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Bowers & Wilkins
Kód: Nautilus
Ztělesnění filozofie firmy B&W
představuje opravdový zvukový zázrak.
Omezen nebo zabarven může být jedině
zdrojem, zesilovači nebo kabely. Každý
reproduktor je proveden jako opravdový
píst. Exponenciálně se zužující trubice
účinně odvádějí zvuk za měniči do
ztracena. Klasický tvar ozvučnice
Nautilus je plně podřízen své funkci.MOC vč. DPH: 849 995 Kč

Kód: 801 D4
Špičkový třípásmový model. Dvě basové
membrány typu Aerofoil 250mm. V
samostatné, hlavici připomínající
ozvučnici (Turbine head), je zasazen
středotónový reproduktor s technologií
FST a 150mm membránou typu
Continuum. Zcela nahoře je pak umístěn
vysokotónový reproduktor s technologií
Nautilus a 25mm diamantovouMOC vč. DPH: 474 995 Kč

Kód: 802 D4
Třípásmový model. Dvě basové
membrány typu Aerofoil 200mm. V
samostatné hlavici připomínající
ozvučnici (Turbine head), je zasazen
středotónový reproduktor s technologií
FST a 150mm membránou typu
Continuum. Zcela nahoře je pak umístěn
vysokotónový reproduktor s technologií
Nautilus a 25mm diamantovouMOC vč. DPH: 349 995 Kč

Kód: 803 D4
Třípásmový model. Vysokotónový
reproduktor s technologií Nautilus
používá 25mm diamantovou membránu.
Středotónový reproduktor s technologií
FST má 130mm membránu typu
Continuum a je zasazen v samostatné
ozvučnici, označované jako “Turbine
head”.  2 basové reproduktory se 180mm
membránami typu Aerofoil a basreflexMOC vč. DPH: 274 995 Kč

Kód: 804 D4
Třípásmové sloupové reprosoustavy
kompaktních rozměrů s bassreflexem. 2
basové reproduktory se 165mm
membránami typu Aerofoil a basreflex s
technologií Flowport. Středotónový
reproduktor s technologií FST a 130mm
membránou typu Continuum,
vysokotónový reproduktor s 25mm
diamantovou membránou, vybavenýMOC vč. DPH: 174 995 Kč

Kód: 805 D4
Dvoupásmové reprosoustavy jsou
osazeny středobasovým
reproduktorem se 165mm membránou
typu Continuum a vysokotónovým
reproduktorem s 25mm diamantovou
membránou, vybaveným technologií
Nautilus. Čistotě basů pomáhá
basreflexové vyústění s technologií
Flowport.MOC vč. DPH: 109 995 Kč

Kód: FS 805 D4
Podlahový stojan určený pod
reprosoustavy 805 D3. Je navržen tak,
aby vyzdvihl reprosoustavy 805 do
ideální výšky vůči sedícímu posluchači.

MOC vč. DPH: 16 995 Kč

Kód: HTM81 D4
Potřebujete-li centr pro sestavení
domácího kina z řady 800 Diamond, pak
model HTM2 Diamond dodá i do větších
prostor potřebně silný, bohatý a čistý
zvuk. Používá k tomu třípásmovou 
konstrukci se zdvojeným basem a
samozřejmě i výškový reproduktor s
diamantovou membránou.
MOC vč. DPH: 199 990 Kč

Kód: HTM82 D4
Perfektní pro menší prostory. Kompaktní
centr HTM4 Diamond poskytuje vyvážený
zvuk hodný domácího kina sestaveného
z reprosoustav řady 800 Diamond díky
Kevlarovému středobasovému
reproduktoru a take díky výškovému
reproduktoru s diamantovou membránou,
který je u tohoto modelu použit poprvé.
MOC vč. DPH: 149 990 Kč

Kód: FS HTM D4
Podlahový stojan určený pod středové
reprosoustavy HTM 1 a HTM 2 D3.

MOC vč. DPH: 21 990 Kč

Kód: DB1 D
Model DB1D je v reprodukci basů
skutečnou referencí. Vestavěný, 2000W
Class D Hypex zesilovač napájí dva
reproduktory se 300mm Aerofoil
membránami, vyvinutými speciálně pro
tento subwoofer. Umístění dvou
reproduktorů zády k sobě v rigidní
ozvučnici redukuje vnitřní rezonance na
naprosté minimum.MOC vč. DPH: 119 990 Kč

Kód: DB2 D
Model DB2D zaujímá prostřední pozici v
referenční řadě subwooferů B&W.
Používá stejnou koncepci se dvěma zády
k sobě umístěnými reproduktory, jako
nejvyšší model DB1D. Má však poněkud
kompaktnější rozměry a jeho
reproduktory, napájené 1000W Class D
Hypex zesilovačem, mají  250mm
membrány Aerofoil, odvozené zMOC vč. DPH: 99 990 Kč

1ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4,  tel: 731 012 941,  www.altei.cz



Bowers & Wilkins
Kód: DB3 D
Tento model je nejkompaktnějším
subwooferem z referenční řady B&W.
Rigidní ozvučnice se dvěma zády k sobě
umístěnými reproduktory eliminuje vznik
vzniku vnitřních rezonancí. Reproduktory
mají 200mm membrány Aerofoil, převzaté
z reprosoustav B&W 802D3 a jsou
napájeny 1000W Class D Hypex
zesilovačem.MOC vč. DPH: 69 990 Kč

Kód: 702 S3
Vlajková loď řady 700, model 702 S3,
v sobě odráží většinu technologií
vyvinutých pro referenční řadu B&W 800.
Vysokotónový reproduktor je zasazen
v samostatné ozvučnici a používá zcela
novou karbonovou membránu, jejíž 
vlastnosti jsou velmi blízké diamantovým
membránám řady 800. Další osazení je
tvořeno středotónovým FSTMOC vč. DPH: 79 995 Kč

Kód: 703 S3
Nový model 703 S3 je nyní poprvé
vybaven naší ikonickou konfigurací
Tweeter-on-Top spolu s odděleným
středotónovým reproduktorem FST™
Continuum  150 mm - vylepšeným o
nové revoluční biomimetické zavěšení - a
dvěma basovými reproduktory 165 mm s
profilem Aerofoil.. Díky svému objemu a
osazení dokáže model 703 S2 ozvučitMOC vč. DPH: 59 995 Kč

Kód: 704 S3
Nejkompaktnější sloupová reprosoustava
řady 700 S3. Perfektně zapadne do
většiny interiérů a přitom obsahuje vše,
co je pro tuto řadu typické. Vysoké tóny
jsou precizně reprodukovány
vysokotónovým reproduktorem
s karbonovou membránou, který je od
ozvučnice antivibračně oddělen pomocí
speciálního lůžka. Na něj pak navazujeMOC vč. DPH: 39 995 Kč

Kód: 705 S3
Reprosoustavy 705 nadchnou toho, kdo
hledá nekompromisní monitory
dvoupásmové konstrukce. Výškový
reproduktor 705 S3 s uhlíkovou kopulkou
je umístěn v pevné skříni
Tweeter-on-Top, která byla vyvinuta z
nejnovější generace řady 800 Diamond.
Ten se připojuje k novému a jemně
zakřivenému přednímu panelu, který jeMOC vč. DPH: 34 995 Kč

Kód: 706 S3
Klasická koncepce dvoupásmového
monitoru s rozměry ušitými na míru
většině interiérů. Díky oddělenému
výškovému reproduktoru Carbon Dome a
pečlivě vylepšené frekvenční výhybce
poskytuje 706 S3 výjimečné detaily a
vhled do hudby, zatímco jeho 165mm 
(6,5") basová/středotónová jednotka s
Continuum membránou poskytujeMOC vč. DPH: 24 995 Kč

Kód: 707 S3
S trochou nadsázky lze říci, že model 707
S2 vznikl zabalením těch nejlepších
technologií do co nejmenšího balíčku.
Tyto reprosoustavy s přehledem
zvládnou naplnit menší místnosti
dokonalým zvukem a přitom zaberou tak
málo místa. Středobasová membrána 
Continuum má průměr 130mm a
vysokotónový reproduktor s karbonovouMOC vč. DPH: 18 995 Kč

Kód: HTM 71 S3
Centr je nezbytnou součástí každého
domácího kina.Vlajková loď mezi
středokanálovými reproduktory je
vybavena měničem s uhlíkovou kopulkou
umístěným ve skříni Tweeter-On-Top,
130mm (5") středotónovým
reproduktorem Continuum Cone FST™ -
obzvláště důležitým pro čistotu dialogů - a
dvěma basovými membránami Aerofoil™.MOC vč. DPH: 49 990 Kč

Kód: HTM 72 S3
Konstrukce centru HTM72 S3 je sice
bližší dvoupásmovým reprosoustavám
řady 700 S3, nicméně díky svému
zvukovému charakteru může být skvělým
partnerem i pro sloupové modely této
řady, zvláště v těch instalacích, kde
oceníte jeho kompaktní rozměry. HTM72
S3 je  vybaven výškovým reproduktorem
s uhlíkovou membránou a dvěmaMOC vč. DPH: 29 990 Kč

Kód: DB4 S
Zvláště v systémech domácího kina se
bez mohutných a dynamických basů
nelze obejít. Subwoofer DB4S však
basové tóny dokáže reprodukovat tak
čistě a přesně, že může být i skvělým
doplňkem stereofonních systémů, ve
kterých jsou použity maloobjemové
reprosoustavy. 250mm basový
reproduktor s Aerofoil membránou jeMOC vč. DPH: 49 990 Kč

Kód: FS 700 S3
Tento podlahový stojan je určen pod
všechny regálové reprosoustavy řady
B&W 700 S3. Díky svému robustnímu a
sofistikovanému provedení omezuje
přenos vibrací, zvedá reprosoustavy do
optimální poslechové pozice a zaručuje
jejich stabilitu. S reprosoustavami řady
700 S3 samozřejmě skvěle ladí i po
stránce designu.MOC vč. DPH: 10 995 Kč

Kód: 603 S2
Nejvyšší model nové řady 600 a zároveň
jediná sloupová reprosoustava této série.
Vysokotónový reproduktor s dvouvrstvou
aluminiovou membránou je v ozvučnici
zasazen pomocí speciálního gelového
lůžka, zabraňujícího přenosu vibrací.
Středotónový reproduktor typu FST
používá 150mm Continuum membránu a
navazují na něj dva basové reproduktoryMOC vč. DPH: 22 495 Kč

2ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4,  tel: 731 012 941,  www.altei.cz



Bowers & Wilkins
Kód: 606 S2
Reprosoustavy 606 pokračují v tradici
cenami ověnčených regálových
reprosoustav z předchozích generací
řady 600, ale rozvíjejí jejich schopnosti
ještě dále. O kříšťálově čisté výšky se
stará vysokotónový reproduktor a
dvouvrstvou aluminiovou membránou,
který je do ozvučnice zasazen pomocí
gelového lůžka, jenž zabraňuje přenosuMOC vč. DPH: 9 495 Kč

Kód: 607 S2
Model 607 je v řadě 600 nejmenší,
nedejte se však jeho kompaktními
rozměry zmást. I při své velikosti totiž
dokáže plnohodnotně posloužit jako
přesný, stereofonní monitor pro menší
místnosti.  Vysokotónový reproduktor s
dvouvrstvou aluminiovou membránou je
stejně jako u vyšších modelů v ozvučnici
zasazen pomocí speciálního gelovéhoMOC vč. DPH: 7 795 Kč

Kód: HTM6 S2
Třípásmový model ideální do instalací,
kde jsou jako přední reprosoustavy
použity 683 S2, či 684 S2. Je osazen
novým vysokotónovým reproduktorem s
dvouvrstvou aluminiovou membránou,
středotónovým FST reproduktorem s
Kevlarovou membránou a dvěma
basovými reproduktory s aluminiovými
membránami.MOC vč. DPH: 14 990 Kč

Kód: ASW610
Aktivní subwoofer využívající 500W Class
D zesilovač a 250mm reproduktor, jehož
membrána je tvořena z papíro-Kevlarové
směsi.Díky své rigidní konstrukci je
membrána schopna se chovat jako
perfektní píst.

MOC vč. DPH: 18 990 Kč

Kód: ASW608
Aktivní subwoofer s vestavěným 200W
Class D zesilovačem používá reproduktor
s 200mm membránou vyrobenou ze
směsi papír / Kevlar. Velkou výhodou
tohoto modelu jsou opravdu malé
rozměry, díky kterým není problém jej
instalovat v jakémkoli interiéru.

MOC vč. DPH: 15 990 Kč

Kód: STAV24 S2
Stojany pod reprosoustavy B&W řady 600
- STAV 24 (Stand Audio Visual). Stojany
mají povrchovou úpravu řešenou černým
lakem a skládají se ze dvou ocelových
desek spojených dvěma pilíři.

MOC vč. DPH: 3 495 Kč

Kód: M1 new
M1 New jsou další evolucí oblíbených
dvoupásmových monitorů M1. Základní
rysy elegantního designu zůstávají stejné,
nicméně mnoho detailů bylo ještě více
dotaženo k dokonalosti. Hlavní ozvučnice
je tvořena masivním hliníkovým odlitkem,
do kterého je pak vsazena čelní stěna z
antirezonančního plastu, krytá kovovou
perforovanou mřížkou.MOC vč. DPH: 5 990 Kč

Kód: M1 Stand new
Podlahový stojan určený pod
reprosoustavy M1. Je navržen tak, aby
vyzdvihl reprosoustavy M1 do ideální
úrovně vůči sedícímu posluchači.
Samozřejmostí je propracovaný design
odpovídající těmto reprosoustavám.

MOC vč. DPH: 6 490 Kč

Kód: BWZEPPEL2021MG
Zeppelin, bezdrátový chytrý reproduktor
přepracovaný pro věk streamování. Jeho
elegantní tvar kombinuje stereofonní zvuk
s vysokým rozlišením s rozsáhlou
nabídkou chytrých, připojených funkcí a
služebZeppelin umí streamovat z Apple®
AirPlay 2®, Bluetooth aptX™ Adaptive a
Spotify Connect - a také z aplikace
Bowers & Wilkins Music App. MOC vč. DPH: 18 990 Kč

Kód: BWPANORAMA3
Nový soundbar Panorama 3 přináší
výkonný zvuk, který naplní místnost filmy,
televizí a hrami, a to z jediného
elegantního, nízkoprofilového a snadno
použitelného komponentu. Vestavěný
prostorový zvuk Dolby Atmos pro
maximální pohlcení - vyladěný týmem
inženýrů, který stojí za nejuznávanějšími
studiovými monitory na světě.MOC vč. DPH: 24 990 Kč

Kód: DUO
StereofonnÍ paŕ bezdrat́ovyćh aktivnićh
reprosoustav. 2-paśmova ́konstrukce,
vestavěny ́zesilovac ̌2x 125W, 1 x
165mm strědobasovy ́reproduktor + 1 x
25mm vysokotónovy ́v samostatné
ozvucňici. Streamovańi ́AirPlay 2, Spotify,
Bluetooth a Roon (Roon Ready). Cena za
pár.
MOC vč. DPH: 109 990 Kč

Kód: WEDGE
Bezdrat́ovy ́aktivni ́reprosystém.
3-paśmova ́konstrukce, vestavěný
zesilovac ̌2x 40W + 1x 80W.
Reproduktory: 1 x 150mm basovy,́ 2x
90mm FST strědotónovy ́a 2x 25mm
vysokotónovy.́ Streamovańi ́AirPlay 2,
Spotify, Bluetooth a Roon (Roon Ready).

MOC vč. DPH: 25 490 Kč
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Bowers & Wilkins
Kód: BAR
Soundbar s bezdrat́ovou technologii ́
Formation. Digitaĺni ́opticky ́vstup pro TV.
Reproduktory: 6x 65mm strědobasovy,́ 3x
mm vysokotónovy.́ Zesilovac ̌6x 40W.
Streamovańi ́AirPlay 2, Spotify, Bluetooth
a Roon (Roon Ready).

MOC vč. DPH: 28 990 Kč

Kód: BASS
Aktivni ́bezdrat́ovy ́subwoofer.
Zabudovany ́250W zesilovac,̌ 2x 165mm
basovy ́reproduktor.

MOC vč. DPH: 27 990 Kč

Kód: AUDIO
Prědzesilovac ̌s bezdrat́ovou technologii ́
Formation. Vstupy: 1x dig. opticky,́ 1x
analogovy.́ Vyśtupy: 1x dig. opticky,́ 1x
analogovy.́ Zabudovany ́D/A i A/D
prěvodniḱ. Streamovańi ́AirPlay 2,
Spotify, Bluetooth a Roon (Roon Ready).

MOC vč. DPH: 18 990 Kč

Kód: DUO STAND
Paŕ stojanů pro reprosoustavy Formation
DUO. Cena za kus. 

MOC vč. DPH: 11 495 Kč

Kód: PX7 S2
Na míru navržené 40mm měniče a
24bitová bezdrátová platforma Px7 S2
společně vytvářejí skutečně pohlcující
poslechový zážitek, který vám umožní
slyšet více z toho, co umělec chce,
abyste slyšeli.FSluchátka Px7 S2
využívají celkem šest mikrofonů pro
vynikající potlačení šumu, které odstraní
nežádoucí rušivé vlivy, aniž by poškodilyMOC vč. DPH: 11 490 Kč

Kód: PX8
Px8 jsou vlajková loď mezi bezdrátovými
sluchátky B&W. Je to dokonalá
kombinace výjimečného výkonu,
prvotřídních materiálů, inteligentních
technologií a chytrých funkcí. V B&W
nikdy nevyrobili lepší sluchátka než Px8.
24bitový DSP s vysokým rozlišením ve
spolupráci se zcela novou technologií
měničů přináší vynikající rozlišení, kteréMOC vč. DPH: 17 990 Kč

Kód: CT8.2LCR Black
3-pásmová basreflexová reprosoustava,
1x 32 mm vyš́kovy ́s aluminiovou kalotou
a zadní trubicí,1x 150 mm FST™
středotónovy ́s tkanou Kevlarovou®
membránou,2x 200 mm basovy ́s
membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 149 990 Kč

Kód: CT8.4LCRS Black
3-pásmová uzavřená reprosoustava, 1x
32 mm vyš́kovy ́s aluminiovou kalotou a
zadní trubicí, 1x 150 mm FST™
středotónovy ́s tkanou Kevlarovou®
membránou, 1x 200 mm basovy ́s
membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 129 990 Kč

Kód: CT8 LR Black
3-pásmová uzavřená reprosoustava, 1x
32 mm vyš́kovy ́s aluminiovou kalotou, 1x
150 mm FST™ středotónovy ́s tkanou
Kevlarovou® membránou, 2x 250 mm
basovy ́s membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 339 990 Kč

Kód: CT8 CC Black
3-pásmová uzavřená reprosoustava, 1x
32 mm vyš́kovy ́s aluminiovou kalotou, 1x
150 mm FST™ středotónovy ́s tkanou
Kevlarovou® membránou, 2x 250 mm
basovy ́s membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 399 990 Kč

Kód: CT8 SW Black
Uzavřeny ́subwoofer, 1x 380 mm basový
s membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 119 990 Kč

Kód: CT8 XO MK2 Active Crossover
Aktivní vyhybka / bass managment pro
reprosoustavy řady CT800, Vyhybka pro
basy / středy, Vyhybka pro subwoofer /
basy

MOC vč. DPH: 88 990 Kč
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Bowers & Wilkins
Kód: CT7.3 LCRS Black
3-pásmová basreflexová reprosoustava,
1 x 25 mm vyš́kovy ́s textilní kalotou, 1x
150 mm FST™ středotónovy ́s tkanou
Kevlarovou® membránou, 1x 200 mm
basovy ́s membránou Rohacell® / karbon

MOC vč. DPH: 39 990 Kč

Kód: CT7.4 LCRS Black
2-pásmová basreflexová reprosoustava,
1 x 25 mm vyš́kovy ́s textilní kalotou, 2x
165 mm středobasovy ́s modrou tkanou
Kevlarovou® membránou

MOC vč. DPH: 29 990 Kč

Kód: CT7.5 LCRS Black
2-pásmová basreflexová reprosoustava,
1 x 25 mm vyš́kovy ́s textilní kalotou, 2x
180 mm středobasovy ́s modrou tkanou
Kevlarovou® membránou

MOC vč. DPH: 15 290 Kč

Kód: CT SW10 Black
Pasivní uzavřeny ́subwoofer pro použití
se zesilovačem SA-1000, 1 x 250 mm
basovy ́s membránou papír / Kevlar®

MOC vč. DPH: 19 990 Kč

Kód: CT SW12 Black
Pasivní uzavřeny ́subwoofer pro použití
se zesilovačem SA-1000, 1 x 300 mm
basovy ́s membránou papír / Kevlar®

MOC vč. DPH: 26 990 Kč

Kód: CT SW15 Black
Pasivní uzavřeny ́subwoofer pro použití
se zesilovačem SA-1000, 1 x 380 mm
basovy ́s membránou papír / Kevlar®

MOC vč. DPH: 34 990 Kč

Kód: CT SW15 Black
Pasivní uzavřeny ́subwoofer pro použití
se zesilovačem SA-1000, 1 x 380 mm
basovy ́s membránou papír / Kevlar®

MOC vč. DPH: 31 990 Kč
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