
Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

N SUB   

Využívá kompenzace impulsů dvou 

naproti sobě uložených reproduktorů s 

hliníkovými membránami Jejich plo-

chý, patentovaný design, dosahuje 

vysoké účinnosti bez nároků na objem 

ozvučnice. Disponuje velkou výkono-

vou rezervou a v provozu je dokonale 

stabilní.  

od 17Hz, 500 W, 4 ohm, 22 Kg, š v h 

(mm) 370/370/370 

  

39 900,-  Kč 
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REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY NADRAL 

Jako první v České Republice využívá firma Nadral systému nulové fáze ve všech reproduktorových řadách. 

Systém Nadral Zero 

Všechny řady Nadral využívají výhody uzavřené ozvučnice a generují výškové zvukové spektrum s cíleným zpožděním. Vytvářejí 

tak reprodukci s nulovou fází výšek a středů. Vzniklá časová shoda obou zvukových spekter tak předchází vzniku dvojité zvuko-

vé informace. 

 

Řešení časové neshody 

Vícepásové systémy vyzařují nejprve vysoké frekvence teprve po časové prodlevě střední a nízké. Posluchač vnímá tuto časo-

vou prodlevu jako dvojitou zvukovou událost. Následkem je nehomogenní nepřirozená reprodukce. Díky výškám, které jsou v 

časovém předstihu, vzniká nepřirozená prostorovost. Ve kmitočtovém spektru, kde vyzařuje hloubkový i výškový reproduktor 

souhlasí, ovlivňuje jejich fáze posunu k určitému zákmitu (obrázek A). 

 

Při správné korekci fáze je odezva plynulá, bez zákmitu (B). 

U našich reproduktorových sestav je nastavení časové shody výšek s dlouhodobým měřením v souvislosti s použitím vlastního 

výškového reproduktoru Nadral AMT Wave Guide. Jeho důmyslná konstrukce s optimálním úhlem vyústění neovlivňující difrak-

ci je vysoký standard každé sestry Nadral. Naprosto fenomenální prostorová reprodukce tak již u modelu Zero 1 poskytuje po-

sluchači špičkový poslech s úžasným bodovým i prostorovým stereoefektem. 



Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

ZERO  1  Špičkový základ portfolia Nadral. 

Zvukově neutrální až teplejší projev 

sestavy s hliníkovou membránou ne-

skryje ani ty nejmenší nuance zvukové 

stopy. Barevná variabilita středobasu a 

krytu výškového reproduktoru Nadral 

Wave Guide utváří exkluzivní design 

85 dB, 60 - 30 000 Hz  - 3 dB, 140 W, 

4 ohm, 9 Kg, š v h (mm) 190/350/260 

39 900,- Kč 

Příplatek za černý 

lak, dýhu a sokl. 

ZERO 2  Keramické membrány středobasů 

generují příjemně teplý zvuk, charak-

teristický pro tento širokopásmový 

satelit. Moderní sestava s elegantním 

soklem a nadstandardním basovým 

potenciálem. 

86 dB, 200 W, 45 - 30 000 Hz   -3 dB, 4 

ohm, 15 Kg, š v h (mm) 200/560/340 

57 900,- Kč  

Příplatek za černý 

lak, dýhu a sokl. 

ZERO 3  Štíhlý design a příjemně přesná repro-

dukce nejnižších nízkých kmitočtů 

charakterizuje sloupkovou sestavu 

Zero 3. Zaujme svým vzdušným zvu-

kovým projevem a designovou vyvá-

žeností. 

86 dB, 200 W, 35 - 30 000 Hz   - 3dB, 4 

ohm, 23 Kg, š v h (mm) 200/1005/290 

64 900,- Kč 

Příplatek za černý 

lak, dýhu a sokl. 

ZERO 3 Reference  Velká sloupová sestava s asymetric-

kou konstrukcí na masivním mramo-

rovém soklu. Výhybka je usazena v 

prosklené nadstavbě se špičkovým 

AMT reproduktorem a tvoří dominan-

tu referenčního konceptu. Poskytuje 

posluchači jasný, harmonicky přiroze-

ný zvuk, který ohromí svou úžasnou 

autenticitou. Je určena pro poslucha-

če disponující dostatečným prosto-

rem  a zájmem o výjimečný zážitek z 

poslechu.   

89 dB, 30 - 30 000 Hz   - 3dB, 300 W, 4 

ohm, 67  Kg, š v h (mm) 

330/1200/450 

134 900,- Kč 

Příplatek za černý 

lak, dýhu a sokl. 
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