
We make sound
Οικιακός Ήχος



 
 
 

Σετ ηχείων οροφής με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth,
προσφέρουν ασυναγώνιστη απλότητα όσον αφορά τη σύνδεση

και την αναπαραγωγή από τις συμβατές συσκευές. 
Το σετ περιλαμβάνει 2 ηχεία οροφής αποτελούμενο από ένα

ενεργό ηχείο με δέκτη Bluetooth και ένα παθητικό ηχείο. 
Με χαμηλό προφίλ, μαγνητικές γρίλιες, αυτά τα ηχεία είναι

κατάλληλα για οικιακή και εμπορική χρήση, με ενσωματωμένο
τροφοδοτικό 12Vdc για εύκολη εγκατάσταση.

BCS52S

5.25″ 4Ω 2X20W

BCS65S

6.5″ 4Ω 2X20W

Τιμή Λιανικής: 89 Τιμή Λιανικής: 109€ €
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ΟροφήςΑυτοενισχυόμενα χωνευτά Ηχεία Bluetooth 



Ζεύγος ηχείων σε συμπαγές
χυτό περίβλημα για λειτουργία
100V ή 8 Ohms. Ιδανικό για ήχο
surround σε διακριτικές
εγκαταστάσεις Λειτουργία σε
συνδυασμό με ηχείο χαμηλών
συχνοτήτων (subwoofer).

BH4C25V

Τιμή Λιανικής: 69

2.5″ 100V/8Ω 15W

€

Υψηλής ποιότητας 
ηχεία IP44 με αντοχή 

στις καιρικές συνθήκες.
Κάθε ηχείο παρέχεται με πλευρικά
ρυθμιζόμενο στήριγμα τοίχου το
οποίο μπορεί επίσης να ρυθμιστεί

σε διάφορες θέσεις κλίσης για
αποτελεσματική

κατευθυντικότητα.
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4″ 8Ω 30W

€Τιμή Λιανικής: 49

Επιτοίχια ηχεία

/Zεύγος



Κρεμαστά ηχεία
 
 
 

Ηχείο 2 δρόμων, ευρείας διασποράς σφαιροειδές, για
χρήση σε οροφές μεγάλου ύψους, όπου τα κλασικά ηχεία
οροφής δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες.

 Διαθέτει περιστροφικό διακόπτη στην κορυφή 
για την επιλογή 100V και λειτουργία 8 Ω. 

Παρέχεται με καλώδιο 4.5m καλώδιο και γάντζο για
κρέμασμα. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό.

PS65

6.5″ 100V/8Ω 30W

PS50

5″ 100V/8Ω 20W

Τιμή Λιανικής: 89Τιμή Λιανικής: 59 € €



Aδιάβροχα & ανθεκτικά
στη υγρασία

OD6-W8OD6-B8

Τιμή Λιανικής: 39Τιμή Λιανικής: 39€

Ειδικά σχεδιασμένα για
χώρους hamam
& spa ανθεκτικά στις υψηλές
θερμοκρασίες και την
υγρασία. Απολαύσετε τη
μουσική σας στο σπίτι ή στον
επαγγελματικό σας χώρο.

Ηχείa οροφής, ειδικής
κατασκευής, ανθεκτικά στο

νερό για τοποθέτηση σε
πάνελ, κατάλληλο για PA
εγκαταστάσεις σε πισίνες,

μπάνια κλπ.

Aδιάβροχα & ανθεκτικά
στη υγρασία

6.5″ 8Ω 40W

€

6.5″ 8Ω 40W

Αδιάβροχα ηχεία για spa | hamam
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Πλήρες πακέτα για ηχητική εγκατάσταση που
περιλαμβάνει ένα ζευγάρι ηχείων οροφής Adastra

SL και ενισχυτή τοίχου IW. Τα ηχεία οροφής
προσφέρουν καθαρή αναπαραγωγή ήχου μέσα σε
ένα μικρό και διακριτικό τύπο. Σε συνδυασμό με
τον ενισχυτή IW, ο ήχος μπορεί να εισαχθεί μέσω
σύνδεσης Bluetooth ή ενσύρματης εισόδου AUX.

Μια έξοδος γραμμής επιτρέπει την περαιτέρω
σύνδεση ενισχυτών σε μια αλυσίδα και τη

λειτουργία τους από το ίδιο σήμα εισόδου.
Παρέχεται με αντάπτορα τροφοδοσίας 12V και

καλώδια ηχείων για να παρέχει μια λύση all-in-one
για μουσική υπόκρουση σε μικρά έως μεσαία

δωμάτια.

SL4-BTSL3-BT

Ολοκληρωμένο Σύστημα
Bluetooth Ενισχυτή με
Ηχεία Οροφής
2 x 15W 3"

Τιμή Λιανικής: 99Τιμή Λιανικής: 79 € €

Ηχεία οροφής

Ολοκληρωμένο Σύστημα
Bluetooth Ενισχυτή με

Ηχεία Οροφής
2 x 30W 4"
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Ηχείο Οροφής

SL6C6S

Τιμή Λιανικής: 89Τιμή Λιανικής: 39€

Στερεοφωνικό ηχείο που παρέχει 
και τα δύο κανάλια του ήχου 
(Left & Right) από ένα μόνο σημείο,
διατηρώντας διαχωρισμό των καναλιών.
Το ηχείο περιλαμβάνει δύο mylar
tweeter θόλου σε συνδυασμό με woofer
διπλού πηνίου από πολυπροπυλένιο για
πλήρη και πλούσιο ήχο. Ιδανικό για
χρήση σε μικρούς χώρους.

 
Υψηλής ποιότητας που διαθέτει 

έναν κύριο οδηγό κώνου υψηλής
ευκαμψίας πολυπροπυλενίου για

εκτεταμένη απόκριση χαμηλής
συχνότητας και μονάδα tweeter 

mylar για ακριβή αναπαραγωγή HF. 
Το αποτέλεσμα είναι ένα μινιμαλιστικό

προφίλ για ένα  διακριτικό σύστημα ήχου.

Στερεοφωνικό Ηχείο οροφής 

6.5″ 8Ω 40W

€

6.5″ 8Ω 2X25W

Ηχεία οροφής
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Πλήρως εξοπλισμένοι στερεοφωνικοί ενισχυτές με
μίκτη για 2 μικρόφωνα και στερεοφωνική πηγή

ήχου. To ενσωματωμένo media player προσφέρει
αναπαραγωγή μουσικών κομματιών mp3 από

μονάδα USB ή κάρτα SD 
και διαθέτει επίσης δέκτη Bluetooth και 

δέκτη ραδιοφώνου FM.

A2

2X200W 2U

A4

4X200W 2U

Τιμή Λιανικής: 199 Τιμή Λιανικής: 249€ €

Στερεοφωνικός Ενισχυτής Στερεοφωνικός Ενισχυτής

Στερεοφωνικοί Ενισχυτές Bluetooth

USB FM   SD



STA40-WIFI 

Τιμή Λιανικής: 139 €

 
 Ελέγχεται από Smartphone 

Android ή iOS, το STA40-WIFI 
είναι συμβατό με δωρεάν 

διαθέσιμες εφαρμογές για ροή 
μουσικής και podcast απευθείας 

από το τοπικό ασύρματο δίκτυο. 
Η ροή κομματιών και οι λίστες 

αναπαραγωγής που είναι 
αποθηκευμένες σε ένα Smartphone 

μπορούν να σταλθούνε απευθείας 
ασύρματα ή μέσω του τοπικού δικτύου, 

προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια 
από την αναπαραγωγή Bluetooth.  Μια είσοδος 

γραμμής είναι  για σύνδεση σε τηλεόραση, CD, DVD ή
άλλη συσκευή αναπαραγωγής, εάν απαιτείται. 

Παρέχει μια ευέλικτη λύση μουσικής υποβάθρου “hands-
off” για συνεχή αναπαραγωγή μουσικής από υπηρεσίες

διαδικτύου με έλεγχο μέσω Smartphone.
 

2 x 20W

Ενισχυτής 
(Internet Radio 
Streaming) 

WIFI Ενισχυτής



     Η σύνδεση με ηχεία οροφής ή
τοίχου παρέχει μια επεκτάσιμη

διακριτική εγκατάσταση ήχου για
οικιακούς χώρους, καταστήματα

λιανικής πώλησης ή 
χώρους φιλοξενίας.

Στερεοφωνικοί ενισχυτές ήχου σε ένα μινιμαλιστικό
μικρό περίβλημα για τη συγκάλυψη σε μια 

κοιλότητα τοίχου ή οροφής για την 
τροφοδοσία ενός μουσικού συστήματος. 
 Η είσοδος σήματος πραγματοποιείται 

μέσω σύνδεσης Bluetooth ή 
στερεοφωνικής εισόδου AUX.

4 Ω 4X15W

Ενισχυτές Bluetooth

Τιμή Λιανικής: 39

IW30B IW415B

4 Ω 2X15W

Τιμή Λιανικής: 59€€



✓ Showroom: Ρήγα Φεραίου 39 
✓ Γραφεία: Μακεδονίας 148

54248, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση

 
2310 477194
2313 056218

www.audiodesigner.gr
info@audiodesigner.gr

Τηλέφωνο

Online

https://www.audiodesigner.gr/

