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Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup HiFi reproduktorů série Magnat Symbol Pro.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod k obsluze.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Vlastnosti 

• Kompaktní regálové reproduktory 
s basreflexxem v provedení                                  
z vyztuženého ABS  

• Vhodné také pro venkovní použití 

• Magneticky odstíněné 

• Hořčíková vysokotónová kalota 

• Basový reproduktor s pevnou 
polypropylenovou membránou 

 

 

 

 

 

 

 

• Pozlacené šroubové konektory                             
(při zapojení dbejte na správnou polaritu,        
pro orientaci Vám pomůže barevné rozlišení, 
které musí být shodné se zdrojem,                
např. zesilovač, AV reciever atd. 

 

 

 

 

 

 

 

• Masivní nástěnný držák s horizontálně               
a vertikálně upravitelným směrováním.                

 

 

 

 

• Ochrana proti přetížení 

 
 
 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do reproduktorů. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti 
spolknout. 

 

 

 

Regálové reproduktory nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký,             
mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická 
rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro 
reproduktoru.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Technické údaje 
 Typ Pro 160 

Obj.č. 34 54 02 
Typ Pro 130 
Obj.č. 34 38 54 

Typ Pro 130 
Obj.č. 34 38 53 

Provedení: 2-pásmový regálový 
reproduktor 
s basreflexem 

2-pásmový regálový 
reproduktor 
s basreflexem 

2-pásmový regálový 
reproduktor 
s basreflexem 

Zatížitelnost 
RMS/max.: 

100/225 W 80/200 W 80/200 W 

Impedance: 4 až 8 Ω 4 až 8 Ω 4 až 8 Ω 

Frekvenční rozsah: 30 až 30000 Hz 35 až 30000 Hz 35 až 30000 Hz 

Dělící frekvence:  4000 Hz 4000 Hz 

Doporučený výkon 
zesilovače: 

20 až 225 W 20 až 200 W 20 až 200 W 

Citlivost: 92 dB 90 dB 90 dB 

Rozměry: 180 x 310 x 240 mm 
bez nástěnného držáku 

151 x 255 x 215 mm 
bez nástěnného držáku 

151 x 255 x 215 mm 
bez nástěnného držáku 

Hmotnost: 3,6 kg s nástěnným 
držákem 

3 kg s nástěnným 
držákem 

3 kg s nástěnným 
držákem 

Barva Černá Bílá Černá 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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