vlastní kůži. Speciální
konstrukci doplňuje středový reproduktor
vyvinutý naší firmou speciálně pro tuto aplikaci
a výškový Vifa s kovovou kalotou.
šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 240 W
rozměr 347 × 1200 × 425 mm

AQ

KENTAUR 670

Třípásmová reprosoustava s bassreflexem a jedinečnou konstrukcí
korpusu. Výškový reproduktor s hliníkovou kalotou spolu se
středovým jsou umístěny na čelní stěně, zatímco dva basové
vyzařují do strany. Reprosoustavy jsou v páru symetrické.
Tuhost korpusu zvyšuje systém plošných a křížových výztuh.
Celá konstrukce přináší mohutný bass a vynikající výšky.
Odvozená je verze AQ 672 s polypropylenovou membránou
basových reproduktorů.
šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 230 W
rozměr 200 × 1200 × 325 mm
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KENTAUR 650

Třípásmová reprosoustava se dvěma basovými reproduktory
a bassreflexem je dalším pokračováním veleúspěšné
a oblíbené řady AQ 311, AQ 310, AQ 210. V konstrukci boxu
byla provedena zlepšení, patrná zvenčí nejvíce použitím
nového výškového reproduktoru, jenž přináší jemnější,
přesnější a detailnější podání vyšších kmitočtů. AQ 650
je neuvěřitelně univerzální reprosoustava s vynikajícím
zvukem ve své kategorii. Dostupná též v osazení s basovými
reproduktory s polypropylenovou membránou a kovovou
kalotou výškového reproduktoru pod označením AQ 652.
šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 230 W
rozměr 255 × 890 × 325 mm

AQ

K E N T A U R 6 11

KENTAUR LINE

AQ

Čistě dvoupásmová sloupová reprosoustava se dvěma
basovými reproduktory v uspořádání D’Appolito
s bassreflexem. Symetrické uspořádání reproduktorů
umožňuje vynikající sfázování. Ideálně navržená výhybka
ve spojení s celkovou konstrukcí boxu přináší velmi
příjemný, vyrovnaný a neagresivní poslech. Velmi vhodná
pro jazz, akustickou hudbu i klasiku, skvěle však zvládne
i pop a rockovou hudbou.
šumový výkon 80 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 230 × 895 × 325 mm

AQ

KENTAUR 601

Dvoupásmová stojanová reprosoustava s bassreflexem. Vyrovnaný
a neagresivní přednes, plný a přesný bass, detailní a přirozené
výšky. Velmi pohodový a příjemný poslech. Audiofilská konstrukce.
Doporučujeme umístit na stojan S 14, S 15 nebo S 17.
šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 230 × 550 × 325 mm
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KENTAUR LINE

AQ

K E N T A U R 13 3

Mohutnější varianta centru s osazením shodným jako u AQ 122, která je určena k umístění pod
televizi. Díky šířce 65 cm a hloubce 43 cm na něj lze bez potíží umístit televizory až do úhlopříčky
82 cm. Dostatečný objem a dva bassreflexové otvory umožňují nekompromisní podání i velmi
nízkých kmitočtů.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 650 × 175 × 435 mm

AQ

K E N T A U R 12 2

Magneticky stíněný dvoupásmový centr
s bassreflexem na zadní straně, určený
k umístění na televizi. Je osazen dvěma
středobasovými reproduktory 4" a výškovým
reproduktorem s 1" textilní kalotou. Dobře
vyřešená výhybka zajišťuje velmi srozumitelné
a čitelné podání řečového pásma.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 500 × 175 × 170 mm

AQ

K E N T A U R 2 76

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem na zadní stěně
je ideálním kompromisem mezi požadavkem na výkon a kvalitu
přednesu surroundového kanálu a obvykle požadovanými
minimálními rozměry boxu. Plně vyhoví i výkonným receiverům
pro Dolby Digital při zachování velmi věrného a přirozeného zvuku.
šumový výkon 50 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 200 × 280 × 190 mm
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AQ

TOBA 356

Třípásmová sloupová reprosoustava osazená dvěmi
basovými reproduktory a bassreflexem. Klasická tuhá
konstrukce korpusu a výztuhy zajišťují mohutný bass,
perfektně vyřešená výhybka. V součinnosti s výškovým
reproduktorem Harman Kardon a středovým TVM přináší
velmi dobré podání i ostatních kmitočtů. Vynikající cena.

TOBA LINE

Při prvním pohledu na produkty řady Toba zcela jistě upoutá klasická a přitom dokonale robustní
konstrukce korpusů, která dosahuje ve své cenové třídě bezkonkurenční tuhosti. Ve všech modelech
naleznete kvalitní výškové reproduktory z produkce německé firmy Harman Kardon s překvapivě
příjemným přednesem a vynikající spolehlivostí zajištěnou mimo jiné ferrofluidním chlazením kmitací
cívky. Ostatní použité reproduktory jsou z produkce české firmy TVM. Připojení všech boxů je provedeno
velmi kvalitními samosvornými terminály, do kterých lze
připojit vodič o průřezu až 4 mm2. Řada Toba se vyrábí
pouze v provedení dýhy jasan černý s výjimkou modelu
AQ Toba 405, který je vyráběn v plné barevné škále.

šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 245 × 890 × 255 mm

AQ

TOBA 331

Třípásmová stojanová reprosoustava s dostatečným objemem
k použitému basovému reproduktoru o průměru membrány 20 cm
a s bassreflexem na zadní stěně skříně. Všechny tyto atributy zajišťují
důkladné podání basů. Ve své kategorii jedinečný výrobek.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 280 × 550 × 310 mm

AQ

TOBA 326

Klasická třípásmová reprosoustava s bassreflexem vzadu, díky
jemuž je zajištěn plný a hutný přednes basů. Tradiční robustní
konstrukce skříně. Samozřejmostí je oddělení středového
reproduktoru do vlastního přesně dimenzovaného objemu.
Univerzální box, který si velmi dobře poradí s hudbou i domácím
kinem.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 245 × 500 × 255 mm
11

TOBA LINE

AQ

TOBA 302

Dvoupásmová soustava s bassreflexem vyniká
velmi všestranným použitím. Její konstrukce
s basovým reproduktorem o průměru membrány
16 cm, umožňuje i při relativně velmi malých
rozměrech dosáhnout plného přednesu basů,
takže ji lze využít i jako hlavní box k poslechu.
Stejně dobře poslouží i jako přídavné
reproduktory do další místnosti nebo jako
surround. Oblíbené i pro ozvučení kanceláří,
škol a podobně.
šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 210 × 330 × 225 mm

AQ

T O B A 111

Dvoupásmový magneticky stíněný centr
s bassreflexem na zadní stěně skříně.
Odlehčený design, výškový reproduktor
Harman Kardon, 3/4” kalota s precizním
přednesem. Vynikající konstrukce ve své
cenové třídě.
šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 500 × 175 × 155 mm

AQ

TOBA 221

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem na čelní stěně.
Díky tomu lze tuto surroundovou soustavu pověsit přímo
na zeď (s kombinací držáků Sat 4 nebo Sat 5). Minimální
rozměry vzhledem k funkčnosti. Předurčena na surround,
kde spolu s AQ Toba 111 tvoří ideální prvky sestavy domácího
kina za více než přijatelnou cenu.
šumový výkon 50 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 175 × 300 × 180 mm
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LABRADOR 420

Aktivní subwoofer jehož základem je přímovyzařující
profesionální basový reproduktor Eminence
o průměru 12" a vysoké citlivosti 100 dB/W/m,
který je orientován stejně jako bassreflex proti zemi.
Sendvičová skříň s výztuhami a antirezonančními
destičkami je vybavena čtyřmi stavitelnými
hroty. Výsledkem je velmi přesný a plný bass
s vynikajícím vykreslením bez nepříjemného dunění
a neuvěřitelným akustickým tlakem 120 dB/1 m.
výkon SPL 120 dB/m
rozměr 485 × 565 × 360 mm

AQ

K E N T A U R 410

Aktivní subwoofer, který je osazen rovněž
reproduktorem Eminence s průměrem
10" orientovaným proti zemi. Souběžně s ním
je osazen i bassreflex. Sendvičová zpevněná
konstrukce boxu. Subwoofer stojí na čtyřech
ocelových nastavitelných hrotech. Zesilovač
s ovládacím panelem je namontován z čela
a stejně jako u AQ 420 umožňuje nastavení
citlivosti, regulaci šířky pásma a přepínání fáze.
Vynikající poměr zvuk/cena.

SUBWOOFERS

AQ

výkon SPL 105 dB/m
rozměr 440 × 465 × 320 mm

AQ

TOBA 405

Aktivní subwoofer dnes snad už nemůže chybět v žádném domácím kině.
Dokonale tuhá skříň se sendvičovou konstrukcí čelní a zadní stěny, dvě oddělené
komory, dva basové reproduktory s průměrem membrány 16 cm pracující
v tandemu, jsou napájeny ve spodní části umístěným zesilovačem s integrovanou
aktivní výhybkou. Tam, kde končí schopnosti běžné reprosoustavy, otevře
subwoofer nové pole vjemu.
výkon SPL 100 dB/m
rozměr 230 × 600 × 320 mm
rozměr š × v × h

citlivost

kmitočtový rozsah

AQ Labrador 420

120 dB

31,5 kg

485 × 565 × 360

500 mV

20 - 140 Hz

AQ Kentaur 410

105 dB

20 kg

440 × 465 × 320

500 mV

25 - 140 Hz

AQ Toba 405

100 dB

16 kg

230 × 600 × 320

500 mV

30 - 140 Hz

SUBWOOFERY

výkon - SPL 1 m hmotnost
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MULTIMEDIA

S rostoucí výkonností počítačů a podstatným zlepšením zvukových karet se stále více objevuje potřeba
použití kvalitních reprosoustav i u PC, čímž lze dosáhnout kvality zvuku srovnatelné s kvalitními audio
zařízeními. Po mnohaletém vývoji zaměřeným na tento obor jsme dospěli k dnešní podobě
multimediálních produktů. Jejich dokonalost dokazuje i rostoucí počet aplikací mimo původně
předpokládanou oblast využití.

AQ

M20

Aktivní dvoupásmová reprosoustava, určená zejména k PC,
prošla velkým vývojem a dovolíme si tvrdit, že současná varianta
je mimořádně povedená. Samozřejmostí je magnetické odstínění,
zesilovač je osazen v jedné z reprosoustav. Je napájen přes, ve své
kategorii naprosto neobvyklý, vestavěný toroidní transformátor,
díky němuž je zesilovač schopen maximálně využít svůj potenciál.
Na čele boxu je potenciometr pro ovládání hlasitosti a LED dioda
indikující zapnutí systému. Zvuková bomba.
výkon SPL 98 dB/m
rozměr 170 × 310 × 260 mm

AQ

M30

Výkonná tříkanálová aktivní sestava. Základem
je basová jednotka obdobné koncepce jako
AQ Toba 405, ale osazená tříkanálovým
zesilovačem vybaveným čtyřmi vstupy, umožňující připojení až čtyř
zařízení. Ve standardním provedení jsou součástí dodávky soustavy
AQ Kentaur 276. Touto kombinací docílíme mohutného a vykresleného
zvuku s jedinečným podáním basů, jenž přináší dokonalý požitek
z hudby i nejakčnější hry. Satelity lze umístit i nad pracovní plochu
Na držáky Sat 5 a subwoofer se obvykle vměstná pohodlně pod stůl.
výkon SPL 100 dB/m
rozměr 230 × 600 × 320 mm, 200 × 280 × 190 mm

AQ

M2

Dvoukanálový stereo zesilovač malých rozměrů a všestranného použití.
V první řadě samozřejmě v kombinaci s libovolnými reprosoustavami
vytvoří univerzální a překvapivě dobře hrající systém třeba k Vašemu
PC. Vzhledem ke čtyřem vstupům lze připojit však i jiné externí zařízení
než pouze počítač a zachovává se tak velká univerzálnost. Díky
jednoduchému ovládání je vhodný i pro ozvučení škol, kanceláří,
restaurací a dalších prostor. Vysoce spolehlivý produkt za překvapivě
nízkou cenu.
výkon 2 × 50 W
rozměr 190 × 70 × 275 mm

14

MULTIMEDIA

výkon

hmotnost

rozměr š × v × h

citlivost

AQ M 20

SPL 98 dB/1m

4,5 + 3 kg

170 × 310 × 260

500 mV

AQ M 30

SPL 100 dB/1m

AQ M 2

2 × 50 W

16 + 2 × 5,5 viz AQ 405 + AQ 276
3

190 × 70 × 275

500 mV
500 mV

AQ

943

Třípásmový kompakt s výkonem 400 W.
Je osazený basovým reproduktorem
15”, středovým 8” a výškovým s hornou 90°.
Samozřejmostí je výhybka osazená výhradně
polyesterovými kondenzátory. Zde použitá
konstrukce jistě uspokojí i náročné.
Vynikající vyrovnanost v celém zvukovém
spektru a vysoká citlivost s dostatečným
basem. Výborný a univerzální box pro
ozvučení i větších prostor.
rozměr 500 × 820 × 410 mm

AQ

PROFI LINE

Rostoucí požadavky ze strany zákazníků na dodávky výkonnějších reprosoustav ať už pro ozvučení hudebních
skupin nebo větších prostor, diskoték a dalších aplikací nás přiměly vytvořit typizovanou řadu. Standardně
nabízíme dvou a třípásmové kompakty s osazením americké firmy Eminence ve výkonovém rozpětí od
150 W do 600 W. Mimo standardní řadu řešíme na bázi individuálních požadavků i výkonnější nebo speciální
konstrukce. Všechny boxy jsou standardně vybaveny ochrannými rohy, madly a kryty reproduktorů. Připojení
je provedeno konektorem Speakon. Výškové reproduktory jsou jištěny proti dlouhodobému přetížení.

912

Dvoupásmový 150 W kompakt se dvěma bassreflexy na čelní stěně. Tlakový
výškový reproduktor s 80° vyzařováním a basový s průměrem membrány
12” vytváří celek, který velmi dobře poslouží pro jakékoliv aplikace mluveného
slova, přinese vynikající srozumitelnost. Vhodný pro reprodukce nenáročné
na nejnižší kmitočty, rovněž ho lze použít jako satelit pro diskotékové aplikace
v kombinaci s aktivním subwooferem.
rozměr 395 × 560 × 340 mm

AQ
Dvoupásmová uzavřená reprosoustava se speciálním
použitím
do vlhkých klimaticky náročných prostředí, přináší
možnost kvalitního zvuku do dříve neozvučitelných prostor.
Ozvučnice je vyrobena na bázi plněné vodě odolné
pryskyřice, basový reproduktor Vifa s polypropylenovou
membránou a výškový od stejné firmy s plastovou kalotou.
Spolehlivost je odzkoušena dlouhodobým provozem
v jeskyních. Ideální k bazénům, koupelnám, zahrádkám
či do vinných sklípků.

rozměr 190 × 290 × 263 mm

OUTDOOR

AQ PROFI

výkon

citlivost

objem

pásma

typ

W/RMS

dB/1W/1m

l

počet

rozsah
Hz

AQ 912

150

99

50

2

50 - 20 k

AQ 913

150

97

120

3

40 - 20 k

AQ 922

200

97

50

2

50 - 20 k

AQ 923

200

99

120

3

35 - 20 k

AQ 932

300

99

50

2

55 - 20 k

AQ 933

300

100

120

3

40 - 20 k

AQ 942

400

100

50

2

40 - 20 k

AQ 943

400

101

120

3

35 - 20 k

AQ 963

600

98

225

3

35 - 20 k

AQ 964

600

97

225

3

25 - 20 k

AQ 902

150

99

45

2

50 - 20 k

Outdoor

40

86

12

2

60 - 20 k
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

STOJANY
Umístění Hi-Fi zařízení má až nečekaně velký vliv na jeho funkci. Stojanové soustavy je daleko
vhodnější umístit na stojan, než na skříň. Sloupové si zaslouží rozhodně postavit na hroty, aby bylo
zabráněno přenosu rezonancí. Funkci, životnost i estetickou hodnotu komponentů zajisté zvýši
umístění v tuhém, dobře větraném stojanu. Nabízíme celou řadu kovového hifi nábytku, který zajisté
splní náročné požadavky. Zde jen několik příkladů. Vyžádejte si zvláštní katalog s kompletní nabídkou.

Rack 8/4
Jedinečná a univerzální stavebnice umožňuje
umístit všechny běžné komponenty do šířky
465 mm. V základním provedení jsou čtyři
police s kouřovým sklem a výškou 185 mm.
Objednat lze však libovolný počet polic,
popřípadě spojky s výškou 100 mm, takže
je možné stojan přizpůsobit vlastní fantazii.
Celý systém dodáváme v chromu a černém
matu.

SAT 5
Je určen pro uchycení zejména
efektových reproduktorů
na zeď do hmotnosti cca 6 kg.

S 14
Jednoduchý a elegantní
stojan s hroty nahoře
i dole dodáváme ve
výškách 50 a 70 cm
v barvě černý mat.
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SAT 4
Univerzální držák
reprosoustav,
k zavěšení
na stěnu.

S 15
Robustní a přitom
lehce vyhlížející stojan
60 cm vysoký v černém
lesku má po straně
našroubované dřevěné
lišty.

Použití nožek a tlumičů omezuje přenos vibrací do okolí.
Snižuje se tak nebezpečí, že sousedé budou slyšet více
než Vy a basy se stanou čitelnějšími. Tlumiče navíc mohou
být použity pod přístroje, kde mimo snížení přenosu
vibrací zlepšují ventilaci.

N4S

AQ12
AQ13
N6B
K1
AQ10

N4B
K2

N6S

KABELY
Na vhodnou kabeláž mnoho uživatelů hifi zařízení zapomíná a ušetřením zanedbatelné částky
vzhledem k celkové investici zbytečně degraduje schopnosti komponentů. Po dlouhých letech
testování nyní necháváme vyrábět vlastní kabeláž, která nejlépe odpovídá naší představě o ideálním
poměru funkčnosti k ceně. Je spletena z velkého počtu tenkých vláken a vnitřní konstrukce vodiče
nejlépe splňuje požadavky pro použití v elektroakustice. Je použitá výhradně OFC měď.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOŽKY

AQ 615
Průřez 1,5 mm2 slouží zejména pro menší výkony
a pro surround.

AQ 625
Kabel s průřezem 2,5 mm2 je vhodný pro méně
výkonné aplikace pro přední boxy a naopak pro
výkonnější sestavy k napájení surroundových kanálů.
AQ 640
Kabel o průřezu 4 mm2 doporučujeme použít pro
napájení zejména výkonných hlavních reprosoustav,
centrů a pro kabeláže delších rozměrů.

AQ MM1
Gramofonový předzesilovač pro magnetodynamickou
přenosku (MM) napájený externím zdrojem, který je
součástí. S jeho použitím je možné gramofon připojit
i k přístrojům, které nemají speciální Phono vstup.
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výkon

AQ DINO

impedance

šumový *

krátkodobý **

citlivost

kmit. rozsah

výhybka

ohm

W

W

dB/1W/1m

Hz v 10 dB

dB/oct.

6

90

210

89

30 - 30 k

12,12,12

SNOWWHITE II

8

70

140

91

50 - 30 k

12,18

AQ Baltic 7

6

90

210

90

30 - 30 k

12,18

AQ Baltic 6

6

100

220

89

30 - 30 k

12,12,18

AQ Baltic 11

6

70

160

87

30 - 20 k

AQ Baltic 22

6

70

160

87

30 - 30 k

12,12

AQ Labrador 9

8

60

120

88

70 - 22 k

12,12

AQ Labrador 8

8

100

220

89

25 - 30 k
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AQ Labrador 7

6

90

220

89

38 - 30 k

12,12,12

AQ Labrador 5

8

70

180

88

40 - 30 k

12,18

AQ Labrador 4

8

100

220

89

40 - 30 k

12,6,12

AQ Labrador 3

8

70

180

88

45 - 30 k

12,18

AQ Labrador 1

8

60

140

91

60 - 30 k

12,18

AQ Labrador 164

8

80

180

90

45 - 22 k

12,12

AQ Labrador 277

8

60

120

89

60 - 22 k

12,12

AQ Kentaur 680

8

110

240

96

35 - 35 k

12,6,12

AQ Kentaur 670

8

110

230

90

40 - 35 k

12,6,12

AQ Kentaur 650

8

110

230

91

45 - 22 k

12,6,12

AQ Kentaur 611

8

80

180

90

43 - 22 k

12,12

AQ Kentaur 601

8

60

120

89

55 - 22 k

12,12

AQ Kentaur 122

8

70

140

89

90 - 22 k

12

AQ Kentaur 133

8

70

140

89

65 - 22 k

12

AQ Kentaur 276

8

50

120

89

80 - 22 k

12

AQ Toba 356

8

100

220

89

50 - 20 k

6,6,12

AQ Toba 331

8

70

160

89

55 - 20 k

12,6,12

AQ Toba 326

8

70

140

89

60 - 20 k

6,6,12

AQ Toba 302

8

60

120

89

75 - 20 k

6,6

AQ Toba 111

8

70

140

89

90 - 20 k

6,6

AQ Toba 221

8

50

120

89

90 - 20 k

6,6

*) Max. šumový výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 100 hodin
**) Max. krátkodobý výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 1 s, 1 min. pauza 60 x
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rozměry
šířka

výška

hloubka

hmotnost

objem

mm

mm

mm

kg

l

systém

terminál

AQ DINO

570

1150

500

19+6+10

40+2,5

3p

BW

SNOWWHITE II

300

650

400

24

25

2p, B

BW

AQ Baltic 7

250

1215

375

31

67

2p, B

BW

AQ Baltic 6

250

1215

400

33

65

3p, B

BW

AQ Baltic 11

770

226

520

26

60

2p, B

BW

AQ Baltic 22

225

450

370

12

24

2p, B

BW

AQ Labrador 9

160

360

320

6

10

2p, B

BW

AQ Labrador 8

230

1000

330

19,5

50

2p, B

BW

AQ Labrador 7

200

1200

338

30

45

3p, B

BW

AQ Labrador 5

250

855

325

14

32

2p, B

BW

AQ Labrador 4

230

1000

330

19

48

3p, B

BW

AQ Labrador 3

205

800

270

13

27

2p, B

BW

AQ Labrador 1

215

390

330

9,5

12

2p, B

BW

AQ Labrador 164

650

200

435

16

37

2p, B

S

AQ Labrador 277

210

300

220

5

7

2p, B

S

AQ Kentaur 680

347

1200

425

37

155

3p, B

BW

AQ Kentaur 670

200

1200

325

30

48

3p, B

BW

AQ Kentaur 650

255

890

325

19,5

47

3p, B

S

AQ Kentaur 611

230

895

325

17,5

42

2p, B

S

AQ Kentaur 601

230

550

325

10,5

26

2p, B

S

AQ Kentaur 122

500

175

170

6

6

2p, B

P

AQ Kentaur 133

650

175

435

15

31

2p, B

P

AQ Kentaur 276

200

280

190

4,3

4,5

2p, B

P

AQ Toba 356

245

890

255

16,5

35

3p, B

P

AQ Toba 331

280

550

310

13

30

3p, B

P

AQ Toba 326

245

500

255

10,5

20

3p, B

P

AQ Toba 302

210

330

225

5,5

8

2p, B

P

AQ Toba 111

500

175

155

5,5

6

2p, B

P

AQ Toba 221

175

300

180

5

4

2p, B

P

K – pružinový samosvorný terminál
BW – Bi-Wiring terminal

S – šroubovací svorky
B – bassreflex
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V Z O R N Í K POVRCHOVÉ ÚPRAVY

olše

buk

dub

mahagon

třešeň

jasan hnědý

jasan černý

VÁŠ PRODEJCE
AQ s.r.o.
Wolkerova 381, 784 01 Červenka
Česká republika
tel.: 068 - 534 22 32
fax: 068 - 534 20 67
e-mail: aq@aq-czech.cz
www.aq-czech.cz

