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We l k o m
thuis!

De wereld is een dorp – in ons geval Niederlauken. Hier
horen wij het gras groeien en horen we de haas en de egel
elkaar welterusten wensen. Maar sinds bijna 40 jaar horen
wij ook steeds weer de klank uit de luidsprekers, die wij
hier ontwikkelen en produceren.
Met dit magazine nodigen wij u uit om onze wereld te
ontdekken. U kunt zich verheugen op talrijke best geteste
exemplaren en nummers 1 uit de klas. Geniet van de
kunststukjes van de kleine sterren en de grote meesters.
Laat u zich enthousiasmeren door unieke specialisten en
veelzijdige multitalenten.
Ze worden allen verenigd door de gedachte van de
„pure music“ en het heldere besef, dat luidsprekers bij
alle technische perfectie en vakkundige passie vooral
één ding zijn: hoogstpersoonlijk.
Fijn dat u hier bent
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Va n o n s
voor u

Wij hebben het een en ander gezien, heel wat
gehoord en veel gebouwd. Onze luidsprekers
kennen altijd een essentie. Ze comprimeren de
gedachte van de „pure music“.
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“pure music” vanaf het begin
Hij was een van de eersten. En hij is er altijd
nog volledig bij. De oprichter van de firma,
Günther Seitz, leidt de onderneming al meer
dan 35 jaar met een eenvoudige en heldere
filosofie:
“Mijn doel was eigenlijk altijd om met
onze producten veel mensen de mogelijkheid te bieden om goede muziek te
ervaren.”

Tussen traditie en innovatie
Slechts weinige ondernemingen slagen
erin gedurende decennia succesvol te zijn.
Daarbij blijven maar heel weinige van
hen in familiehanden. Met Achim Seitz
behoudenwij ook bij de volgende generatie
onze richting volgens het motto: „Seitz
blijft Seitz.“

Perfecte klank is geen toeval
“Techniek is niet alles. Maar zonder
techniek is alles niets.” Frank Göbl is
ontwikkelingsleider en onze specialist voor
de perfecte klank. Het succes van zijn werk
kun je in allerlei testresultaten lezen – of
liever nog: persoonlijk horen.
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Bent u hifi-fan en houdt u van de pure klank
of wilt u geen surroundeffect missen? Houdt
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Neem een ogenblik de tijd en ontdek onze
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wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat u op de
een of andere manier weet wat u wilt.
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Praktische oplossingen voor
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Begrippenlijst

Houd er rekening mee dat alle luidsprekerseries geschikt zijn voor de thuisbioscoop.
Meer informatie en een overzicht met aanbevelingen voor optimale plaatsing
en combinatie vindt u op pagina 74.

Alle belangrijke technologieën
in een overzicht
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Luidsprekerstandaards zijn extra‘s en behoren niet tot de standaarduitrusting.
Veranderingen, met name van technische aard, en vergissingen voorbehouden.
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U weet wat het betekent, ten volle van elke klanknuance te genieten, tot de laatste
trilling. U kent het fundamentele gevoel dat zich achter het 20 hertz-merk verbergt.
Soms stelt u zich voor, gewoon alleen voor de volgende klank te leven. Wij moeten
elkaar leren kennen.

REFERENCE serie

U bent een echte klanken-fijnproever.
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REFERENCE serie

De Reference-klasse
Zij vormen de maat van onze dingen: de Reference-luidsprekers weerspiegelen de
stand van het technologisch en het vakkundig mogelijke. Voor een perfecte volledige
compositie hebben wij elk detail vanaf het kleinste schroefje tot aan het oppervlak in
“piano-finish” minutieus gecontroleerd. Daarbij hebben wij met de meest degelijke
computersimulaties net zolang aan elke klanknuance gevijld, tot ze het predicaat

Reference 1 DC

“pure music” kregen.

Reference 1 DC
Highend luidspreker
Principe — 3½-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 500/900 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 89,5 dB
Frequentiebereik — 18...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 38 x 143 x 56,5 cm
Gewicht — 88 kg
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Lak zilver “piano-finish”
Stofbedekking zwart

Kersenhout fineer
Stofbedekking zwart

Wave-rib-geometrie
Enorme bassen en heel weinig
vervormingen: de lagetonenluidsprekers met aluminiummembraan beschikken over
de Canton-gepatenteerde,
meervoudig gewelfde
wave-rib-geometrie.

Bouwdelen
Perfectie blijkt in het detail:
alleen de exacte berekening
van elk afzonderlijk onderdeel
en de simulatie van hun
samenspel maken de
uitstekende klankresultaten
van onze technologiedrager,
de Reference 1 DC, mogelijk.

Wisselfilter
Aan de maximale eisen voldoen: met de
geringste inwendige weerstanden van de
spoelen en de hoogste spanningsweerstand van de condensatoren dragen de
wisselfilters in de hoogste mate bij aan
de totale klank.

Aansluitveld
Perfecte verbinding: het bi-wiring
aansluitveld is een deel van het
klankconcept en zorgt voor de optimale
overdracht van de signalen.

Hogetonenluidsprekers
High-end en hightech: in computersimulaties wordt met de precieze vorm van de
transmission front plate de nauwkeurige
rondstraling van de hogetonenluidsprekers
gesimuleerd.
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REFERENCE serie

De nieuwe Reference-generatie verrast optisch door een nieuw concept voor de
behuizing met onmiskenbare rondingen. Technisch overtuigt deze generatie door
nieuwe hogetonensystemen met qua vorm geoptimaliseerde aluminium-keramiek
oxide-dome, innovatieve middentonen driver met TCC-technologie en een nieuw
ontwikkeld wisselfilter.

Reference 3.2 DC

u
u
u
u

Reference 3.2 DC
Highend luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 350/600 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 89 dB
Frequentiebereik — 18...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 29,5 x 115 x 42 cm
Gewicht — 49 kg
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De behuizing van 26 mm meerlaags laminaat
Dubbele ferrietmagneten met geïntegreerde koperen cilinder
Aluminium-keramiekoxide hogetonensysteem
Driver middentonen met TCC-technologie

Qua vorm en materiaal geoptimaliseerd
Het hogetonensysteem met aluminiumkeramiekoxide-dome heeft een nieuw
gedefinieerde radius en een bewerkte
domehoogte voor buitengewone trileigenschappen.

Lak wit “piano-finish”
Stofbedekking zwart

Triple curved cone Technologie
Het volledig nieuw ontwikkelde
conusmembraan voor de middentonen
minimaliseert materiaalresonanties en
daarmee de vervormingsfactor bij een
uitstekende rondstraling.
Lak zilver “piano-finish”
Stofbedekking zwart

Kersenhout fineer “piano-finish”
Stofbedekking zwart

Reference 5.2 DC

Reference 7.2 DC

Reference 9.2 DC

Lak zwart “piano-finish”
Stofbedekking zwart

Reference 5.2 DC
Highend luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 280/440 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88,5 dB
Frequentiebereik — 20...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 26,5 x 110 x 38 cm
Gewicht — 30 kg

Reference 7.2 DC

Reference 9.2 DC

Highend luidspreker
3-weg, basreflex
170/340 Watt
88,5 dB
22...40.000 Hz
23,5 x 105 x 34,5 cm
29,6 kg

Highend compacte luidspreker
2-weg, basreflex
120/200 Watt
87 dB
25...40.000 Hz
23,5 x 40 x 34,5 cm
11,3 kg
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Als muziek een happening wordt, raakt de wereld makkelijk in vergetelheid. Tonen
kun je lichamelijk beleven, harmonieën zweven door de ruimte, de atmosfeer krijgt
een eigen klank. Noot voor noot gaat u door het lied en u weet precies dat u de juiste
keus gemaakt heeft. Gefeliciteerd en da capo.

VENTO serie

Mis vooral het begin niet!
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VENTO serie

De fijnste technologieën en zorgvuldigste verwerking vormen het grondakkoord van
onze Vento-serie. Buitengewoon spanningbestendige condensatoren harmoniëren
met de minimale inwendige weerstanden van de spoelen. De metaalfilmweerstanden
van de wisselfilters zijn even uitstekend als de interne signaalgeleiding met speciaal
ontwikkelde luidsprekerkabels.

u
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Aluminium-mangaan hogetonensysteem
Driver lage tonen en middentonen met wave-technologie
Oppervlak van echthout, lak en „high-gloss“
Actieve subwoofer met ICEpowerTM-eindtrap

Vento 890 DC
Vento 870 DC

Vento 890 DC
Staande luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 180/340 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88,5 dB
Frequentiebereik — 20...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 25 x 112 x 35,5 cm
Gewicht — 28,6 kg
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Vento 870 DC
Staande luidspreker
2½-weg, basreflex
120/200 Watt
88 dB
23...40.000 Hz
22 x 99 x 31,5 cm
23 kg

Canton-gepatenteerd
Het aluminiummembraan van de door
Canton ontwikkelde meervoudig gewelfde
wave-rib voorkomt vervormingen in het
middentonenbereik, zelfs bij de hoogste
geluidsniveaus.

Computergeoptimaliseerd
Het Vento hogetonensysteem met de
aluminium-mangaan-dome kan frequenties
tot 40.000 Hz glashelder weergeven. Daarbij
zorgt de geluidsgeleiding van de transmission
front plate voor een perfecte klank in de
hele ruimte.

Lak wit “high gloss”
Stofbedekking zwart

Lak zilver
Stofbedekking zwart

Kersenhout fineer “high gloss”
Stofbedekking zwart

Lak zwart “high gloss”
Stofbedekking zwart
Vento 820
Vento 856 Center

Vento AS 850 SC

Vento 820
Compacte luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 80/150 Watt
Nominale/muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 87 dB
Frequentiebereik — 27...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 22 x 36 x 31,5 cm
Gewicht — 8,7 kg

Vento 856 Center

Vento AS 850 SC

Center luidspreker
2½-weg, basreflex
85/140 Watt

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
200/350 Watt

87,5 dB
32...40.000 Hz
50 x 17 x 36,5 cm
10,5 kg

20...200 Hz
38 x 52 x 51 cm
32,5 kg
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KARAT serie

Laat u inspireren!
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Is wit een kleur? Zijn er mooie tonen? Kan een klassieke vorm modern zijn? Wij
denken van wel. En met een blik op het motief zult u snel zien waarom. Stelt u zich
eens voor, dat het zo klinkt als het er uitziet en u weet wat wij onder een geslaagde
volledige compositie verstaan.
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KARAT serie

Pure klank en heldere lijn – de luidsprekers van de Karat serie staan voor transparant,
eerlijk muziekgenot met een groot klankvolume. Het puristische design in Bauhausstijl en de oppervlakken van de kast in lak en “high gloss” ronden de algehele indruk
op niveau af.

u Aluminium-mangaan hogetonensysteem
u Driver middentonen met wave-technologie
u Lagetonenluidsprekers met Sidefire-indeling

Karat 790 DC

Karat 770 DC

Karat 790 DC
Staande luidspreker
Principe — 3½-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 180/300 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 22...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 17 x 112 x 41 cm
Gewicht — 26,5 kg
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Karat 770 DC
Staande luidspreker
3½-weg, basreflex
140/200 Watt
87 dB
24...40.000 Hz
14 x 95 x 33 cm
15 kg

Sidefire-indeling
Een slanke lijn in combinatie met een
groot klankvolume: De Sidefire-indeling
van de lagetonenluidsprekers met
cellulose-grafiet-membranen – toon
voor toon.

Doordachte geometrie
Op het niveau van de Karat-luidsprekers
speelt zelfs de ruimtelijke indeling van de
edele bouwdelen voor het wisselfilter
een doorslaggevende rol.

Lak wit “high gloss”
Stofbedekking zwart

Lak zilver
Stofbedekking zwart

Kersenhout fineer “high gloss”
Stofbedekking zwart

Lak grafiet
Stofbedekking zwart

Karat 755 Center
Karat 720

Lak zwart “high gloss”
Stofbedekking zwart
Karat AS 750 SC

Karat 720
Compacte luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 60/100 Watt
Nominale/muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 85 dB
Frequentiebereik — 33...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 17 x 29 x 29,5 cm
Gewicht — 6,4 kg

Karat 755 Center

Karat AS 750 SC

Center luidspreker
2½-weg, basreflex
85/140 Watt

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
200/350 Watt

87,5 dB
32...40.000 Hz
46 x 17 x 35 cm
10,4 kg

20...200 Hz
36 x 52 x 51 cm
30 kg
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Is muziek voor u meer dan vermaak en is voor u elk lied verbonden met bijzondere
momenten en herinneringen? De eerste kus, de eerste party, de eerste eigen cd –
alles is diep in het geheugen gegrift en kan toon voor toon worden opgeroepen. De
installatie is dan de partner aan uw zijde. De luidspreker wordt uw beste vriend.

ERGO serie

Houdt u van warme klanken?
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ERGO serie

De luidsprekers van de Ergo serie liggen ons bijzonder na aan het hart. Als echte
Canton-klassiekers zijn ze tijdloos in design, zeer uitgebalanceerd qua klankbeeld en
uitstekend in hun vakkundige afwerking. Daarbij verenigen ze traditionele waarden
met de nieuwste technologieën en veelzijdige design-varianten.

u
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Aluminium-mangaan hogetonensysteem
Driver lage tonen en middentonen met wave-technologie
Oppervlakken van de kast in het edelste echthoutfineer
Metalen rooster als frontafdekking

Ergo 695 DC

Ergo 690 DC

Ergo 670 DC

Ergo 695 DC
Staande luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 200/350 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 89 dB
Frequentiebereik — 20...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 26 x 115 x 34,5 cm
Gewicht — 32,2 kg
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Ergo 690 DC

Ergo 670 DC

Staande luidspreker
3-weg, basreflex
170/320 Watt
88,3 dB
20...40.000 Hz
23 x 105 x 30,5 cm
23,5 kg

Staande luidspreker
2½-weg, basreflex
110/170 Watt
87,5 dB
25...40.000 Hz
21,5 x 95 x 28,5 cm
17,3 kg

Een ronde zaak
Voor de optimalisering van het
klankbeeld is de basreflexbuis aan de
in- en uitgangszijde trompetvormig
afgerond.

Typisch Ergo
Het hoogwaardige echthoutfineer en de
afgeronde hoeken geven de luidsprekers
hun markante uiterlijk.

Essenhout fineer wit
Metalen rooster wit

Kersenhout fineer
Metalen rooster zwart

Ergo 610

Wengé fineer
Metalen rooster titaan

Essenhout fineer zwart
Metalen rooster zwart

Ergo 655 Center
Ergo 620

Ergo AS 650 SC

Ergo 620
Compacte luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 70/130 Watt
Nominale/muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 86,5 dB
Frequentiebereik — 33...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 20,5 x 34 x 27,5 cm
Gewicht — 7,5 kg

Ergo 610

Ergo 655 Center

Ergo AS 650 SC

Vlakke luidspreker
2-weg, gesloten
60/100 Watt

Center luidspreker
2½-weg, basreflex
110/160 Watt

Actieve subwoofer
basreflexsysteem

86 dB
40...40.000 Hz
20,5 x 34 x 9,5 cm
4 kg

87,9 dB
26...40.000 Hz
53 x 20,5 x 28,5 cm
10,5 kg

200/350 Watt
20...200 Hz
36 x 48 x 50 cm
23,5 kg
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CHRONO serie
24

Uw stijl is luid – en duidelijk.
Waarom ook niet? Het leven is te kort om naar slechte muziek te luisteren. Is toch
ook veel beter; gewoon die installatie maar eens opendraaien en het echt laten
dreunen. En dat kloppen op de muur – dat wordt na verloop van tijd wel minder.
U bent immers toch ook niet altijd thuis.
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CHRONO serie

Het technisch-dominante design met diamantgedraaide aluminium-applicaties
geeft de luidsprekers van de Chrono serie hun unieke gezicht. Hun klank krijgen
ze via krachtige Canton-technologieën als de wave-rib, de aluminium-mangaan
hogetonenluidsprekers en het wisselfilter met geïntegreerde DC-schakeling.

u Massief “high gloss” klankbord
u Aluminium-mangaan hogetonensysteem
u Driver lage tonen en middentonen met wave-technologie

Chrono 509 DC

Chrono 507 DC
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Chrono 509 DC

Chrono 507 DC

Staande luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 160/320 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88,3 dB
Frequentiebereik — 20...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 19 x 105 x 29 cm
Gewicht — 20,4 kg

Staande luidspreker
2½-weg, basreflex
110/170 Watt
87,5 dB
25...40.000 Hz
19 x 95 x 29 cm
16,3 kg

Hoogwaardig en beveiligd tegen kortsluiting
De bi-wiring aansluitingsterminal zorgt
met haar schroefklemmen voor de perfecte
signaaloverdracht.

Perfect ontkoppeld
De luidsprekervoet met geïntegreerde
trillingsabsorbeerders en in hoogte
verstelbare spikes.

Zilver dekor
Lak zilver “high gloss”
Stofbedekking zwart

Beukenhout dekor
Lak zilver “high gloss”
Stofbedekking zwart

Essenhout dekor zwart
Lak zwart “high gloss”
Stofbedekking zwart

Chrono 501

Chrono 502

Chrono 505 Center

Chrono AS 525 SC

Chrono 502
Compacte luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 70/130 Watt
Nominale/muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 86,5 dB
Frequentiebereik — 33...40.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 19 x 36 x 28 cm
Gewicht — 6,8 kg

Chrono 501

Chrono 505 Center

Chrono AS 525 SC

Vlakke luidspreker
2-weg, gesloten
60/100 Watt

Center luidspreker
2½-weg, basreflex
85/140 Watt

Actieve subwoofer
basreflexsysteem

85 dB
40...40.000 Hz
17 x 29,5 x 10 cm
6,8 kg

87,5 dB
32...40.000 Hz
17 x 45,5 x 31 cm
9,2 kg

100/150 Watt
25...200 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
13 kg
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GLE serie

Geeft u (de maat) maar aan!
Iemand moet uiteindelijk de eerste stap zetten. De rest gaat dan vanzelf. Vroeg of laat
zijn ze allemaal onderweg en voltrekt zich de avond. Dansen, zingen, feesten, lachen.
De volgende dag wordt er gechilld. Natuurlijk alleen met passende muziek. De klanken
zijn zachter geworden, maar klinken toch verbazingwekkend goed. Prima zaak.
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GLE serie

De luidsprekers van de GLE serie zijn echte winnaars. Ze profiteren van de
ontwikkelingen en ervaringen van onze grote series. Zo worden hier de nieuwste
technologieën en procédés toegepast. Dankzij het veelzijdige oppervlak van de
kasten en het trendy bi-color design met lak-vinyl-combinaties voegen ze dit
bovendien perfect in elke woonsfeer in.

u
u
u
u

“Soft Dome” hogetonensysteem
Polycarbonaat slim-line-korven
Lagetonen- en middentonensystemen met aluminiummembraan
Aluminiumrooster als frontafdekking

GLE 490

GLE 470

GLE 490
Staande luidspreker
Principe — 3-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 150/320 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 90,5 dB
Frequentiebereik — 20...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 21 x 105 x 30 cm
Gewicht — 19,2 kg
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GLE 470
Staande luidspreker
2½-weg, basreflex
110/170 Watt
89,5 dB
25...30.000 Hz
19 x 95 x 28 cm
14,9 kg

Perfecte harmonie
De Soft-Dome-koepel met
aluminium-spoeldrager, de
magneetaandrijving en de speciaal
gevormde transmission front plate zijn
exact op elkaar afgestemd.

Fundamenteel
Zuivere bassen, elegante verschijning: de
lagetonenluidsprekers met polycarbonaat
slim-line-korven en aluminiummembraan.

Zilver dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

Beukenhout dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

Kersenhout dekor
Lak titaan
Metalen rooster titaan

GLE 410

Notenhout dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

GLE 430

GLE 420

Mokka dekor
Lak wit
Metalen rooster wit

GLE 455 Center

Essenhout dekor zwart
Lak zwart
Metalen rooster zwart

GLE 455 Center
Center luidspreker
Principe — 2½-weg, gesloten
Nominale/muziekbelastbaarheid — 80/140 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 89 dB
Frequentiebereik — 33...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 45,5 x 17 x 30 cm
Gewicht — 7 kg

GLE 430

GLE 420

GLE 410

Compacte luidspreker
2-weg, basreflex
90/140 Watt
89 dB
38...30.000 Hz
19 x 36 x 27 cm
6,7 kg

Compacte luidspreker
2-weg, basreflex
70/130 Watt
86,5 dB
42...30.000 Hz
17 x 29,5 x 26 cm
4,6 kg

Vlakke luidspreker
2-weg, gesloten
60/100 Watt
86 dB
45...30.000 Hz
17 x 29,5 x 9 cm
3 kg
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CD serie

Uw figuur is gewoon fabelachtig!
Toch vindt u het soms moeilijk de passende outfit te vinden. Een andere keer is het gewoonweg onmogelijk. Slank en elegant moet het zijn en tevens modern en edel. Maar we willen
niet te oppervlakkig worden. Wat telt zijn uiteindelijk de innerlijke waarden. En wie daar niets
te bieden heeft, heeft hier toch al niets verloren. Wat denkt u?
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CD serie

Flexibel luistergenot in veelzijdige dimensies: De actieve staande luidsprekers bieden
uitstekende klank met een bijzonder slanke lijn. Als wireless variant maken ze
bovendien kabelloze signaaloverdracht in cd-kwaliteit mogelijk.
Dat betekent echte multirooming via de afstandsbediening en de mogelijkheid
de luidsprekers op elke plaats te gebruiken – een stopcontact is voldoende.

Signaaloverdracht in cd-kwaliteit
De CD 3500 wireless ontvangt zijn signaal via een
digitale zender. Het systeem werkt storingsvrij bij
afstanden tot 25 meter.

Stereo
Met hun uitstekende klankeigenschappen
zijn de luidsprekers van de CD serie ideaal
geschikt voor klassiek stereogebruik. Als
praktische aanvullingen op flat-beeldschermen beschikken de CD 3200 actieve
luidsprekers over geïntegreerde versterkers.

Surround
Sterk in klank en optisch passend bij
flatscreen televisies geven de luidsprekers
van de CD serie elk thuisbioscoopsysteem
een bijzonder elegant tintje – bij CD 3500
wireless luidsprekers zelfs zonder signaalvoerende kabels.

Multiroom
De ontspannen weg naar perfecte klank
binnen elke ruimte: tot drie systemen van
de CD 3500 wireless luidsprekers kunnen
parallel worden gebruikt. De geluidssterkte
wordt daarbij gemakkelijk via de meegeleverde afstandsbediening geregeld.

34

Bi-directioneel
Storingsvrije overdracht door bi-directionele
telecommunicatie: zendstation en luidsprekers
communiceren met elkaar.

Veel klank op een gering oppervlak
Vier conusdrivers met aluminium-
membraan en Canton-gepatenteerde
wave-technologie zorgen voor grote
slagen met een precieze en krachtige
klank.

Volactief en krachtig
De digitale ICEpowerTM-eindtrap biedt
grote vermogensreserves in combinatie
met geringe afmetingen en minimale
warmteontwikkeling.

Lak wit “high gloss”
Metalen rooster wit

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

CD 3500 wireless

CD 3500 wireless

CD 3200 active

Actieve radiografische
luidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Nominale/muziekvermogen — 200/300 Watt
Frequentiebereik — 27...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 12,5 x 120 x 16 cm
Gewicht — 13,5 kg

Actieve staande
luidspreker
2½-weg, basreflex
200/300 Watt
27...30.000 Hz
12,5 x 120 x 16 cm
13,5 kg

CD 3200 active
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CD serie

Ze zorgen voor accenten in elke moderne woonsfeer en het zijn de perfecte
begeleiders van plasma- en LCD-beeldschermen. Maar de luidsprekers van de
CD serie bieden met hun uitstekende klankeigenschappen duidelijk nog meer.
Bijvoorbeeld de perfecte basis voor surroundsystemen en elegant muziekgenot.

u
u
u
u

Monocoque aluminiumkast
Oppervlak van aluminium geborsteld en “high gloss“
Conussystemen met aluminiummembranen
Aluminiumrooster als frontafdekking

CD 300

CD 310 F

CD 360 F

CD 300
Staande luidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 110/170 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 87,5 dB
Frequentiebereik — 30...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 12,5 x 120 x 16 cm
Gewicht — 12,5 kg
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CD 360 F

CD 310 F

Vlakke luidspreker
2½-weg, gesloten
110/170 Watt
87,5 dB
33...30.000 Hz
12,5 x 60 x 10 cm
8,1 kg

Vlakke luidspreker
2-weg, gesloten
60/120 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
12,5 x 20 x 10 cm
3 kg

Perfecte pasvorm
De wisselfilters werden in opbouw en
functie optimaal op de vorm van de
luidsprekers afgestemd.

CD 300

Magnetisch afgeschermd
Dankzij de speciale afscherming zijn
de front luidsprekers bijzonder onkritisch
bij het plaatsen, ook direct naast
televisietoestellen.

Lak wit “high gloss”
Metalen rooster wit

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

CD 200
CD 200
CD 220

Lak wit “high gloss”
Metalen rooster wit

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

CD 250

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

CD 200
Staande luidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 90/150 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 87,5 dB
Frequentiebereik — 40...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 14 x 110 x 10 cm
Gewicht — 9,3 kg

CD 250

CD 220

Vlakke luidspreker
2½-weg, gesloten
70/130 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
43 x 14 x 10 cm
3,5 kg

Vlakke luidspreker
2-weg, gesloten
50/120 Watt
86,5 dB
45...30.000 Hz
14 x 22 x 10 cm
2 kg
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CD serie

De complete sets van de CD-serie bieden een perfecte thuisbioscoop in middelgrote
en kleine ruimten. Met naar keuze twee staande luidsprekers (Movie CD 2000) of
twee satelliet-luidsprekers (Movie CD 202) zijn de voorste kanalen wat de klank
betreft en optisch optimaal op flatscreens afgestemd. De centerluidspreker kan
flexibel worden geplaatst. Afhankelijk van het systeem kunnen de rear luidsprekers
aan de muur worden gemonteerd of vrij worden geplaatst. De actieve subwoofers
leveren passend bij de grootte van de ruimte telkens een overtuigend lagetonen
fundament.

Movie CD 2000

Movie CD 2000
Frontluidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Muziekbelastbaarheid — 150 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 87,5 dB
Frequentiebereik — 40...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 14 x 110 x 10 cm
Gewicht — 9,3 kg
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Achterluidspreker
2-weg, gesloten
120 Watt

Center luidspreker
2½-weg, gesloten
130 Watt

86,5 dB
45…30.000 Hz
14 x 22 x 10 cm
2 kg

87 dB
45…30.000 Hz
43 x 14 x 10 cm
3,5 kg

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
150 Watt
25…200 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
12,1 kg

Een ruim aantal accessoires
Bij de 200 serie behoren de muurhouders
voor de draaibare montage van de
satelliet-luidsprekers en de tafelstatieven
tot de standaarduitrusting.

Individueel instelbaar
Dankzij de flexibele instelmogelijkheden
kan de subwoofer aan elke ruimte
worden aangepast.

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

Movie CD 202

Movie CD 202
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 120 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 86,5 dB
Frequentiebereik — 45...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 14 x 22 x 10 cm
Gewicht — 2 kg

Center luidspreker
2½-weg, gesloten
130 Watt

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
150 Watt

87 dB
45...30.000 Hz
43 x 14 x 10 cm
3,5 kg

25...200 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
12,1 kg
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CD serie

Gewoon praktisch en langdurig getest – de klassiekers van de thuisbioscoopsystemen
komen ook qua kleur goed uit de verf. Daarbij bieden de luidsprekers van de
CD 100-serie al een goede thuisbioscoop-atmosfeer in de normale Canton-kwaliteit
– inclusief muurhouders.
Het Movie-systeem CD 151 is de ideale oplossing voor iedereen, die van een
thuisbioscoopsysteem de beste prestaties op het gebied van klank en design
verwacht.

CD 10.II
CD 100.II

CD 50.II

CD 100.II
Staande luidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 70/120 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 86,5 dB
Frequentiebereik — 50...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 103 x 10 cm
Gewicht — 8,6 kg
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CD 50.II

CD 10.II

Compacte luidspreker
2½-weg, gesloten
50/100 Watt
86,5 dB
60...25.000 Hz
43 x 9 x 10 cm
3,4 kg

Kleine luidspreker
2-weg, gesloten
45/100 Watt
85 dB
80...25.000 Hz
9 x 13,5 x 10 cm
1,0 kg

Easy-link
De aansluitklemmen met easy-link-systeem
zorgen voor een perfect contact.

Houdbaar
Flexibele muurmontage voor satellieten centerluidsprekers.

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

Aluminium zwart geanodiseerd
Metalen rooster zwart

Movie CD 151

Movie CD 151
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 120 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 45...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 11 x 16 x 12 cm
Gewicht — 1,4 kg

Center luidspreker
2-weg, gesloten
120 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
120 Watt

88 dB
45...25.000 Hz
29 x 11 x 12 cm
2,5 kg

30...140 Hz
28 x 46,5 x 42 cm
13,5 kg
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CD serie

De slanke staande luidsprekers van de voorste kanalen onderstrepen de elegante lijn
van het Movie CD 1000 systeem en voegen zich perfect in elke woonsfeer in. Het
entreepakket Movie CD 102 beschikt over alles wat voor een echt thuisbioscoopgevoel nodig is. Door toepassing van de nieuwste technologieën is het gelukt ook
middels het kleinste systeem een verbazingwekkende klankkwaliteit te waarborgen.

Movie CD 1000

Movie CD 1000
Frontluidspreker
Principe — 2½-weg, basreflex
Muziekbelastbaarheid — 120 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 86,5 dB
Frequentiebereik — 50...25.000 Hz
Afmetingen B x H x T — 9 x 103 x 10 cm
Gewicht — 8,6 kg
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Achterluidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

Center luidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

85 dB
80...25.000 Hz
9 x 13,5 x 10 cm
1 kg

86 dB
80...25.000 Hz
22 x 9 x 10 cm
1,7 kg

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
100 Watt
33...140 Hz
24 x 42,5 x 42 cm
10,4 kg

Standvast
De royaal gedimensioneerde voeten van de
Movie CD 1000 vormen een ideale standplaats
voor een elegante thuisbioscoopervaring.

Hoogwaardig
De behuizingen met een oppervlak van
geborsteld aluminium zijn in zilver en
geanodiseerd zwart verkrijgbaar.

Aluminium zilver geanodiseerd
Metalen rooster zilver

Aluminium zwart geanodiseerd
Metalen rooster zwart

Movie CD 102

Movie CD 102
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 100 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 85 dB
Frequentiebereik — 80...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 13,5 x 10 cm
Gewicht — 1 kg

Center luidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
100 Watt

86 dB
80...25.000 Hz
22 x 9 x 10 cm
1,7 kg

33...140 Hz
24 x 42,5 x 42 cm
10,4 kg
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MOVIE

Staat u graag in het middelpunt?
Dan bent u hier aan het juiste adres. Want wanneer u aan alle kanten door klank
omgeven wordt, vormt u zelf al snel het middelpunt. En dan hoeft u nog niet eens
per se zanger te zijn. Het is echt al genoeg als u gemakkelijk achterover leunt en op
de volgende film wacht. Op deze manier of op die manier; wij wensen u in elk geval
veel luistergenot.
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MOVIE

De Movie serie bestaat uit optimaal op elkaar afgestemde luidsprekerpakketten voor
maximaal film- en tv-genot. Daarbij is het om het even of het om een actiefilm of om
een muziekconcert gaat – u zult altijd het gevoel hebben er middenin te zitten.

u
u
u
u

Praktische complete 5.1 oplossingen
Compacte 2-weg satelliet-luidsprekers
Centerluidsprekers in D’Appolito-indeling
Oppervlak in lak en “high gloss finish”

Movie 150 QX

Movie 150 QX
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 120 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 45...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 11 x 16 x 12 cm
Gewicht — 1,2 kg
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Center luidspreker
2-weg, gesloten
120 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
120 Watt

88 dB
45...25.000 Hz
29 x 11 x 12 cm
2,2 kg

30...140 Hz
28 x 46,5 x 42 cm
13 kg

Optimale aanpassing aan de ruimte
De instelbare subwoofers kunnen
optimaal aan elke grootte van de ruimte
en aan elke plaats van opstelling worden
aangepast.

Movie 150 QX

Houdbaar
Flexibele muurmontage voor satellieten centerluidsprekers.

Lak zilver
Metalen rooster zilver

Lak zwart
Metalen rooster zwart

Movie 120 MX

Zilver “high gloss finish”
Metalen rooster zilver

Zwart “high gloss finish”
Metalen rooster zwart

Movie 120 MX

Movie 120 MX
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 100 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 85 dB
Frequentiebereik — 120...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 11,5 x 10 cm
Gewicht — 0,8 kg

Center luidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
100 Watt

87 dB
120...25.000 Hz
19,5 x 9 x 10 cm
1,5 kg

33...140 Hz
24 x 42,5 x 42 cm
11,3 kg
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MOVIE

Het Movie-systeem 80 CX biedt een surroundklank die voor Hollywood geschikt
is; op het kleinste oppervlak en in hoogglanzende uitvoering. De magnetisch
afgeschermde luidsprekers zijn wat plaatsing betreft bijzonder flexibel. De royaal
gedimensioneerde centerluidspreker zorgt voor de precieze weergave van alle
dialogen.
Het klassieke entreepakket 60 CX voor de thuisbioscoop is al jarenlang een
verkoopsucces. De decente, met matte lak afgewerkte oppervlakken passen zich
aan elke woonsfeer aan.

Movie 80 CX

Movie 80 CX
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 100 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 85 dB
Frequentiebereik — 120...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 9 x 10 cm
Gewicht — 0,8 kg
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Center luidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
100 Watt

87 dB
120...25.000 Hz
19,5 x 9 x 10 cm
1,5 kg

33...140 Hz
23 x 36 x 42 cm
10,3 kg

Easy-link
De aansluitklemmen met easy-linksysteem zorgen bij de Movie 80 CX
voor een perfect contact.

Movie 80 CX

Schitterende prestatie
De luidsprekers van de Movie 80 CX in
edele en trendy “high gloss” optiek zijn
echte blikvangers.

Zilver “high gloss finish”
Metalen rooster zilver

Zwart “high gloss finish”
Metalen rooster zwart

Movie 60 CX

Lak zilver
Metalen rooster zilver

Lak zwart
Metalen rooster zwart

Movie 60 CX

Movie 60 CX
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Muziekbelastbaarheid — 100 Watt
Muziekvermogen —
Rendement (1Watt/1m) — 85 dB
Frequentiebereik — 120...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 9 x 10 cm
Gewicht — 0,8 kg

Center luidspreker
2-weg, gesloten
100 Watt

Actieve subwoofer
Bandpass-systeem
100 Watt

87 dB
120...25.000 Hz
19,5 x 9 x 10 cm
1,5 kg

38...140 Hz
23 x 36 x 42 cm
10,3 kg
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DIGITAL MOVIE
50

U weet waar het op aankomt.
Als het er niet al was, had u het begrip plug & play vast wel uitgevonden. Want
moderne technologieën hebben voor u alleen zin als ze perfect functioneren en u
geen werk verschaffen. En daarbij bent u zeker niet bescheiden. U weet wat u wilt
en hoe u dit het beste krijgen kunt.
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DIGITAL MOVIE

Er zijn allerlei wegen om thuisbioscoop te ervaren. De Digital Movie-serie biedt een
van de kortste. Virtual surround is het trefwoord en het staat voor een grote
thuisbioscoop met geringe kosten of maximaal luistergenot met een minimale
installatie. Daarbij doen de indrukwekkend klinkende plug & play systemen – in
tegenstelling tot klassieke 5.1-systemen – het helemaal zonder rear luidsprekers.

u
u
u
u
u

Volactieve muziek- en thuisbioscoopsystemen
Praktische plug & play oplossingen
Intelligente afstandsbediening
In het systeem geïntegreerde FM-tuner
350 Watt meerkanaals-eindtrap

Virtual Surround
De virtual surround systemen produceren een
volwaardig klankveld, zoals dit anders alleen bij
5.1-systemen mogelijk is. Hiertoe worden de
afzonderlijke kanalen van een meerkanaalsopname
in een speciaal procédé frequentiegebonden
toegepast en dusdanig op twee kanalen gemengd
dat bij de weergave een ruimtelijke surround-indruk
ontstaat. Dat betekent minimale installatie-bezigheden in combinatie met een groot klankplezier.
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Gemakkelijk en praktisch
De systemen DM 1, DM 2 en DM 90
zijn met een intelligente afstandsbediening uitgerust, die onder andere de
toegang tot de geïntegreerde FM-tuner
mogelijk maakt.

DM 1

Onzichtbaar
Het DM 90-aansluitveld beschikt over
twee digitale en drie analoge signaalingangen en is discreet aan de achterkant
geplaatst.

Zilver dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

Zwart dekor
Lak zwart
Metalen rooster zwart

Lak zwart “high gloss”
Stofbedekking zwart

DM 90

Slijplak wit
Metalen rooster wit
DM 1

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

Slijplak zwart
Metalen rooster zwart

DM 90

DM 1

DM 90

Virtual-surround-systeem

Virtual-surround-systeem met geïntegreerde subwoofer

Surround Center
Principe — 2-weg, basreflex
Vermogen van het systeem —
Frequentiebereik — 150...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 90 x 14,5 x 12,5 cm
Gewicht — 7,5 kg

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
350 Watt
25...150 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
12,5 kg

Surround Center
3-weg, basreflex
150...30.000 Hz
90 x 14,5 x 30 cm
17,5 kg

Actieve subwoofer (geïntegreerd)
basreflexsysteem
350 Watt
27...150 Hz
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DIGITAL MOVIE

Geïntegreerd aansluitveld
De subwoofer beschikt als
hoofdbestanddeel van het DM 1- en
het DM 2-systeem over de totale
sturingselektronica inclusief
audio-interface.

DM 2

DM 2
Virtual-surround-systeem
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Vermogen van het systeem —
Frequentiebereik — 150...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 12 x 12 x 13 cm
Gewicht — 1,3 kg
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Actieve subwoofer
basreflexsysteem
350 Watt
25...150 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
12,5 kg

Compacte klank
Als puntstraler gebouwd, bieden de speciaal
ontwikkelde coaxiale systemen een uitstekende
rondstraling bij de kleinste afmetingen.

Binnen handbereik
De DM 70 wordt gemakkelijk via de
tot de standaarduitrusting behorende
afstandsbediening bediend.

DM 2

Wat je wel móét horen
De geïntegreerde actieve subwoofer van
de DM 70 werkt volgens het basreflexprincipe en brengt frequenties vanaf
30 Hz over.

Zilver dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

Zwart dekor
Lak zwart
Metalen rooster zwart

Bijzonder compact is het all-in-one systeem DM 70. Dankzij de geïntegreerde
subwoofer en versterker bieden ze een maximale surround-feeling op een minimaal
oppervlak. Daarbij kunnen ze optimaal onder een flatscreen of op een boekenplank

Lak zwart “high gloss”
Metalen rooster zwart

worden geplaatst en worden gemakkelijk via de meegeleverde afstandsbediening
gestuurd.

u
u
u
u
u

DM 70

Volactief muziek- en thuisbioscoopsysteem
Praktische plug & play oplossing
Geïntegreerde subwoofer
Inclusief afstandsbediening
300 Watt meerkanaals-eindtrap

Zwart dekor
Metalen rooster zwart

DM 70

DM 70
Virtual-surround-systeem met geïntegreerde subwoofer
Surround Center
Principe — 3-weg, basreflex
Vermogen van het systeem —
Frequentiebereik — 150...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 70 x 14,5 x 30 cm
Gewicht — 12,5 kg

Actieve subwoofer (geïntegreerd)
basreflexsysteem
300 Watt
30...150 Hz
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U kent alle kneepjes. Binnenkomen en de muziek aanzetten verloopt in één beweging. Want één ding is duidelijk: Pas wanneer de muziek aanstaat, wordt de woning
uw thuis. Dan bent u echt gearriveerd en heeft u tijd voor alle andere zaken die
verder nog worden gedaan: eten, drinken, televisie kijken enzovoorts.

MULTIMEDIA

U bent een echte professional!
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MULTIMEDIA

Precies passend
De genormaliseerde contactlijst van de DSS 303
is voor alle iPod-modellen geschikt; iPod Shuffles kunnen met de meegeleverde kabel worden
aangesloten.

Veelzijdig
De line-in ingang maakt het bij de
DSS 103 en 303 mogelijk om alle gangbare
draagbare audioapparaten aan te sluiten,
zoals bijvoorbeeld cd- en mp3-spelers.

Als praktisch sound station voor uw iPod of als portable oplossing voor onderweg
– de Multimedia serie staat voor mobiele mensen, moderne lifestyle en audiofiel
genot op het kleinste oppervlak – inclusief extra functies.

u Hoogwaardige plug & play oplossing
u Inclusief praktische extra functies
u Compatibel met alle iPod-modellen

DSS 103

DSS 303

DSS 303
Digital Sound Station
Principe — 2 x 2-weg, coaxiaal systeem
Muziekvermogen — 2 x 50 Watt
Afmetingen B x H x D — 35,2 x 17 x 14,3 cm
Gewicht — 4,5 kg
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DSS 103
Portable Sound Station
Stereo breedbandsysteem
2 x 10 Watt
19 x 4,5 x 9,5 cm
0,7 kg

Praktisch
De handige afstandsbediening van
de Plus Media 2.1 maakt het regelen
van de geluidssterkte en gemakkelijke
aansluiting van een hoofdtelefoon en
een andere geluidsbron mogelijk.

DSS

Voor bas voorbereid
De speciale sub-out-aansluiting maakt
het mogelijk een externe subwoofer aan
te sluiten om het lagetonenbereik verder
te optimaliseren.

Zwart “high gloss finish”
Metalen rooster wit

Zwart “high gloss finish”
Metalen rooster zwart

Plus Media 2.1

Grootse prestaties op het kleinste oppervlak: Wie ook bij pc, notebook of mp3-speler
de volle en uitgerijpte Canton-klank graag horen wil, is bij de compacte oplossingen
van Plus Media 2.1 en Plus Media 3 precies aan het juiste adres.

u Audiofiele oplossing voor pc‘s, cd-/mp3-spelers enz.
u Krachtige actieve luidsprekers
u Systemen magnetisch afgeschermd

Zwart “high gloss finish”
Metalen rooster zilver

Plus Media 3

Lak wit
Metalen rooster wit

Plus Media 2.1

Plus Media 3

Lak zilver
Metalen rooster zilver

Plus Media 2.1
Satelliet
Principe — 2-weg, gesloten
Vermogen van het systeem —
Frequentiebereik — 140...25.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 9 x 9 x 10 cm
Gewicht — 0,8 kg

Plus Media 3
Actieve subwoofer
basreflexsysteem
100 Watt
40...140 Hz
18 x 28,5 x 33 cm
5,6 kg

Actieve luidspreker
2-weg, basreflex
2 x 45 Watt
40...30.000 Hz
16 x 24 x 15,5 cm
2,2 kg
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Bent u meer flexibel en laat u de dingen op u afkomen of hebt u uw eigen vaste
wensen en voorstellingen? Even onder ons gezegd: Dat is uiteindelijk allemaal een
kwestie van hoe je er naar kijkt. En dat is in elk geval subjectief. Bepalend is nu
eenmaal altijd de eigen smaak en die is gelukkig veelzijdig.

PLUS / AS serie

Wat doet u vandaag nog?
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PLUS serie

Als het om het gebruik onder moeilijke omstandigheden gaat, zijn de luidsprekers
van de PLUS serie de ideale oplossing: Robuust en krachtig, veelzijdig inzetbaar van
het stereo- tot het surroundsysteem, in vochtige ruimten en buiten. Bovendien
kunnen ze optimaal met subwoofers van de AS serie worden gecombineerd en met
een extra centerluidspreker tot een thuisbioscoopsysteem worden uitgebreid.

u Veelzijdig inzetbaar
u Hoogwaardige, langdurig stabiele ABS-kast
u Robuust en ongevoelig voor invloeden van buitenaf

Plus XXL.2

Plus XL.2

Plus X.2

Plus XS.2

Plus MX

Plus XXL.2
Compacte luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 70/140 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 38...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 20,5 x 30 x 19 cm
Gewicht — 3,5 kg
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Plus XL.2

Plus X.2

Plus XS.2

Plus MX

Kleine luidspreker
2-weg, basreflex
60/120 Watt
88 dB
40...30.000 Hz
16 x 24 x 15,5 cm
2,1 kg

Kleine luidspreker
2-weg, gesloten
50/100 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
13 x 20 x 13 cm
1,7 kg

Kleine luidspreker
2-weg, gesloten
45/90 Watt
87 dB
65...30.000 Hz
13 x 12,5 x 14 cm
1,2 kg

Kleine luidspreker
2-weg, gesloten
40/70 Watt
85 dB
120...25.000 Hz
9 x 11,5 x 10 cm
0,8 kg

Compact en krachtig
De coaxiale indeling van de PLUS XS.2 maakt topklank
op het kleinste oppervlak mogelijk.

Een ruim aantal accessoires
Voor de eenvoudige montage van alle luid
sprekers van de PLUS serie zijn passende
muurhouders verkrijgbaar.

Lak wit
Metalen rooster wit

Lak zilver
Metalen rooster zilver

Lak zwart
Metalen rooster zwart

Plus XL Outdoor

Plus AV 700.2

Plus AV 700.2
Center luidspreker
Principe — 2-weg, basreflex
Nominale/muziekbelastbaarheid — 80/150 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 87,5 dB
Frequentiebereik — 40...30.000 Hz
Afmetingen B x H x D — 44 x 13 x 16,5 cm
Gewicht — 3,8 kg

Plus XL Outdoor
All-weather luidspreker
2-weg, gesloten
60/100 Watt
88 dB
40...30.000 Hz
16 x 24 x 15,5 cm
2,1 kg
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AS serie

Let op downfire!
De lagetonenluidsprekers en basreflexopening stralen
onopvallend naar beneden uit. De AS 225 SC komt
daardoor bijzonder discreet en elegant over.
Altijd passend
Dankzij hun veelzijdige aansluit
mogelijkheden zijn de subwoofers van
de AS-serie universeel inzetbaar.

Volle bassen, onopvallend verpakt – de actieve subwoofers van de AS-serie zijn alles,
maar niet zacht. Dankzij de eindtrappen met groot vermogen met geïntegreerde
SC-technologie bieden ze precieze bassen en optimale oplossingen voor elke grootte
van de ruimte. De AS 225 SC werkt volgens het innovatieve downfire-principe.
Passend op de verschillende systemen afgestemd zijn ze in een groot aantal
kleurvarianten verkrijgbaar en universeel inzetbaar.

AS 225 SC

AS 225 SC
Actieve subwoofer
Principe — basreflexsysteem
Nominale/muziekvermogen — 100/200 Watt
Frequentiebereik — 22...200 Hz
Afmetingen B x H x D — 29,5 x 43,5 x 49,5 cm
Gewicht — 17 kg
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Aluminium en wave-rib
Conussystemen met Canton-gepatenteerde wavegeometrie voor een maximale slag en onvervalste
weergave van de lage tonen.

Frontfire principe
Bij de modellen, AS 105 SC, AS 85 SC
en AS 65 SC werkt het lagetonensysteem
als directe straler en is dit samen met
de basreflexopening in het front van de
behuizing geplaatst en door een afneembaar rooster beschermd.

Zilver dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

Beukenhout dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver

u Onopvallend, terughoudend design
u Massieve opbouw van de kast voor volle bassen
u Driver lage tonen met lange slag met wave-technologie

AS 105 SC

Kersenhout dekor
Lak titaan
Metalen rooster titaan

Notenhout dekor
Lak zilver
Metalen rooster zilver
AS 65 SC

Mokka dekor
Lak wit
Metalen rooster wit

AS 85 SC

Essenhout dekor zwart
Lak zwart
Metalen rooster zwart

AS 105 SC
Actieve subwoofer
Principe — basreflexsysteem
Nominale/muziekvermogen — 100/200 Watt
Frequentiebereik — 22...200 Hz
Afmetingen B x H x D — 29,5 x 50,5 x 43 cm
Gewicht — 16 kg

AS 85 SC

AS 65 SC

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
100/150 Watt
25...200 Hz
25,5 x 45 x 37 cm
12 kg

Actieve subwoofer
basreflexsysteem
60/120 Watt
33...200 Hz
23 x 39,5 x 36 cm
9,2 kg
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CUSTOM Installation
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Trek de lijn door!
U bent creatief en u let op details. U vindt het belangrijk dat de dingen niet altijd zo
zijn als ze lijken te zijn. Het wezenlijke blijft nu eenmaal vaak onzichtbaar. Soms moet
dat zelfs. Daar ziet u dan een oplossing voor te vinden. Dat klinkt goed. En het ziet er
goed uit.
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CUSTOM Installation

Nauwelijks te zien en toch overal aanwezig – de luidsprekers van de Custom
Installation serie zijn discreet en terughoudend maar niet minder aanwezig. Als
inbouwoplossingen kunnen ze praktisch overal ondergebracht worden waar het aan
plaats ontbreekt of waar de optiek niet gestoord dient te worden.

u
u
u
u

De meest eenvoudige installatie
Draaibaar hogetonensysteem
In het systeem geïntegreerde aanpassing van het geluidsniveau
Rooster en omlijsting kunnen worden gelakt

InWall 800

InWall 650

InWall 500 LCR

InWall 500

InWall 800
Inbouwluidspreker
Principe — 2-weg
Nominale/muziekbelastbaarheid — 90/140 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 42...30.000 Hz
Doorsnede B x H — 26,8 x 37,3 cm
Montageuitsparing B x H — 23,4 x 33,9 cm
Inbouwdiepte — 9,5 cm
Gewicht — 2 kg
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InWall 650

InWall 500 LCR

InWall 500

Inbouwluidspreker
2-weg
60/110 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
23 x 32,4 cm
19,6 x 29 cm
8 cm
1,5 kg

Inbouwluidspreker
2-weg
80/130 Watt
89 dB
42...30.000 Hz
27 x 34 cm
23,6 x 30,6 cm
7 cm
2,3 kg

Inbouwluidspreker
2-weg
50/100 Watt
86 dB
50...30.000 Hz
20,4 x 29,4 cm
17 x 26 cm
7 cm
1,3 kg

Twee-in-één
De InCeiling 650 DT, met dubbele
hogetonenluidsprekers en lagetonensysteem
met dubbele spreekspoel maakt stereoklank
mogelijk uit een enkele inbouwopening.

Optimaal contact
De vergulde easy-link-aansluitingen
zorgen voor de perfecte verbinding
tussen kabel en printplaat.

Lak wit
Metalen rooster wit

InCeiling 800

InCeiling 650 DT

InCeiling 650

InCeiling 500

InCeiling 800
Inbouwluidspreker
Principe — 2-weg
Nominale/muziekbelastbaarheid — 90/140 Watt
Rendement (1Watt/1m) — 88 dB
Frequentiebereik — 42...30.000 Hz
Diameter Ø — 28 cm
Montageuitsparing Ø — 24,6 cm
Inbouwdiepte — 9 cm
Gewicht — 1,4 kg

InCeiling 650 DT

InCeiling 650

InCeiling 500

Inbouwluidspreker
2 x 2-weg
2 x 60/110 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
24 cm
20,6 cm
8 cm
1,2 kg

Inbouwluidspreker
2-weg
60/110 Watt
87 dB
45...30.000 Hz
24 cm
20,6 cm
8 cm
1,1 kg

Inbouwluidspreker
2-weg
50/100 Watt
86 dB
50...30.000 Hz
20 cm
16,6 cm
8 cm
1 kg
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Accessoires

Het accessoire-programma van Canton biedt voor elke taak de optimale oplossing.
Daarbij beschikken alle luidsprekerstandaards over een bedekte kabelgeleiding en
plaatsen ze de luidsprekers op de optimale hoogte. Voor audiofiele eisen en voor de
perfecte demping kunnen de uitvoeringen LS 850 en LS 650 met kwartszand worden
gevuld. Ideaal op de luidsprekers van de PLUS serie afgestemd zijn de Cantomountmuurhouders. Voor de muur- en plafondmontage van luidsprekers uit de Custom
Installation serie staan speciale inbouwframes ter beschikking.

LS 250

LS 250
Hoogte — 104 cm
Ontworpen voor — CD 220
CD 250
Movie CD 202
Movie CD 2000
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LS 150

LS 105

LS 95

LS 90.1

LS 80.1

LS 150

LS 105

LS 95

LS 90.1

LS 80.1

104 cm
DM 2

98 cm
CD 220
Movie CD 202

89 cm
CD 10.II
Plus MX
Movie 60 CX
Movie 80 CX
Movie 120 MX
Movie CD 102
Movie CD 1000

88 cm
CD 10 II
Plus MX
Movie 60 CX
Movie 80 CX
Movie 120 MX
Movie CD 102
Movie CD 1000

94 cm
CD 220
CD 310 F
DM 2
Plus X.2
Plus XL.2
Plus XL Outdoor
Movie 150 QX
Movie CD 151

Cantomount

Lak w it

CFB 500
CFB 650
CFB 800

Flex Brackets
Lak zwart
WFB 800
WFB 650
WFB 500 LCR

Luidsprekerstandaards

WFB 500

Flex Brackets
Wit/zilver

ER-inbouwframe

Lak zilver

Cantomount XXL

Cantomount

Zwart/zilver

LS 850

LS 850
Hoogte — 61 cm
Ontworpen voor — Reference 9.2 DC
Vento 820
Vento 856 Center

Lak zwart

DM 1 / TS 360 F

TS 360 F

LS 650

LS 600

LS 650

LS 600

Cantomount

Cantomount XXL

TS 360 F

61 cm
Karat 720
Karat 755 Center
Ergo 620
Ergo 655 Center
Chrono 502
Chrono 505 Center

62 cm
Ergo 620
Ergo 655 Center
Chrono 502
Chrono 505 Center
GLE 420
GLE 430

DM 2
Plus XS.2
Plus X.2
Plus XL.2
Plus XL Outdoor

Plus XXL.2

DM 1
CD 360 F
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Begrippenlijst
Canton-technologie
Wave-rib

Bi-directioneel
Storingvrije overdracht door bi-directionele telecommu
nicatie: Zendstation en luidsprekers communiceren met
elkaar.

Bi-Wiring/Bi-Amping

Hogetonenchassis

Middentonenchassis

Bi-Wiring/Bi-Amping
De topboxen van het Canton-programma zijn met een
Bi-Wiring-/Bi-Amping-aansluitveld uitgerust. Met deze
aansluitwijze is het mogelijk het hoge-middentonen- en
lagetonenbereik naar keuze separaat uit twee versterkers
(Bi-Amping) of met separate kabels uit een versterker aan
te sturen (Bi-Wiring).
DC-technologie
De door Canton ontwikkelde DC-technologie (“Displacement Control”) verhindert dat het membraan van de basluidspreker bij lage tonen ongecontroleerd uitwijkt. Daarvoor onderdrukt ze subsonische (d.w.z. niet hoorbare)
trillingen en laat de bassen gelijktijdig merkbaar strakker
en preciezer klinken.
SC-technologie
De eigen Canton SC-technologie definieert met behulp
van individuele filterschakelingen het verband opnieuw
tussen het kastvolume en de basweergave en vergroot het
overbrengingsbereik van de boxen met één octaaf en
meer naar beneden – en dat bij een ongelofelijke niveaubestendigheid.
Sidefire
De zijdelingse plaatsing van het lagetonenchassis maakt
een groot klankvolume bij de smalle frontzijden van de
luidsprekers mogelijk. Voor een optimale klankgeleiding
zijn Sidefire-luidsprekers asymmetrisch opgebouwd. Met
elk een rechter en een linker luidspreker wordt een optimale klankbeleving mogelijk.

Lagetonenchassis

TCC
„Triple curved cone“ is een nieuwe ontwikkeling van
Canton. De innovatieve detailverbetering minimaliseert
dankzij de speciale vormgeving – van een drievoudig gebogen conusmembraan – materiaalresonanties van het
membraan en daarmee de vervormingsfactor.

Coaxchassis

Wisselfilter
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Transmission Front Plate
Door een computergeoptimaliseerde geleiding van het
geluid in de frontplaat van de hogetonenluidspreker
verbetert Canton heel duidelijk de rondstraling van de
hogetonenluidspreker. Tegelijkertijd optimaliseert de
Transmission Front Plate de effectiviteit van de hoge
tonenluidspreker in het overgangsbereik naar de lagemiddentonenluidspreker, waardoor geringere vervorming
en een meer lineair frequentiegedrag van de luidspreker
mogelijk zijn.

Wave-rib (gepatenteerd)
De zichtbare voorste ophanging van de lage tonen of
middentonen membranen, de zogenaamde rib, wordt
door de vibraties van het conusmembraan in beweging
gezet. De energie die ontstaat, wordt door de rib gedeeltelijk geabsorbeerd, gedeeltelijk terug aan het membraan
gegeven. Daarbij kunnen zich resonanties opbouwen die
de originele klank vervalsen. Vorm en materiaal van de rib
hebben bovendien invloed op de mogelijke slag en het
dynamische gedrag van het systeem. Door doelgerichte
computersimulaties lukt het Canton met een speciale
vormgeving alle eigenschappen van de rib te optimaliseren. De meervoudig gewelfde wave-rib heeft minder partiële vibraties bij hoge frequenties en maakt veel grotere
slagen mogelijk. Klankvervalsingen zijn dus ondanks de
hogere mogelijke maximale geluidsdruk duidelijk geringer
dan bij gebruikelijke ribben.

Componenten van een luidspreker
Hogetonenchassis
Het hogetonenchassis is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de klankkleur en de zuiverheid van de weergave. Bij Canton-boxen is het hogetonenchassis steeds
een domesysteem, d.w.z. een systeem met een gewelfd
luidsprekermembraan dat door een spreekspoel wordt
aangedreven.
Middentonenchassis
Het middentonenchassis geeft het muzikaal belangrijkste
bereik van de vocale stemmen weer. Bij de boxen van de
edele series Vento en Karat gebruikt Canton impulssnelle
aluminium-membranen die bestand zijn tegen torsie,
waardoor een optimaal rendement wordt bereikt.
Lagetonenchassis
De eigenlijke zwaarste arbeid in een luidspreker moet het
lagetonenchassis verrichten. Krachtige magneten, stabiele
gegoten korven, extreem belastbare spreekspoelen en
membranen van polypropyleen zijn beslissend voor de
klankkwaliteit en de precisie van de bassen.
Coaxchassis
Naast de gebruikelijke tweeweg of drieweg luidsprekers
zet Canton ook luidsprekersystemen met coaxtechniek in,
o.a. bij kleine satellietboxen. Daarbij zit de hogetonenluidspreker op een brug centrisch vóór de lagetonen(middentonen)-luidspreker. Deze systemen staan bijna
gelijk met het ideaal van een puntvormige geluidsbron.
Wisselfilter
Het wisselfilter is een onderdeel in de luidspreker dat het
frequentiebereik in sub-bereiken verdeelt. De afzonder
lijke bereiken worden dan door de gespecialiseerde afzonderlijke luidsprekers (lage tonen, middentonen, hoge
tonen)overgenomen.

ICEpowerTM-digitaal eindtrappen
Eindversterkers in subwoofers moeten een groot uitgangsvermogen kunnen leveren. Bij gebruikelijke constructies
wordt het mogelijke maximale vermogen echter door hun
mechanische grootte en hun warmteafgifte beperkt. In de
meeste subwoofers van Canton werken daarom ICE
powerTM-eindtrappen die dankzij hun moderne uiterst betrouwbare digitale schakeltechniek een heel groot vermogen kunnen leveren, maar die tegelijkertijd klein zijn en
maar heel weinig warmte in de subwoofer produceren.

Begrippenlijst
Impedantie
De impedantie is de elektrische wisselstroomweerstand
van een luidspreker voor de versterker. Volgens de norm
mag deze “nominale schijnweerstand” nergens in het
overbrengingsbereik onder 2 Ohm liggen.
Nominale/muziekbelastbaarheid
De nominale belastbaarheid is het maximale vermogen,
waarmee een luidspreker mag worden belast zonder dat
hij beschadigd wordt. De muziekbelastbaarheid daarentegen duidt de waarde aan die een luidspreker korte tijd kan
verdragen.
Nominale/muziekvermogen
Het nominale vermogen is het vermogen dat een versterker duurzaam kan afgeven, zonder dat hij daardoor beschadigd wordt. Het muziekvermogen duidt de maximumwaarde aan die een versterker korte tijd kan
afgeven.
Rendement (SPL)
Het rendement duidt de verhouding aan van het toegevoerde elektrische en uitgezonden akoestische vermogen
van een luidspreker. Gemeten wordt b.v. het bedrijfsvermogen dat noodzakelijk is om op 1 meter afstand van de
box een zekere geluidsdruk te produceren. Omgekeerd
duidt SPL (Sound Pressure Level) de geluidsdruk aan die
de box op 1 meter afstand produceert als hieraan een
elektrisch vermogen van 1 W wordt toegevoerd.
Overbrengingsbereik
Het overbrengingsbereik is het frequentiebereik, waarbinnen de luidspreker – volgens vastgelegde toleranties – gelijkluidende tonen in een desbetreffende verhouding met
gelijke geluidssterkte weergeeft.

Virtual surround
Virtual surround systemen bieden een bijzonder eenvoudige en met geringe installatiekosten en -moeite verbonden mogelijkheid om een hoogwaardig surroundklankveld
te produceren. Bij een Canton virtual surround systeem
horen in het centrum een subwoofer evenals, afhankelijk
van de uitvoering, twee frontluidsprekers of een centerluidspreker.
Wireless
De Canton wireless technologie biedt kabelloze multiroom-oplossingen. Hierbij zendt de transceiver zijn signaal
naar de flexibel plaatsbare actieve box, die met de afstandsbediening gemakkelijk gestuurd kan worden en
alleen op een stopcontact aangesloten wordt.

Frontluidspreker

Centerspeaker

Thuisbioscoopinstallaties
Frontluidspreker
De beide frontluidsprekers geven het linker en rechter
geluidskanaal weer en vormen de basis van de bioscoopsound. Alle Canton hifi-boxen kunnen als frontluidsprekers worden gebruikt, aangezien zij het volledige fre
quentiespectrum gedetailleerd en dynamisch weergeven.
Centerspeaker
Als completering van de beide frontluidsprekers representeert de centerspeaker een zelfstandig middenkanaal, dat
vooral voor de spraakweergave verantwoordelijk is. Aangezien de centerspeaker in de buurt van de televisie staat,
zijn alle Canton-modellen magnetisch afgeschermd om
kleurfouten en vervormingen te voorkomen.
Surroundboxen
Verantwoordelijk voor het ruimtevolume van het gebeuren zijn de surroundboxen. Zij worden in het achterste
gedeelte van de ruimte geplaatst. Om excellente effecten
te produceren, moeten zij optimaal op de overige componenten van de installatie zijn afgestemd.
Actieve subwoofer
Bij de lage tonen worden thuisbioscoopinstallaties door
een actieve subwoofer ondersteund. De actieve subwoofers van Canton kunnen aan de stereoluidsprekers, alsmede aan de grootte van de ruimte en de persoonlijke
luistersmaak worden aangepast.

Surroundboxen

ICEpowerTM eindtrappen

Sidefire

Wireless-transceiver

Cross-over-frequentie
De cross-over-frequentie kenmerkt bij meerweg luidsprekers die frequenties, waarvan de weergave van het ene op
het volgende chassis overgaat.

Virtual surround
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Thuisbioscoop

De centerluidspreker wordt in directe nabijheid van het televisietoestel geplaatst.
De frontluidsprekers worden links en rechts van het scherm geplaatst. De
surroundluidsprekers worden achter de luisteraar iets boven de zitpositie
aangebracht. De actieve subwoofer kan haast willekeurig in de ruimte worden
geplaatst, een plaats tussen de frontluidsprekers is ideaal.

Frontluidspreker

Surroundluidspreker

Actieve subwoofer

Center luidspreker

Laat u zich door onze moviepakketten overtuigen of stel uw thuisbioscoopsysteem zelf samen.
Want binnen de betreffende serie kunnen onze componenten tot uw individuele surround
systeem worden uitgebreid. In ons voorbeeld tonen wij een Chrono-thuisbioscoopsysteem dat
uit twee staande en twee compacte luidsprekers, de centerluidspreker en een actieve subwoofer
bestaat.
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Hoogstpersoonlijk
Als specialisten op het gebied van ontwikkeling,
fabricage en verkoop van luidsprekers hebben wij veel
beleefd. Wij weten, hoe moeilijk het is, om goed te zijn.
En wij weten, hoeveel moeilijker het is om duurzaam
goed te blijven. Voor de vervaardiging van dit magazine
danken wij hoogstpersoonlijk allen die met hun ideeën
en engagement, hun zorgvuldigheid en hun teamgeest
aan het slagen ervan hebben bijgedragen.
Onze bijzondere dank geldt Sabrina Puhl, die met
strengehand en krappe timings het stipte verschijnen
heeft gegarandeerd, Marco Michels voor zijn precisie
landingen inzake concept en tekst, Frank Heß, die
de beelden en woorden altijd in een gouden vorm
gegoten heeft, Marion Rothmann, wier fijnslijpen
zelfs het kleinste detail uit de beelden gehaald heeft,
Maik Scharfscheer, wiens lifestyle-motieven ook in dit
magazine topklasse zijn. Onze bijzondere dank geldt
Alex Habermehl, die met zijn filmfoto’s en detailopnames een technisch beeldfundament gemaakt heeft,
dat hij met zijn titelmotief kunstig heeft voltooid.
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Fax: +49 (0) 60 83 28 113
E-Mail: info@canton.de

Netherlands
Servi-Q B.V.
Postbus 91
NL-3871 KM Hoevelaken
Tel.: 0031 - 33 253 71 93
Fax: 0031 - 33 258 07 44
E-Mail: info@servi-q.nl
Belgium
Jobetrade nv
Kazerneweg 15
9770 Kruishoutem
Belgium
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Lid van

Wij hebben filialen in meer dan 40 landen.
De adressen van Cantons wereldwijde verkopers vindt u onder:

www.canton.de
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