
QUINTAS (NOWOŚĆ) FERRUM RHODIUM (NOWOŚĆ) ASCENT CLASSIC / LE SIGNO AVANTGARDE CHROMIUM STYLE PLATINUM AURUM 

ZESTAW 5,0 QUINTAS 6500 FERRUM 7000

KOLUMNY PODŁO-
GOWE FERRUM 700 500, 400 90LE, 80 LE, 70LE 80, 70 102, 52 M50, M40, M35

TITAN, VULKAN, 
MONTAN, ORKAN, 

WOTAN 

KOLUMNY PODSTAW-
KOWE 200 20LE 20 32 M25, M20 ALTAN, MEGAN

GŁOŚNIKI CENTRALNE  100 BASE 10 LE BASE 10 BASE 12 BASE M 10 BASE
BASE TITAN, BASE 

PRESTIGE VIII, BASE 
VIII

Głośniki wysokoto-
nowe

Ø 25 - jedwabna ko-
pułka - 30kHz

Ø 25 - miękka kopuł-
ka - 25kHz

Ø 25 - aluminiowa 
kopułka z tłumikiem 

- 38kHz

Ø 25 - aluminiowa 
kopułka z tłumikiem 

- 46kHz

Ø 25 - RiCom - S, gło-
śnik pierścieniowy 
tytanowy, magnes 

neodymowy - 50kHz 

Ribbon - aluminiowy 
z redukującym na-

pięcie transformato-
rem - 65 kHz

Ø 25 - RiCom - V, 
głośnik pierścienio-
wy tytanowy, korek-
tor fazy z tłumikiem, 

magnes neodymo-
wy - 50kHz

Ribbon - aluminiowy 
(duży): TITAN, VUL-
KAN, BASE TITAN, 

BASE PRESTIGE; ma-
gnetostatyczny - kap-
ton (duży): MONTAN; 
magnetostatyczny 
- kapton (mały): 

ORKAN, WOTAN, AL-
TAN, MEGAN, BASE VIII

Głośniki średnioto-
nowe polipropylen polipropylen polipropylen powle-

kany tytanem
polipropylen powle-

kany tytanem
polipropylen powle-

kany tytanem aluminium - magnez ALTIMA (aluminium, 
tytan, magnez)

Głośniki niskotonowe polipropylen polipropylen
polipropylen powle-
kany tytanem - długa 
cewka mocny wychył

polipropylen powle-
kany tytanem

polipropylen powle-
kany tytanem

polipropylen powle-
kany tytanem

aluminium - magnez 
w komorze kompre-
syjnej (modele M50 

i M40)  

ALTIMA (aluminium, 
tytan, magnez) w ko-
morze kompresyjnej 
(TITAN, TITAN BASE, 
VULKAN MONTAN, 

ORKAN)

Rodzaj obudów
Front - Bass Reflex z 
tyłu; centralny i sur-
round - zamknięta 

Front i surround - 
Bass Reflex z tyłu; 

centralny - zamknię-
ta 

Bass Reflex: front z 
przodu, monitor z 

tyłu, centralny - za-
mknięta 

Bass Reflex z tyłu, 
centralny - zamknię-

ta 

Bass Reflex z tyłu, 
centralny - zamknię-

ta 

Bass Reflex z tyłu, 
centralny - zamknię-

ta 

Bass Reflex z tyłu, 
centralny - zamknię-

ta 

Bass Reflex - dół (TI-
TAN, VULKAN) Bass 
Reflex z tyłu reszta, 
obudowa zamknięta 

tylko BASE VIII 

Wykończenie Czarne - imitujące 
drewno

Czarne/Białe - imitu-
jące drewno

Czarne/Białe - mato-
wy lakier

Czarne/Białe - mato-
wy lakier

Czarne/Białe - wyso-
ki połysk

Czarne/Białe - wyso-
ki połysk

Czarne/Białe - wyso-
ki połysk

Czarne/Białe - wyso-
ki połysk, Cherry, Na-
ture Oak, Oak-Cho-
co, INDYWIDUAL-

NE - RAL

INNE

Zaczep do powiesze-
nia na ścianie w sur-
roundach, zaciski po-

jedyncze sprężyn-
kowe 

Zaczep do powiesze-
nia na ścianie w sur-
roundach, zaciski po-

jedyncze zakręca-
ne, szklana podsta-
wa i górna ścianka 

(fronty) 

Szeroki cokół, duże 
szpilki, logo nad co-
kołem, logo na ma-

skownicy 

Cokół, 
Cokół, aluminiowy 

port głośnikowy i so-
lidne terminale 

Szklana okrągła pod-
stawa, aluminiowy 

port głośnikowy i so-
lidne terminale 

Cokół, aluminiowy 
port głośnikowy i so-
lidne podwójne ter-

minale  

Wyselekcjonowane 
elementy w zwrotni-
cy, regulacja barwy 
tonu w zwrotnicy - 

VULKAN +/-2 dB wy-
sokie, TITAN +/- 2dB 
wysokie, średnie i ni-

skie 

Kolumny Quadral – porównanie charakterystycznych cech poszczególnych linii


