


חברת Audio Pro נוסדה בשנת 1978 בשוודיה
כחברה המתמחה בייצור רמקולים מוגברים ייחודיים.

קו המוצרים של Audio Pro מציע מגוון עיצובים
מקוריים אשר לוקחים השראה מהאסתטיקה

הסקנדינבית והולמים כל חדר בבית.

במהלך השנים החברה רשמה מספר פטנטים אשר
ממקמים אותה בחוד החנית של עולם הסאונד.

השילוב בין ניסיון של למעלה מארבעה עשורים בייצור
רמקולים יחד עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום

הסאונד מעניקות לכל רמקול של החברה את היכולת
להפיק צלילים עמוקים ועשירים אשר מאפשרים לך
לא רק לשמוע את המוזיקה - אלא גם להרגיש אותה.

אנחנו מזמינים אותך להתרשם ממבחר הרמקולים של
Audio Pro ולמצוא את הרמקול שמתאים במיוחד לך.



סאונד לפני הכל
הסוד שעומד מאחורי איכות הסאונד
המעולה של Audio Pro הוא ניסיון
של שנים רבות בפיתוח, תכנון וייצור 

עיצוב כדרך חיים
מתחילת הדרך, Audio Pro שמה דגש

על השילוב בין סאונד נהדר לעיצוב
מודרני, אסתטי ומתוחכם.

הרמקולים של Audio Pro מתוכננים
כך שהם יעמדו במבחן הזמן ויראו טוב

בכל מצב, מיקום ותקופה.

1978

1980

1990

2000

2010

NOW

של רמקולים ע"י אנשים שאוהבים מוזיקה
בשביל אנשים שאוהבים מוזיקה.
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פרסים נוספים

"הרכישה המשתלמת ביותר
 של רמקול אלחוטי"

2016

"מוצר השנה
הרמקול האלחוטי הטוב ביותר"

2017

"מוצר השנה – מערכת
המולטי רום הטובה ביותר"

2018

"מוצר השנה – מערכת
המולטי רום הטובה ביותר"

2019

"מוצר השנה – מערכת
המולטי רום הטובה ביותר"

2020

WHAT HI-FI?

AWARDS



ALL ROOMS LIBERATED
מוזיקה בכל חדר

מקמו רמקול בכל חדר שתרצו ברחבי
הבית ונגנו את אותו השיר או שירים

שונים בכל הרמקולים.

הזרימו מוזיקה ממגון רחב של מקורות שמע:
שירותי מוזיקה, מחשב, סמארטפון והכל
דרך אפליקציה ידידותית ונוחה לשימוש.

PLAY LEFT, RIGHT OR STEREO
מצבי שמע מתקדמים

כל רמקול של Audio Pro יכול להיות מוגדר
כרמקול סטריאו עצמאי או כזוג רמקולים
(שמאל וימין) במצב סטריאו מתקדם*.

ALL THE MUSIC YOU NEED
כל המוזיקה שבעולם

הרמקולים של Audio Pro תומכים
בשירותי המוזיקה המובילים בעולם:

BT-5 למעט דגם *
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WIFI PRESETS - PLAY DIRECT
התאמה אישית קלה לתפעול

אין צורך בסמארטפון, בעזרת כפתורים
מובנים על גבי המכשיר הניתנים להגדרה

בהתאם להעדפות שלכם אתם יכולים להתחיל
לשמוע מוזיקה בלחיצת כפתור.

BLUETOOTH AS
ICING ON THE CAKE

!BLUETOOTH יש גם
רוב מערכות הMulti-Room שקיימות

בשוק מגיעות עם קישוריות Wi-Fi בלבד.
הרמקולים של Audio-Pro מגיעים גם
עם Bluetooth, כדי שתוכלו להאזין

למוזיקה שלכם בכל מצב.

WIRELESS RESTREAM
הפכו כל רמקול לאלחוטי

חברו כל רמקול מוגבר אל מערכת
Audio Pro הרמקולים של

והפכו אותו לאלחוטי עם
.Multi-Room יכולות





הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

5X+15Wx2
זוג טוויטרים בקוטר "0.75

וופר בקוטר "3.5

מידות ומשקל
11.5 ס"מ גובה   
21.5 ס"מ רוחב   
13.5 ס"מ עומק   

2 ק"ג משקל   

Multi-Roomכניסת 3.5 מ"מ תמיכה ב
עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Range: 60 - 20,000 Hz

Crossover: 5.200 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

סוללה
עד 15 שעות בחצי עוצמת ווליום

עד 9 שעות בעוצמת ווליום מלאה

הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

40W
זוג טוויטרים בקוטר "0.75

וופר בקוטר "4

מידות ומשקל
13 ס"מ גובה   
25 ס"מ רוחב   
15 ס"מ עומק   

2.4 ק"ג משקל   

Multi-Roomכניסת 3.5 מ"מ תמיכה ב
עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

יציאות
5V עד USB DC יציאת סאבוופר, יציאת

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Range: 50 - 20,000 Hz

Crossover: 3.800 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

4oW
זוג טוויטרים בקוטר "0.75

וופר בקוטר "4

מידות ומשקל
13 ס"מ גובה   
25 ס"מ רוחב   
15 ס"מ עומק   

2.4 ק"ג משקל   

Multi-Roomכניסת 3.5 מ"מ תמיכה ב
עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

יציאות
5V עד USB DC יציאת סאבוופר, יציאת

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11

טווח תדרים
Range: 50 - 20,000 Hz

Crossover: 3.800 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

הגברה
הגברה דיגיטלית

CLASS D
80W

זוג טוויטרים בקוטר "0.75
וופר בקוטר "5.25

מידות ומשקל
16.6 ס"מ גובה   

32 ס"מ רוחב   
18 ס"מ עומק   

3.85 ק"ג משקל   

Multi-Roomכניסת 3.5 מ"מ תמיכה ב
עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11

טווח תדרים
Range: 45 - 20,000 Hz

Crossover: 2.500 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

C10
ADDON

C5
ADDON

C3
ADDON

C5A
ADDON

צבע

צבע
צבע

צבע

רמקול נייד
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BT5
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
10W+30W

טוויטר בקוטר "0.75
וופר בקוטר "4

מידות ומשקל
13.4 ס"מ גובה   

25 ס"מ רוחב   
15 ס"מ עומק   

2.75 ק"ג משקל   

אפשרויות הזרמת מדיה

טווח תדרים
Frequency range: 50 – 20.000Hz

Crossover frequency: 3.800Hz

צבע

Bluetooth 4.0 כניסת 3.5 מ"מ

BLUETOOTH  בלבד

BLUETOOTH  בלבד
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הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

2X15W
W15

זוג טוויטרים בקוטר "0.75
וופר בקוטר "3.5

מידות ומשקל
15.5 ס"מ גובה   
21.5 ס"מ רוחב   
13.5 ס"מ עומק   

2.1 ק"ג משקל   

אפשרויות ניגון
Bluetooth 4.0 כניסת 3.5, מ"מ

טווח תדרים
Range: 60 - 20,000 Hz

Crossover: 5.200 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

סוללה
עד 30 שעות בחצי עוצמת ווליום

עד 12 שעות בעוצמת ווליום מלאה

T3+
ADDON

צבע



הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

200W
long throw 6.5" וופר בקוטר

זוג רדיאטורים פאסיביים בקוטר "7.5

מידות ומשקל
23 ס"מ גובה   
23 ס"מ רוחב   
23 ס"מ עומק   
6.1 ק"ג משקל   

  LAN + RCA In                                                    
חיבור אוטומטי דרך רשת ה-Wi-Fi להתקנה קלה

תמיכה בMulti-Room עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Range: 30 - 120 Hz

Crossover: 50 - 120 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

150W
long throw 8" וופר בקוטר

Bassreflex סאבוופר
 DSP עם

מידות ומשקל
27.5 ס"מ גובה   
29.5 ס"מ רוחב   
29.5 ס"מ עומק   

7.6 ק"ג משקל   

                                                  RCA אפשרויות חיבור – כניסת
טווח תדרים

 Range: 35 – 130Hz"
 Variable crossover: 50-130Hz

Phase: 0-180 "degrees

C-SUB
ADDON

A-SUB
ADDON

צבע

צבע

סאבוופר אלחוטי
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הגברה
CLASS D הגברה דיגיטלית

200W
long throw 8" וופר בקוטר

זוג רדיאטורים פאסיביים בקוטר "9

מידות ומשקל
28 ס"מ גובה   
28 ס"מ רוחב   

29.5 ס"מ עומק   
9.65 ק"ג משקל   

                                                  RCA אפשרויות חיבור – כניסת
טווח תדרים

Range: 33 - 120 Hz
Variable crossover: 40 - 120 Hz

Variable phase: 0 - 180 degrees

SW-10
ADDON

צבע



A10
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
52W

טוויטר בקוטר "1.25
וופר בקוטר "3

זוג ראדיאטורים פאסיביים בקוטר "4.5

מידות ומשקל
19.3 ס"מ גובה   

14 ס"מ רוחב   
14 ס"מ עומק   
1.4 ק"ג משקל   

יכולות הזרמת מדיה
 Bluetooth-ו Spotify Connect, Apple Airplay

כניסת 3.5 מ"מ
 Multiroom-תמיכה מלאה ב

פורמטי אודיו נתמכים
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Frequency range: 55 – 20.000 Hz

 Crossover frequency: 300 Hz

אביזרים
מתקן תלייה ייעודי – נמכר בנפרד

צבע
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D-1
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
60W+2x20W

זוג טוויטרים בקוטר "1
זוג וופרים בקוטר "4.5

מידות ומשקל
15.5 ס"מ גובה   
36.5 ס"מ רוחב   

19 ס"מ עומק   
4.85 ק"ג משקל   

       

תמיכה בMulti-Room עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Range: 45 - 22,000 Hz

Crossover: 2.500 Hz

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

גימור
בד דמוי עור עם שילוב תפירה ידנית ונגיעות אלומיניום

DRUMFIRE
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
300W סה״כ

(D-1)100 לחלק העליוןW
200W לחלק התחתון(סאבוופר)

זוג טוויטרים בקוטר "1
זוג מיד ריינג בקוטר "4.5

סאבוופר בקוטר "8

D1 מידות ומשקל
15.5 ס"מ גובה   
36.5 ס"מ רוחב   

19 ס"מ עומק   
4.85 ק"ג משקל   

סאבוופר
50 ס"מ גובה   

36.5 ס"מ רוחב   
19 ס"מ עומק   

16.55 ק"ג משקל   

תמיכה בMulti-Room עם תמיכה בשירותי מוזיקה רבים

יציאות
יציאת סאבוופר

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

טווח תדרים
Range: 45 - 22,000 Hz

Crossover: 2.500 Hz
Subwoofer range: 30-120Hz

Variable crossover: 50-120Hz
Variable phase: 0-180 degrees

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

גימור
בד דמוי עור עם שילוב תפירה ידנית ונגיעות אלומיניום

צבע

צבע

RCA וכניסת 3.5 מ"מ    

RCA וכניסת 3.5 מ"מ
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A26
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
2X75W

טוויטר בקוטר "1 
וופר בקוטר "4.5

מידות ומשקל
23.8 ס"מ גובה   

15 ס"מ רוחב   
20 ס"מ עומק   

6.43 ק"ג (לזוג) משקל   

 apt-X® Low Latency codec-עם תמיכה ב Bluetooth 5.0
כניסת 3.5 מ"מ

 Multiroom-תמיכה מלאה ב
(PCM רק) אופטי דיגיטליTOSLink

(PCM רק) ARC/TV

יציאות
RCA יציאת סאבוופר

טווח תדרים
Frequency range: 45 – 20.000 Hz

Crossover frequency: 2.800Hz

מידע נוסף
כולל שלט יוקרתי מאלומיניום

A36
הגברה

CLASS D הגברה דיגיטלית
2X75W

טוויטר בקוטר "1 
וופר בקוטר "4.5

מידות ומשקל
83.2 ס"מ גובה   

19 ס"מ רוחב   
21 ס"מ עומק   

14.98 ק"ג (לזוג) משקל   

                                                
 apt-X® Low Latency codec-עם תמיכה ב Bluetooth 5.0

כניסת 3.5 מ"מ
 Multiroom-תמיכה מלאה ב

(PCM רק) אופטי דיגיטליTOSLink
(PCM רק) ARC/TV

יציאות
RCA יציאת סאבוופר

טווח תדרים
Frequency range: 32–25.000 Hz

Crossover frequency: 2.900Hz

מידע נוסף
כולל שלט יוקרתי מאלומיניום

צבע

צבע
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LINK-1
מערכת

מתאם אשר הופך מערכות שמע חוטיות
Multi-Room-לאלחוטיות עם תמיכה ב

מידות ומשקל
10.5 ס"מ גובה   
10.5 ס"מ רוחב   
2.9 ס"מ עומק   

0.167 ק"ג משקל   

אפשרויות חיבור

יציאות
אנלוגי

TOSlink אופטי

רשת
b/g/n, 2.4 GHz 802.11 בלבד

פורמטי אודיו
MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless

צבע

Ethernet LAN
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