SERIA MARINE
CDA-118M
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc 4x50W
większy panel przedni 1.8 DIN
w pełni wodoodporna konsytrukcja
sterowanie dwiema strefami audio
3 pary wyjść RCA
tuner FM/AM
przygotowany do obsługi radia satelitarnego
wbudowane złącze USB
obsługa iPod
złącze Full Speed
sterowanie subwooferem
sterowanie procesorem PXA-H100
pilot (opcja)
zabezpieczenie Marine Coating System

1 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł
EAN: 4958043602315

waga netto: 2,80 kg

CDA-9886M
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc 4x50W
3 pary wyjść RCA
tuner FM/AM
przygotowany do obsługi radia satelitarnego
wbudowane złącze USB
obsługa iPod
złącze Full Speed
sterowanie subwooferem
sterowanie procesorem PXA-H100
pilot (opcja)
zabezpieczenie Marine Coating System

1 799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł
EAN: 4958043600083

waga netto: 2,80 kg

iDA-X100M
Sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cyfrowy sterownik iPod
3 pary wyjść RCA
moc 4x50 W
przygotowany do obsługi radia satelitarnego
wbudowane złącze USB
sterowanie subwooferem i procesorem PXA-H100
kolorowy wyświetlacz 2,5” TFT
tuner FM/AM
pilot (opcja)
zabezpieczenie Marine Coating System

1 899 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 543,90 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł
EAN: 4958043500949

waga netto: 2,00 kg

PDX-4.100M
Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•

moc RMS 4x100W
tryb zmostkowany 2x200W
wbudowane filtry dolno i górnoprzepustowe
uszczelka i farba odportna na słoną wodę oraz promienie UV

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,38 zł
EAN: 4958043510818

waga netto: 3,11 kg
wymiary produktu: 257 x 192 x 62 mm

Horn Distribution S.A.
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PDX-1.600M
Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy
• moc RMS 1x600W
• płynnie regulowany filtr dolnoprzepustowy w zakresie od 50 do 200Hz
• uszczelka i farba odportna na słoną wodę oraz promienie UV

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,38 zł
EAN: 4958043510825

waga netto: 3,11 kg
wymiary produktu: 257 x 192 x 62 mm

SPR-M70
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja głośnika
moc max 70W
pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
skuteczność 90dB
impedancja 4Ohm
membrana woofera wykonana z poly-mica
głębokość montażowa 93mm
srebrna obudowa

SPR-M700
2-drożny zestaw współosiowy 18cm
•
•
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja głośnika
moc max 150W
pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
skuteczność 90dB
impedancja 4Ohm,
membrana woofera wykonana z poly-mica
głębokość montażowa 93mm
srebrna obudowa

1099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

729 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

592,68 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,43 zł
EAN: 4958043517961

waga netto: 3,50 kg

SPR-M700W
2-drożny zestaw współosiowy 18cm
•
•
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja głośnika
moc max 150W
pasmo przenoszenia: 45-22000Hz
skuteczność 90dB
impedancja 4Ohm
membrana woofera wykonana z poly-mica
głębokość montażowa 93mm
biała obudowa

729 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

592,68 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,43 zł
EAN: 4958043514359

waga netto: 3,50 kg

SPS-M600
2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja głośnika
moc max 100W
pasmo przenoszenia: 60-22000Hz
skuteczność 89dB
impedancja 4Ohm
membrana woofera wykonana z poly-mica
głębokość montażowa 72mm
srebrna obudowa

429 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

348,78 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł
EAN: 4958043517978

waga netto: 2,16 kg

Horn Distribution S.A.
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SPS-M600W
2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja głośnika
moc max 100W
pasmo przenoszenia: 60-22000Hz
skuteczność 89dB
impedancja 4Ohm
membrana woofera wykonana z poly-mica
głębokość montażowa 72mm
biała obudowa

429 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

348,78 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł
EAN: 4958043514342

waga netto: 2,16 kg

SWR-M100
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja
moc max 900W
moc RMS 300W
impedancja 2x2Ohm
resor górny o dużym skoku i profilu falowym (HAMR)
srebrna obudowa

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,51 zł
EAN: 4958043514250

waga netto: 4,20 kg

SWR-M100W
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•

wodoodporna konstrukcja
moc max 900W
moc RMS 300W
impedancja 2x2Ohm
resor górny o dużym skoku i profilu falowym (HAMR)
biała obudowa

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,51 zł
EAN: 4958043514250

waga netto: 4,20 kg

RUE-M1RF
Pilot zdalnego sterowania
• bezprzewodowy radiowy pilot do wszystkich radioodtwarzaczy z serii Marine
• zasięg do 30 metrów

499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043731046

waga netto: 0,06 kg

MC-20
Sterownik odtwarzaczy Marine
• uniwersalny wodoodporny sterownik wszystkich jednostek ALPINE z serii
Marine
• wysokiej jakości wyświetlacz odporny na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i wody morskiej

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 4958043731053

waga netto: 0,32 kg

MC-2
Sterownik odtwarzaczy Marine
• dodatkowy sterownik do MC-20 (obsługa podstawowych funkcji)

649 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

waga netto: 0,24 kg

Horn Distribution S.A.
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SYSTEMY NAWIGACYJNE
INA-910R
Zaawansowany system nawigacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
współpraca z iPhone i iPod
gniazdo USB dla iPhone i iPod lub pamięci USB
7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
wbudowany system nawigacji Nav’N Go PRIMO
mapy 45 zachodnio- i wschodnioeuropejskich krajów
wbudowany tuner TMC zapewniający zaawansowane funkcje TMC
instrukcje głosowe w 29 językach
synteza mowy (TTS) w 6 językach
mapy w wysokiej rozdzielczości z wygładzaniem krawędzi (antyaliasing) i
trójwymiarowymi ikonami punktów orientacyjnych
mapy miast 3D
symbole użytecznych miejsc (POI) z bazą danych Marco Polo
wbudowany moduł Parrot Bluetooth
wyszukiwanie kodów pocztowych dla wszystkich krajów UE (w tym 7cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii) i funkcja wyszukiwania wg
częściowych adresów
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
odtwarzanie wideo z urządzeń iPod (wymaga KCU-451iV)
dotykowe sterowanie nawigacją
bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D z regulowanymi
wskaźnikami odległości)
wbudowany procesor dźwięku (6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia, 7pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny, filtr
górnoprzepustowy) 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
optyczne wyjście cyfrowe (wymaga KWE-610A)
tylne wejście A/V AUX
obsługa pilota
DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
bezpośrednia obsługa dotykowa KCE-635UB
współpraca z urządzeniami Nokia (wymaga KCU-230NK)
dwustrefowe sterowanie multimediami

INE-S900R
Zaawansowany system nawigacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC
odtwarzanie wideo USB
współpraca z iPhone i iPod (wymaga KCU-451iV)
gniazdo USB dla iPhone, iPod lub pamięci USB
6,1-calowy ekran dotykowy LCD
wbudowany wydajny system nawigacji 35 zachodnio- i
wschodnioeuropejskich krajów na karcie SD
wbudowany tuner TMC zapewniający zaawansowane funkcje TMC
instrukcje głosowe w 18 językach
import osobistych POI
wbudowany moduł Bluetooth
interfejs użytkownika One Look z ekranem bocznym
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
odtwarzanie filmów z iPod
dotykowe sterowanie nawigacją
bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D) z regulowanymi
wskaźnikami odległości
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
3 wyjścia przedwzmacniacza
przednie wejście A/V
tylne wejście A/V
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
wyszukiwanie 7-cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii
bezpośrednia obsługa dotykowa KCE-635UB

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

5 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

4 877,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

4 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

3 657,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043523931
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NVD-S001
Pakiet map i usprawnień service pack 2 INE-S900R
• zawiera DVD-ROM z aktualizacją map NavTeq Q3-2010 oraz aktualizację
oprogramowania INE-S900R
• udostępnia odtwarzanie wideo USB
• odtwarzanie filmów z DVD/iPoda/USB w oknie na bocznym ekranie
• usprawnione opcje wyszukiwania plików na USB oraz inne dodatkowe
funkcje
• zawiera też Service Pack 1

NVE-M300P
Moduł nawigacji GPS
• moduł nawigacji do konsol multimedialnych, konsol cyfrowych i monitorów
Alpine montowanych na desce rozdzielczej
• obsługa sterowania dotykowego
• doskonały zasięg mapy
• jedna bezpłatna aktualizacja mapy w ciągu 30 dni od zakupu NVE-M300P
• mapa dwuwymiarowa (2D) i realistyczna mapa trójwymiarowa (3D) z
setkami trójwymiarowych ikon punktów orientacyjnych (POI)
• interfejs użytkownika o spójnej architekturze
• wyświetlanie wskazówek dotyczących wyboru pasa
• importowanie osobistych atrakcji turystycznych
• wbudowany tuner TMC o zasięgu ogólnoeuropejskim
• wyszukiwanie 7-cyfrowych kodów pocztowych Wielkiej Brytanii

499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,08 zł
EAN: 4958043524105

waga netto: 0,63 kg

RUE-M300
Pilot do NVE-M300P
• umożliwia obsługę urządzenia nawigacyjnego NVE-M300P bez dotykowego
wyświetlacza Alpine
• zawiera kieszonkowy pilot i łatwy w instalacji odbiornik podczerwieni USB

Horn Distribution S.A.
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399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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STACJE MULTIMEDIALNE
IVA-D800R
Konsola multimedialna 1-DIN

4 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
miedziana obudowa
części i komponenty klasy audiofilskiej
sterowanie podstawowymi funkcjami PXA-H800
gniazdo USB dla iPod, iPhone lub pamięci USB
odtwarzanie materiałów wideo i wyświetlanie okładek płyt z odtwarzacza
iPod
• obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
• kabel USB 2,0 m w zestawie
• 6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
• 7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
• filtr górnoprzepustowy
• cyfrowy tuner AM/FM
• 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
• obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
• system wzbogacania obrazu LLC
• wejście Full Speed AUX
• Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
• Ai-NET
• 3 wyjścia przedwzmacniacza
• 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
• obsługa pilota
• 1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
• bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D)
• DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
• obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
wyjście cyfrowe (wymaga KWE-610A)
•
•
•
•
•
•
•
•

waga netto: 4,50 kg

IVA-D511R/RB
Konsola multimedialna 1-DIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA
odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
gniazdo USB dla iPod / iPhone lub pamięci USB
odtwarzanie materiałów wideo (wymaga KCU-451iV) i wyświetlanie okładek
płyt z odtwarzacza iPod
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
kabel USB 2,0 m w zestawie
6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
filtr górnoprzepustowy
cyfrowy tuner AM/FM
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
system wzbogacania obrazu LLC
wejście Full Speed AUX
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
3 wyjścia przedwzmacniacza
2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
obsługa pilota
1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
bezpośrednie wejście kamery cofania (HCE-C117D)
DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
wyjście cyfrowe
obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)

4 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

3 657,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,31 zł
EAN: 4958043527465
EAN: 4958043527434

waga netto: 2,50 kg

Horn Distribution S.A.
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IVA-W520R
Konsola multimedialna 2-DIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
7-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA z bezpośrednią obsługą dotykową
odtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
gniazdo USB dla iPod / iPhone lub pamięci USB
odtwarzanie materiałów wideo i wyświetlanie okładek płyt z odtwarzacza
iPod (wymaga KCU-451iV)
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
kabel USB 2,0 m w zestawie
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
3 wyjścia przedwzmacniacza
obsługa pilota
1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
wejście kamery cofania
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)

IVA-D106R
Konsola multimedialna 1-DIN
wydajny wzmacniacz 4 x 50W
7-calowy wyświetlacz dotykowy QVGA
dtwarzanie DVD±R/±RW/MP3/AAC/WMA/DivX
połączenie Full Speed dla iPod
odtwarzanie wideo z iPod
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
korektor wizualny
wejście Full Speed AUX
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
3 wyjścia przedwzmacniacza
2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
obsługa pilota
1 wejście AUX / 1 wyjście AUX
wejście kamery cofania
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
dostępny opcjonalny kabel iPod Full Speed do odtwarzania audio/wideo z
odtwarzacza iPod: KCE-430iVi
• optyczne wyjście cyfrowe
• obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043527472

2 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 438,21 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,55 zł
EAN: 4958043527212

waga netto: 4,50 kg

Horn Distribution S.A.
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STEROWNIKI IPOD/USB
iDA-X305S
Sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
współpraca z iPhone i iPod
gniazdo USB dla iPod / iPhone oraz pamięci USB
przejściówka iPod / USB + kabel USB 2,0 m w zestawie
wysokiej jakości wyświetlacz TFT 2,2 cala z możliwością indywidualizacji
tapety
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
Dual Action Encoder (pokrętło dwufunkcyjne)
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
dwa kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony)
wejście AUX (wymaga KCE-237B)
3 wyjścia przedwzmacniacza
2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
odtwarzanie MP3/AAC/WMA
obsługa pilota
konstrukcja bez mechanizmu CD

iDA-X313
Sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 45 W
współpraca z iPhone i iPod
gniazdo USB dla iPod, iPhone oraz pamięci USB
przejściówka iPod / USB + kabel USB 2,0 m w zestawie
wyświetlacz LCD
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
Dual Action Encoder (pokrętło dwufunkcyjne)
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
wejście AUX (wymaga KCE-237B)
3 wyjścia przedwzmacniacza
2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
odtwarzanie MP3/AAC/WMA
obsługa pilota
konstrukcja bez mechanizmu CD

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043600168

1099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł
EAN: 4958043600151

waga netto: 0,95 kg

iDA-X311R/RR
Sterownik USB i odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 45W
gniazdo USB dla pamięci USB
kabel USB 2,0 m w zestawie
połączenie Full Speed dla iPod
kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
wyświetlacz LCD
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
pokrętło Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
obsługa zestawu zwiększającego moc (KTP-445)
wejście AUX (wymaga KCE-237B)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
1 wyjście przedwzmacniacza
odtwarzanie MP3/AAC/WMA
obsługa pilota
konstrukcja bez mechanizmu CD
zielone podświetlenie iDA-X311, czerwone podświetlenie iDA-X311RR

799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł
EAN: 4958043600137
EAN: 4958043600144

waga netto: 0,95 kg

Horn Distribution S.A.
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RADIA CD
CDA-117Ri
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
wydajny wzmacniacz 4 x 50W
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
szybkie połączenie USB dla iPod lub pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
kabel USB 2,0 m i przejściówka iPod / USB w zestawie
6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
7-pasmowy korektor graficzny lub 5-pasmowy korektor parametryczny
filtr górnoprzepustowy
cyfrowy tuner AM/FM
automatyczna regulacja głośności
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
wyświetlacz BioLite
obsługa procesora IMPRINT PXA-H100
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT lub KCE-250BT
pilot w zestawie
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa interfejsu wyświetlacza pojazdu
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
wejście AUX (wymaga KCA-121B)
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
Ai-NET
cztery kolory podświetlenia do wyboru
(niebieski/zielony/czerwony/bursztynowy)
• 3 wyjścia przedwzmacniacza
• 2 wejścia przedwzmacniacza dla PXA-H100
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDE-9882Ri
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
gniazdo USB dla pamięci USB
połączenie Full Speed dla iPod
kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
dwuwierszowy wyświetlacz LCD
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
kabel USB 2,0 m w zestawie
wejście Full Speed AUX
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
dwa kolory podświetlenia do wyboru (niebieski/czerwony)
3 wyjścia przedwzmacniacza
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
obsługa pilota

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043602209

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,32 zł
EAN: 4958043501366

waga netto: 2,60 kg

CDE-9880R
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
gniazdo USB dla pamięci USB
połączenie Full Speed dla iPod
dwuwierszowy wyświetlacz LCD
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
kabel USB 2,0 m w zestawie
wejście Full Speed AUX
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
dwa kolory podświetlenia do wyboru (zielony/bursztynowy)
3 wyjścia przedwzmacniacza
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
obsługa pilota

899 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,31 zł
EAN: 4958043501359

waga netto: 2,50 kg

Horn Distribution S.A.
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CDE-126BT
Radioodtwarzacz CD Bluetooth / sterownik USB / odtwarzacza
iPod
wydajny wzmacniacz 4 x 50W
wbudowany moduł Parrot Bluetooth
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
2 wyjścia przedwzmacniacza
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
cztery kolory podświetlenia do wyboru
(niebieski/czerwony/zielony/bursztynowy)
• mikrofon w zestawie
• menu Bluetooth w 6 językach z opcją wyszukiwania wg alfabetu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

949 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043602322

waga netto: 1,50 kg

CDE-125BT
Radioodtwarzacz CD Bluetooth / sterownik USB / odtwarzacza
iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
wbudowany moduł Parrot Bluetooth
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
1 wyjście przedwzmacniacza
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
podświetlenie w kolorze niebieskim
mikrofon w zestawie
menu Bluetooth w 6 językach z opcją wyszukiwania wg alfabetu

849 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043602339

waga netto: 1,50 kg

CDE-123R
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
1 gniazdo USB z przodu i 1 z tyłu
w zestawie kabel USB
współpraca z iPhone i iPod
bezpośrednie sterowanie iPod
wyszukiwanie znaczników na USB
współpraca z urządzeniami Nokia (wymaga KCU-230NK)
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm) z wejściem dla przenośnego
systemu nawigacyjnego (odtwarzanie komunikatów głosowych)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
cztery kolory podświetlenia do wyboru
(niebieski/czerwony/zielony/bursztynowy)
3 wyjścia przedwzmacniacza
3-pasmowy korektor parametryczny
filtr górno i dolnoprzepustowy

799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł

waga netto: 1,50 kg

Horn Distribution S.A.
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CDE-112Ri
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
cztery kolory podświetlenia do wyboru
2 wyjścia przedwzmacniacza

749 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043602254

waga netto: 1,50 kg

CDE-111R/RM
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB / odtwarzacza iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT/-250BT
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
biały wyświetlacz LCD
wejście AUX (wymaga KCE-237B)
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
1 wyjście przedwzmacniacza
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
podświetlenie w kolorze zielonym CDE-111R, podświetlenie bursztynowe
CDE-111RM

599 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,16 zł
EAN: 4958043602230
EAN: 4958043602247

waga netto: 1,30 kg

CDE-120R/RM/RR
Radioodtwarzacz CD / sterownik USB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

wydajny wzmacniacz 4 x 50W
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3
tuner RDS z obsługą TA i EON
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
1 wyjście przedwzmacniacza,
CDE-120R zielone podświetlenie, CDE-120RM pomarańczowe, CDE-120RR
czerwone

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043602391
EAN: 4958043602407
EAN: 4958043602414

strona 11

CDE-W203Ri
Radioodtwarzacz CD 2-DIN / sterownik USB / odtwarzacza
iPod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajny wzmacniacz 4 x 50 W
obsługa zestawu Bluetooth Parrot KCE-400BT
odtwarzanie CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA
przednie gniazdo USB dla pamięci USB
współpraca z iPhone i iPod
połączenie Full Speed dla iPhone i iPod
kabel łączący Full Speed w zestawie (KCE-422i)
przednie wejście AUX (mini jack 3,5 mm)
biały wyświetlacz LCD
Quick Search (szybkie wyszukiwanie)
obsługa interfejsu sterowania z kierownicy
1 wyjście przedwzmacniacza
obsługa zestawu zwiększającego moc KTP-445
podświetlenie w kolorze niebieskim, Obsługa pilota

1099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,26 zł
EAN: 4958043602063

waga netto: 2,14 kg

EKRANY LCD
PKG-2100P
10,2-calowy monitor podsufitowy WVGA z odtwarzaczem DVD
i Dvix
10,2-calowy kolorowy monitor LCD WVGA (1,15 mln pikseli)
kompatybilny z DVD-R/-RW
odtwarzanie DivX i MP3
awiera jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe, wiązkę przewodów i
zestaw instalacyjny
• 1 wyjście AV i 3 wejścia AV (1 gniazdo S-Video, 1 port konsoli gier w
obudowie monitora)
•
•
•
•

TME-S370
6,5-calowy monitor dotykowy WVGA na desce rozdzielczej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6,5-calowy monitor dotykowy WVGA o wysokiej jakości obrazu
przeznaczony do montażu na desce rozdzielczej
wejścia systemu nawigacji, RCA i S-Video
dedykowane wejście kamery
wbudowany głośnik do przekazywania komunikatów głosowych
ultrapłaska konstrukcja
intuicyjny interfejs użytkownika
czujnik światła otoczenia
4 kolory tła i podświetlenia do wyboru
przyciski sensorowe
możliowość odwrócenie obrazu (poziom/pion)

3 299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043527526

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,41 zł
EAN: 4958043527427

waga netto: 3,40 kg

TME-M780
7-calowy monitor panoramiczny
•
•
•
•

7-calowy kolorowy monitor LCD VGA
3 wejścia AV (1 przełączane wyjście AV)
zawiera zestaw instalacyjny
wbudowany nadajnik podczerwieni dla słuchawek

1 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,20 zł
EAN: 4958043526918

waga netto: 1,66 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011
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TME-M780EM
7-calowy monitor panoramiczny
• dodatkowy ekran bez czarnej skrzynki
• umożliwiający rozbudowę systemu do dwóch monitorów

1 099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł
EAN: 4958043526925

waga netto: 1,04 kg

TME-M680
5,8-calowy monitor panoramiczny
•
•
•
•

5,8-calowy kolorowy monitor LCD QVGA
3 wejścia AV (1 przełączane wyjście AV)
zawiera zestaw instalacyjny
wbudowany nadajnik podczerwieni dla słuchawek

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,11 zł
EAN: 4958043527113

waga netto: 0,90 kg

TME-M680EM
5,8-calowy monitor panoramiczny
• dodatkowy ekran bez czarnej skrzynki
• umożliwiający rozbudowę systemu do dwóch monitorów

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043527120

waga netto: 1,50 kg

KAMERY COFANIA
HCE-C300R
System kamery z Active View™
• bardzo szerokie pole widzenia
• kamera z wieloma widokami oraz zestaw montażowy
• aktywny system ostrzegania przed przeszkodami wykrywa poruszające się
obiekty, takie jak przechodnie i pojazdy
• wizualne i akustyczne ostrzeganie kierowcy
• regulowane wielokolorowe wskaźniki odległości
• 4 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny i standardowy w tył
• w zestawie przełącznik sterowania, moduł ostrzeżeń dźwiękowych i czarna
skrzynka, kąt widzenia: 190° w poziomie, 155° w pionie
• automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
• lustrzane odbicie (NTSC)
• bezpośrednie podłączanie kamery i standardowe złącze RCA

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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HCE-C210RD
Kamera cofania z wieloma widokami
•
•
•
•
•
•

4 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny i standardowy do tyłu
automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
lustrzane odbicie (NTSC)
wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 21,3 mm (gł.)
kąt widzenia: 185° w poziomie, 144° w pionie
kamerę HCE-C210R można podłączyć bezpośrednio do INA-W910R i
sterować nią z jego poziomu

1 599 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 4958043536825

waga netto: 0,33 kg

HCE-C212F
Kamera przednia z wieloma widokami
•
•
•
•
•
•
•
•

bardzo szerokie pole widzenia
zestaw montażowy
3 tryby podglądu: widok z rogu, z góry, panoramiczny
zawiera sterownik i czarną skrzynkę
automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 21,3 mm (gł.)
wymiary czarnej skrzynki: 100 mm (sz.) x 50 mm (wys.) x 25 mm (gł.)
kąt widzenia: 185° w poziomie, 144° w pionie

1 799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 4958043536818

waga netto: 0,30 kg

HCE-C115
kamera cofania
•
•
•
•
•
•

automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
lustrzane odbicie (NTSC)
wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 19,3 mm (gł.)
wymiary czarnej skrzynki: 100 mm (sz.) x 50 mm (wys.) x 25 mm (gł.)
kąt widzenia: 127° w poziomie, 101° w pionie
standardowe złącze RCA

HCE-C117D
Kamera cofania
automatyczne ustawienia: pomiar i regulacja balansu bieli
lustrzane odbicie (NTSC)
wymiary kamery: 23,4 mm (sz.) x 23,4 mm (wys.) x 19,3 mm (gł.)
kąt widzenia: 127° w poziomie, 101° w pionie
konstrukcja bez czarnej skrzynki
współpracuje z produktami z bezpośrednim wejściem kamery: IVAD511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R
• w zestawie 11-metrowy kabel
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

749 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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MULTIMEDIA
DHA-S690
Zmieniacz na 6 płyt DVD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odtwarzanie DVD±R/±RW/DivX/MP3/WMA/AAC
Ai-NET
możliwość działania samodzielnego
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
DVD Audio z miksowaniem dwóch kanałów
kompatybilny z Dolby Digital i DTS
pilot w zestawie
obsługa sterowania dotykowego
wyjście optyczne

2 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,60 zł
EAN: 4958043508969

waga netto: 4,90 kg

TUE-T250DV
Odbiornik telewizji MPEG4 (DVB-T)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgodność z MPEG2/4 (obsługa SD/HD)
common Interface (gniazdo karty CI)
menu ekranowe w wielu językach
automatyczne wyszukiwanie
funkcja EPG i telegazeta
2-kanałowy układ antenowy
pilot w zestawie
2 wejścia AV, 1 wyjście HDMI / 1 wyjście, S-Video
optyczne wyjście cyfrowe dźwięku
bezpośrednie sterowanie dotykowe

1 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł
EAN: 4958043525027

waga netto: 2,00 kg

KAE-210DV
Aktywne anteny do odbiornika DVB-T
•
•
•
•
•

pełny odbiór VHF i UHF (174 – 230 MHz, 470 – 863 MHz)
wzmacniacz niskoszumowy
5-metrowy kabel ze złączami typu F
wskaźnik pracy LED
filtr GSM

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 4958043631988

waga netto: 0,33 kg

KAE-205DV
Aktywne anteny do odbiornika DVB-T
• pełny odbiór VHF i UHF (40 – 800 MHz)
• wzmocnienie +16 dB
• 5-metrowy kabel ze złączami typu F

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 4958043536917

waga netto: 0,23 kg

SHS-N252
Słuchawki bezprzewodowe (2 pary)
• dwie pary bezprzewodowych słuchawek z nadajnikiem
• dwa wejścia aux
• kan. 1-2 wybierane niezależnie

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043517732

waga netto: 0,08 kg

Horn Distribution S.A.
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SHS-N205
Dwukanałowe słuchawki bezprzewodowe
• dwukanałowe składane słuchawki bezprzewodowe
• wspólpracujące z TME-680/780

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,07 zł
EAN: 4958043536801

waga netto: 0,60 kg

SHS-N103
Jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe
• jednokanałowe słuchawki bezprzewodowe
• współpracujące z PKG-2100P, PKG-1000P i PKG-850P

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 793276420268

waga netto: 0,17 kg

KCE-425I
Zaawansowany interfejs wideo dla odtwarzacza iPod
• niezależne rozwiązanie umożliwiające podłączenie oraz obsługę iPod
• wyświetlanie filmów na dowolnym ekranie lub ekranie dotykowym
• pilot w zestawie

1 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł
EAN: 4958043632121

waga netto: 0,41 kg

KCE-635UB
Zaawansowany interfejs USB Video
• współpracuje z każdym monitorem, konsolą cyfrową i konsolą multimedialną
z wejściem AV
• kompatybilny z pamięciami USB i wieloma przenośnymi dyskami twardymi
• intuicyjny interfejs użytkownika
• bezpośrednie sterowanie dotykowe
• pilot bezprzewodowy w zestawie
• zgodny z MPEG-1/2/4, Windows Media i AVI
• odtwarzanie audio WAV, WMA, MP3 i AAC
• przeglądanie zdjęć (do obsługi pilotem wymagane KRE-500)

RUE-4202
Pilot zdalnego sterowania
• obsługa podstawowych funkcji

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632268

99,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043631773

waga netto: 0,10 kg

PROCESORY
Horn Distribution S.A.
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PXE-H800
Zaawansowany procesor dźwięku
• 31-pasmowy korektor graficzny na kanał (przedni L/P, tylny L/P, środkowy,
subwoofer: 10-pasmowy), wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
• korektor parametryczny (przedni L/P 10-pasmowy, tylny L/P 10-pasmowy,
subwoofer 5-pasmowy, środkowy 10-pasmowy) Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5,
wzmocnienie od -12 dB do +12 dB
• 8-kanałowa automatyczna/ręczna cyfrowa korekta opóźnienia (od 0 do 20
ms, w krokach co 0,05 ms)
• podstawowe funkcje sterowania dotykowego przy użyciu IVA-D511R/RB,
IVA-D800R, INA-W910R, IVA-W520R
• MediaXpander Plus
• zwrotnica: Cyfrowy filtr górno-/dolnoprzepustowy (zbocze 0/-6/-12/-18/-24/30/-36, wzmocnienie od -24 dB do 0 dB)
• korektor drogowy RoadEQ
• korektor ImprintEQ
• 6-kanałowe wejście RCA
• 2 wejścia Ai-NET
• 2 wejścia optyczne
• 6-kanałowe wejście poziomu głośników
• 8-kanałowe konfigurowane wyjście RCA (4 V)
• gniazdo USB do konfiguracji za pomocą komputera przy użyciu dołączonego
oprogramowania Sound Manager (wymagania: Windows XP/Vista/7)
• w zestawie mikrofon i kabel USB
• Dolby Digital, Dolby PRO LOGIC II, DTS
• w zestawie kabel 5,5 m Ai-NET
• pozłacane złącza RCA
• wbudowany 2 x 32-bitowy cyfrowy procesor sygnału SHARC
• 4 x 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy Wolfson
• poprawa jakości dźwięku Euphony
• pełna obsługa wymaga RUX-C800

RUX-C800
Sterownik do procesora dźwięku PXA-800
• zawiera zestaw instalacyjny
• wyświetlacz OLED BioLite
• zmienne podświetlenie (niebieskie/czerwone)

PXA-H100
Procesor dźwięku Imprint Sound
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

współpraca ze wszystkimi radioodtwarzaczami z obsługą IMPRINT
optymalizacja dźwięku Audyssey MultEQ
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
funkcja MediaXpander
funkcje BassEngine Pro do samodzielnego strojenia
3 wyjścia przedwzmacniacza (4 V)
7-pasmowy korektor graficzny
5-pasmowy korektor parametryczny
3-drożna / 2-drożna zwrotnica
6-kanałowa cyfrowa korekta opóźnienia
wybór fazy subwoofera
Ai-NET

3 299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 682,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

749 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł
EAN: 4958043511099

waga netto: 0,70 kg

Horn Distribution S.A.
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KTX-H100
Zestaw kalibracyjny Imprint
• zawiera kalibracyjną płytę CD-ROM
• wysokiej jakości mikrofon i kable
• do kalibracji IMPRINT PXA-H100

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł
EAN: 4958043632152

waga netto: 0,70 kg

KWE-610A
Cyfrowy kabel optyczny
• cyfrowy kabel optyczny do IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R,
IVA-W502R/505R

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632190

waga netto: 0,11 kg

4916
Cyfrowy kabel optyczny
• metrowy cyfrowy kabel optyczny do IVA-D106R oraz DHA-S690

169 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

ZESTAWY BLUETOOTH
KCE-400BT
Moduł Parrot Bluetooth
współpraca z produktami z obsługą zestawu Parrot Bluetooth
zgodność z wieloma telefonami Bluetooth
możliwość aktualizacji w celu obsługi przyszłych modeli telefonów
profil głośnomówiący HFP
pobieranie książki telefonicznej
wybieranie głosowe
funkcja automatycznego odbioru połączeń
historia połączeń
mikrofon w zestawie
strumieniowanie A2DP oraz obsługa urządzenia AVRCP (wyłącznie w
przypadku KCE-400BT)
• możliwość dołączenia iPod (wyłącznie KCE-400BT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

649 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 4958043731015

waga netto: 0,35 kg

KCE-250BT
Moduł Parrot Bluetooth
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

współpraca z produktami z obsługą zestawu Parrot Bluetooth
zgodność z wieloma telefonami Bluetooth
możliwość aktualizacji w celu obsługi przyszłych modeli telefonów
profil głośnomówiący HFP
pobieranie książki telefonicznej
wybieranie głosowe
funkcja automatycznego odbioru połączeń
historia połączeń
mikrofon w zestawie

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043731077
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WZMACNIACZE
PDX-M12
Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 2500W
moc RMS 1200W
klasa D
wzmacniacze mono posiada regulowany filtr dolnoprzepustowy i filtry
subsoniczne
jest zgodny z z pokrętłem zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera
(RUX-KNOB)
konstrukcja warstwowa
kompaktowe wymiary
zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
wzmacniacze mono pracują przy 1 Ω

2 799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł
EAN: 4958043510856

waga netto: 3,00 kg

PDX-M6
Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1200W
moc RMS 600W
klasa D
wzmacniacze mono posiada regulowany filtr dolnoprzepustowy i filtry
subsoniczne
jest zgodny z z pokrętłem zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera
(RUX-KNOB)
konstrukcja warstwowa
kompaktowe wymiary
zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
wzmacniacze mono pracują przy 1 Ω

1 799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,35 zł
EAN: 4958043510863

waga netto: 2,90 kg

PDX-F6
Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1200W
moc RMS 4x150W/2x300W
klasa D
regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
konstrukcja warstwowa
zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
kompaktowe wymiary

2 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,34 zł
EAN: 4958043510870

waga netto: 2,80 kg

PDX-F4
Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 900W
moc RMS 4x100W/2x200W
klasa D
regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
konstrukcja warstwowa
zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
kompaktowe wymiary

1 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,33 zł
EAN: 4958043510887

waga netto: 2,70 kg

Horn Distribution S.A.
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PDX-5
Cyfrowy 5-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1200W
moc RMS 4x75W+1x300W
klasa D
regulowane filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
konstrukcja warstwowa
zabezpieczenie termiczne i niskonapięciowe
wyjątkowo szerokie pasmo przenoszenia
szybkozłacza przyłączeniowe do głośników i zasilania
kompaktowe wymiary

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł
EAN: 4958043510801

waga netto: 3,00 kg

MRP-M2000
Monofoniczny wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 3200W
moc RMS 2000W
klasa D
regulacja wzmocnienia wejścia (0,2 V – 4 V)
regulacja poziomu korektora niskich dźwięków (0 dB – +12 dB)
regulowany filtr środkowych częstotliwości niskich dźwięków (30 Hz – 80 Hz)
regulowany filtr dolnoprzepustowy (50 Hz – 200 Hz)
wejścia sygnału głośnikowego
układ zarządzania temperaturą

2 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

2 031,71 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,68 zł
EAN: 793276300935

waga netto: 5,60 kg

MRX-M100
Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1900W
moc RMS 1000W
klasa D
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
płynna regulacjia filtra dolnoprzepustowego
wejście sygnału głośnikowego
układ zarządzania temperaturą
kompaktowe wymiary

MRX-M50
Cyfrowy monofoniczny wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1100W
moc RMS 500W
klasa D
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
płynna regulacjia filtra dolnoprzepustowego
wejście sygnału głośnikowego
układ zarządzania temperaturą
kompaktowe wymiary

MRX-V60
Cyfrowy 5-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

moc max 1200W
moc RMS 4 x 75W + 1 x 300W
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
wejście sygnału głośnikowego
układ zarządzania temperaturą

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

1 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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MRX-F30
Cyfrowy 4-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•

moc max 600W
moc RMS 4 x 75W
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
wejście sygnału głośnikowego
układ zarządzania temperaturą

MRX-T15
Cyfrowy 2-kanałowy wzmacniacz mocy
moc max 350W
moc RMS 2 x 75W
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy (wzmacniacze mono:
tylko dolnoprzepustowy)
• wejście sygnału głośnikowego
• układ zarządzania temperaturą
•
•
•
•
•

PMX-F640
4-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•

moc max 640W
moc RMS 4X50W
tryb zmostkowany 2X150W
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
wejście sygnału głośnikowego

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

899 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

649 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,31 zł
EAN: 4958043510832

waga netto: 2,50 kg

PMX-T320
2-kanałowy wzmacniacz mocy
•
•
•
•
•
•
•

moc max 320W
moc RMS 2X50W
tryb zmostkowany 1X150W
regulacja czułości wejściowej 0,2 V – 4 V
korektor niskich tonów
filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
wejście sygnału głośnikowego

499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,24 zł
EAN: 4958043510849

waga netto: 1,98 kg

KTP-445
Zestaw zwiększający moc radioodtwarzacza
•
•
•
•

moc max 4 x 100W
współpraca ze wszystkimi radioodtwarzaczami Alpine 2005 – 2011
instalacja Plug & Play (bez dodatkowych przewodów)
niewielka obudowa (z łatwością mieści się w desce rozdzielczej większości
pojazdów)

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł
EAN: 4958043510788

waga netto: 1,00 kg

Horn Distribution S.A.
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RUX-KNOB
Pokrętło zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera
• pokrętło zdalnego regulatora wzmocnienia subwoofera do stosowania z PDXM6, PDX-M12, MRX-M200, MRX-M100, MRX-M50 i MRX-V60

119 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

GŁOŚNIKI TYPE-X
SPX-17PRO
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 300W
moc RMS 100W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 35Hz-40kHz
nacinana membrana głośnika niskotonowego
bezrezonansowe połączenie zawieszenia z membraną
1,25-calowy głośnik wysokotonowy z membraną Ring Radiator
audiofilskie zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
możliwość wielu ustawień zwrotnicy
możliwość podłączenia bi-amp

2 399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,49 zł
EAN: 4958043514007

waga netto: 4,00 kg

SPX-13PRO
2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 240W
moc RMS 80W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 45Hz-40kHz
nacinana membrana głośnika niskotonowego
bezrezonansowe połączenie zawieszenia z membraną
1,25-calowy głośnik wysokotonowy z membraną Ring Radiator
audiofilskie zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
możliwość wielu ustawień zwrotnicy
możliwość podłączenia bi-amp

2 399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 950,41 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,39 zł

waga netto: 3,20 kg

SPX-17REF
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 225W
moc RMS 75W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 40Hz-40kHz
poprzecznie żebrowana membrana aluminiowa
wysokiej jakości magnes neodymowy
pierścieniowy kopułkowy głośnik wysokotonowy
referencyjne zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
możliwość wielu ustawień zwrotnicy
możliwość podłączenia bi-amp
możliość konfiguracji jako głośnik współosiowy

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,49 zł
EAN: 4958043514021

waga netto: 4,00 kg

Horn Distribution S.A.
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SPX-13REF
2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 180W
moc RMS 60W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 50Hz-40kHz
poprzecznie żebrowana membrana aluminiowa
wysokiej jakości magnes neodymowy
pierścieniowy kopułkowy głośnik wysokotonowy
referencyjne zwrotnice o kompaktowej konstrukcji
możliwość wielu ustawień zwrotnicy
możliwość podłączenia bi-amp
możliość konfiguracji jako głośnik współosiowy

SWX-1243D
12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 3000W
moc RMS 1000W
impedancja 2x4Ohm
membrana z Rohacellu wzmocnionego kewlarem
duży magnes strontowy
zawieszenie HAMR
pozłacane łatwo dostępne przyłącza dla grubych przewodów głośnikowych
łatwa konfiguracja zworek

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

2 199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,95 zł
EAN: 4958043514083

waga netto: 16,00 kg

SWX-1043D
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 3000W
moc RMS 1000W
impedancja 2x4Ohm
membrana z Rohacellu wzmocnionego kewlarem
duży magnes strontowy
zawieszenie HAMR
pozłacane łatwo dostępne przyłącza dla grubych przewodów głośnikowych
łatwa konfiguracja zworek

1 999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,95 zł
EAN: 4958043514090

waga netto: 16,00 kg

Horn Distribution S.A.
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GŁOŚNIKI TYPE-R
SPR-60C
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 330W
moc RMS 110W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 65Hz-29kHz
głębokość montażowa 59mm
neodymowy magnes
kompaktowa konstrukcja zwrotnicy
nowe zawieszenie i konstrukcja membrany
metalowy korektor fazy

SPR-50C
2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 300W
moc RMS 100W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 70Hz-29kHz
głębokość montażowa 57mm
neodymowy magnes
kompaktowa konstrukcja zwrotnicy
nowe zawieszenie i konstrukcja membrany
metalowy korektor fazy

SPR-60
2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 300W
moc RMS 100W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 65Hz-29kHz
głębokość montażowa 59mm
neodymowy magnes
regulacja nachylanie głośnika wyskokotonowego
nowe zawieszenie i konstrukcja membrany

SPR-50
2-drożny zestaw współosiowy 13cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

moc max 270W
moc RMS 90W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 70Hz-29kHz
głębokość montażowa 57mm
neodymowy magnes
regulacja nachylanie głośnika wyskokotonowego
nowe zawieszenie i konstrukcja membrany
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1 099 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 049 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

852,84 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

649 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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SPR-69
2-drożny zestaw współosiowy 6 x 9” (15 cm x 23 cm)
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 300W
moc RMS 100W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 60Hz-29kHz
głębokość montażowa 72mm
neodymowy magnes
regulacja nachylanie głośnika wyskokotonowego
nowe zawieszenie i konstrukcja membrany

SWR-T12
12-calowy (30 cm) płaski głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 4Ohm
przystosowany do pracy w małych obudowach
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

SWR-T10
10-calowy (25 cm) płaski głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 4Ohm
przystosowany do pracy w małych obudowach
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

SWR-1542D
15-calowy (38 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 2000W
moc RMS 750W
impedancja 2x4Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

749 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,81 zł
EAN: 4958043515745

waga netto: 14,80 kg

SWR-1522D
15-calowy (38 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 2000W
moc RMS 750W
impedancja 2x2Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

1 499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 2,38 zł
EAN: 4958043515752

waga netto: 19,50 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011
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SWR-1243D
12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 2x4Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

899 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,04 zł
EAN: 4958043514502

waga netto: 8,56 kg

SWR-1223D
12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 2x4Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

899 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,40 zł
EAN: 4958043514519

waga netto: 11,50 kg

SWR-1043D
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 2x4Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,12 zł

waga netto: 9,17 kg

SWR-1023D
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•
•

moc max 1800W
moc RMS 600W
impedancja 2x2Ohm
membrana z włókna węglowego wzmocnionego kewlarem
aluminium o strukturze plastra miodu
zaawansowane zarządzanie temperaturą
zawieszenie HAMR
przyłącza wciskowe dla grubych przewodów

799 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 1,12 zł
EAN: 4958043514533

waga netto: 9,17 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011
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GŁOŚNIKI TYPE-G
SPG-17CS
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•

moc max 280W
moc RMS 70W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 68Hz-20kHz
głębokość montażowa 60mm

499 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,23 zł
EAN: 4958043518159

waga netto: 1,90 kg

SPG-13CS
2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm
•
•
•
•
•

moc max 250W
moc RMS 65W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 65Hz-20kHz
głębokość montażowa 42mm

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043518166

waga netto: 1,50 kg

SPG-69C3
3-drożny zestaw współosiowy 6 x 9” (15 cm x 23 cm)
•
•
•
•
•

moc max 350W
moc RMS 90W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 65Hz-19kHz
głębokość montażowa 75mm

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł
EAN: 4958043518210

waga netto: 3,00 kg

SPG-69C2
2-drożny zestaw współosiowy 6 x 9” (15 cm x 23 cm)
•
•
•
•
•

moc max 300W
moc RMS 75W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 60Hz-18kHz
głębokość montażowa 75mm

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,37 zł
EAN: 4958043518203

waga netto: 3,00 kg

SPG-17C2
2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm
•
•
•
•
•

moc max 240W
moc RMS 60W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 68Hz-20kHz
głębokość montażowa 60mm

299 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043518173

waga netto: 1,50 kg

Horn Distribution S.A.
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SPG-13C2
2-drożny zestaw współosiowy 13cm
•
•
•
•
•

moc max 200W
moc RMS 50W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 82Hz-20kHz
głębokość montażowa 42mm

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł
EAN: 4958043518180

waga netto: 1,10 kg

SPG-10C2
2-drożny zestaw współosiowy 10cm
•
•
•
•
•

moc max 180W
moc RMS 45W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 101Hz-20kHz
głębokość montażowa 42mm

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł
EAN: 4958043518197

waga netto: 0,98 kg

SWG-1244
12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•

moc max 800W
moc RMS 260W
impedancja 4Ohm
guma zasłaniająca otwory montażowe
duże zakręcane złącza podłączeniowe
metalowa konstrukcja kosza

SWG-1044
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•

moc max 500W
moc RMS 150W
impedancja 4Ohm
guma zasłaniająca otwory montażowe
duże zakręcane złącza podłączeniowe
metalowa konstrukcja kosza

SWG-844
8-calowy (20 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

moc max 400W
moc RMS 120W
impedancja 4Ohm
guma zasłaniająca otwory montażowe
duże zakręcane złącza podłączeniowe
metalowa konstrukcja kosza

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

449 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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GŁOŚNIKI TYPE-E
SXE-6925S
2-drożny zestaw współosiowy 6x9” (15cm x 23cm)
•
•
•
•
•

moc max 280W
moc RMS 45W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz
głębokość montażowa 79,5mm

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,33 zł
EAN: 4958043515721

waga netto: 2,70 kg

SXE-5725S
2-drożny zestaw współosiowy 5x7” (12,5cm x 17,5cm)
•
•
•
•
•

moc max 200W
moc RMS 35W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz
głębokość montażowa 62mm

169 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,22 zł
EAN: 4958043515714

waga netto: 1,80 kg

SXE-4625S
2-drożny zestaw współosiowy 4x6” (10cm x 15cm)
•
•
•
•
•

moc max 150W
moc RMS 20W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 90Hz-20kHz
głębokość montażowa 37mm

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł
EAN: 4958043515578

waga netto: 1,10 kg

SXE-2035S
3-drożny zestaw współosiowy 20cm
•
•
•
•
•

moc max 280W
moc RMS 45W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz
głębokość montażowa 74mm

249 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,22 zł
EAN: 4958043514397

waga netto: 1,80 kg

SXE-1750S
2-drożny odseparowany system głośnikowy 16,5cm
•
•
•
•
•

moc max 280W
moc RMS 45W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
głębokość montażowa 46mm

279 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

226,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,18 zł
EAN: 4958043515516

waga netto: 1,50 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011
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SXE-1350S
2-drożny odseparowany system głośnikowy 13cm
•
•
•
•
•

moc max 250W
moc RMS 40W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
głębokość montażowa 48,5mm

279 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

226,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,17 zł
EAN: 4958043515523

waga netto: 1,40 kg

SXE-1725S
2-drożny zestaw współosiowy 16,5cm
•
•
•
•
•

moc max 200W
moc RMS 40W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz
głębokość montażowa 46mm

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,12 zł
EAN: 4958043515530

waga netto: 1,00 kg

SXE-1325S
2-drożny zestaw współosiowy 13cm
•
•
•
•
•

moc max 200W
moc RMS 35W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz
głębokość montażowa 48,5mm

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,15 zł
EAN: 4958043515547

waga netto: 1,20 kg

SXE-1025S
2-drożny zestaw współosiowy 10cm
•
•
•
•
•

moc max 180W
moc RMS 25W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz
głębokość montażowa 43mm

199 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,13 zł
EAN: 4958043515554

waga netto: 1,10 kg

SXE-0825S
2-drożny zestaw współosiowy 8,7cm
•
•
•
•
•

moc max 150W
moc RMS 20W
impedancja 4Ohm
pasmo przenoszenia 120Hz-16kHz
głębokość montażowa 35,5mm

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,09 zł
EAN: 4958043515561

waga netto: 0,70 kg

Horn Distribution S.A.
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strona 30

SWE-1244E
12-calowy (30 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•

moc max 650W
moc RMS 200W
impedancja 4Ohm
zakręcane złącza głośnikowe
możliwość pracy Free-air
metalowa konstrukcja kosza
wytrzymały gril ochronny w zestawie

SWE-1044E
10-calowy (25 cm) głośnik niskotonowy
•
•
•
•
•
•
•

moc max 500W
moc RMS 150W
impedancja 4Ohm
zakręcane złącza głośnikowe
możliwość pracy Free-air
metalowa konstrukcja kosza
wytrzymały gril ochronny w zestawie

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

SUBWOOFERY AKTYWNE
SWE-3200
12-calowy (30 cm) subwoofer ze wzmacniaczem
• wyposażony w subwoofer 12” (30 cm) SWE-1244E
• wbudowany wzmacniacz PMX-T320 (moc maksymalna 320 W, moc RMS 150
W przy 14,4 V 1% THD)
• wysokiej jakości obudowa bass-reflex z okienkiem z akrylu i demontowaną
zaślepką wejścia
• wytrzymała maskownica subwoofera

SWE-1000
8-calowy (20 cm) subwoofer aktywny
• moc max 150W
• filtr dolnoprzepustowy: 50 Hz – 125 Hz (-12 dB na oktawę)
• pilot do sterowania w zestawie (regulacja fazy, filtra oraz głośności)

1 399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

999 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,63 zł
EAN: 4958043519200

waga netto: 5,20 kg

SBG-12KIT
Zestaw subwoofer ze wzmacniaczem i okablowaniem
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

moc RMS 250W
12-calowy subwoofer Type-G
pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
wzmacniacz cyfrowy V-POWER MRP-M350
wysokiej jakości obudowa bass-reflex
zestaw przewodów wysokiej jakości

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

1 399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

1 137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
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SUBWOOFERY PASYWNE
SBG-1244BP
Subwoofer w obudowie Band-pass
•
•
•
•

moc RMS 250W
12-calowy subwoofer Type-G
pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

SBG-1244BR
Subwoofer w obudowie Bass reflex
•
•
•
•

moc RMS 250W
12-calowy subwoofer Type-G
pasmo przenoszenia: 28 Hz – 200 Hz
okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

SBG-1044BR
Subwoofer w obudowie Bass reflex
•
•
•
•

moc RMS 150W
10-calowy subwoofer Type-G
pasmo przenoszenia: 30 Hz – 200 Hz
okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

SBG-844BR
Subwoofer w obudowie Bass reflex
•
•
•
•

moc RMS 120W
8-calowy subwoofer Type-G
pasmo przenoszenia: 34 Hz – 200 Hz
okienko akrylowe z niebieskim podświetleniem

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

699 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

599 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

486,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

399 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

324,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

KABLE FULL SPEED
KCE-422i
Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®
• do podłączania iPod do CDA-9887R i CDE-9880R/82Ri

99,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043631940

waga netto: 0,10 kg

Horn Distribution S.A.
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KCE-433iV
Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®
• do podłączenia odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone do CDE-125BT/126BT i
CDE-111R/RM
• wymagany do obsługi odtwarzacza iPod z modułem KCE-400BT

99,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632206

waga netto: 0,12 kg

KCE-430iV
Kabel iPod do konsoli IVA-D106R
• do podłączenia odtwarzacza iPod do IVA-D106R
• włącznie z odtwarzaniem filmów

99,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632169

waga netto: 0,09 kg

KCE-435iV
Kabel iPod do konsoli IVA-D106R
• do podłączenia odtwarzacza iPod do IVA-D106R z modułem KCE-400BT
• włącznie z odtwarzaniem filmów

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 4958043632336

waga netto: 0,15 kg

KCE-236B
Przejściówka Full Speed – Mini-Jack
• do podłączania przenośnego odtwarzacza MP3 i podobnych urządzeń do
CDA-117Ri, , CDE-126BT, CDE-125BT, CDE-112Ri, CDE-111R/RM oraz CDEW203Ri

59,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

47,97 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632008

waga netto: 0,05 kg

KCE-237B
Przejściówka Full Speed – Mini-Jack
• do podłączania przenośnego odtwarzacza MP3 i podobnych urządzeń do
CDA-9887R, CDE-9882Ri/RSi, CDE-9880R, IVA-D106R/D511R/RB, IVAW505R/W502R/W520R

59,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

47,97 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł
EAN: 4958043632220

waga netto: 0,38 kg

Horn Distribution S.A.
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KCE-USB3
2-metrowy kabel łączący USB
• zawiera wpuszczaną przejściówkę i standardowe mocowanie

29,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

23,58 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 4958043632183

waga netto: 0,25 kg

KCX-422TR
Konwerter zasilania do iPod/iPhone®
• konwerter zasilania do podłączenia Full Speed dla odtwarzaczy iPod 4G-5G,
iPod nano 1G-3G, iPod mini, iPod classic oraz iPod touch 1G

349 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 4958043632251

waga netto: 0,20 kg

KCU-461iV
Kabel połączeniowy do iPod/iPhone®
• kabel iPod/iPhone dal INA-W910R, IVA-D511R/RB, IVA-D800R, IVA-W520R
• 1A szybkie ładowanie baterii dla iPod /iPhone

KCU-442i
Kabel łączący Full Speed do odtwarzacza iPod/iPhone®
• przejściówka USB do iPod
• długość kabla 2 metry

KCU-230NK
Kabel połączeniowy USB do telefonów zgodnych z “Works with
Nokia”
• kabel umożliwia podłączenie urządzeń iPod i iPhone oraz odtwarzanie
znajdujących się na nich filmów i utworów muzycznych do IVA-D511R/RB,
IVA-W520R, INA-W910R i INE-S900R

Horn Distribution S.A.

Cennik ALPINE – 19 wrzesień 2011

149 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632350

99,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

49,00 zł
CENA DETALICZNA Z VAT

39,84 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 4958043632350
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