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Yüksek seste dinlerken dahi aynı ses kalitesini dinlemeniz için Sony woofer ve tweeter 
kablolarını ayıran, bozulmaları azaltan Bi-Amp terminallerini yarattı. Tweeter ve Woofer’ı  
yönetmek için kullanılan ayrı amplifikatörler ile yüksek ve alçak frekanslarda güçlü sesin 
zevkini çıkarabilirsiniz.  Artık , en sevdiğiniz parçaları daha yüksek seste daha temiz bir ses 
ile dinlemenin zevkini yaşayabilirsiniz

Sony patentli orijinal malzeme olan MRC (Mica Reinforced Cellular) yüksek sertlikte 
ve hafif hoparlör diyaframıdır. Kevlar elyafı ile birleşmesiyle bu yeni nesil woofer 
diaframı gelişmiş sertlik yanında yumuşak ve doğal ses oluşumunu sağlar.Sadece 
XS ve GS modellerinde kullanılmıştır.

Bi-Amp

MRC KEVLAR MATRIX WOOFER

Ufak tweeter şasilerimiz ,yassı ön dizaynı ve sığ woofer sepetleri ile hoparlörlerimizin birçok 
fabrika çıkışlı ızgaralara kolayca uymasını sağlar. İki taraflı terminaller kablolamayı ve 
montajın birçok arabada kolay olmasını sağlar

KOLAY KURULUM

Hoparlör
Ölçüleri

Ses Özellikleri Woofer Tweeter
• 350 W Maksimum çıkış gücü
• 110 W RMS
• Yüksek kalite Hi-Fi sesi
• Bi-Amp Terminal

• Mica Reinforced Cellular 
(MRC) Koni

• Yumuşak dome

16 cm  Premium Seri Komponent (Mid Takımı )Hoparlör
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Yüksek seste dinlerken dahi aynı ses kalitesini dinlemeniz için Sony woofer ve tweeter 
kablolarını ayıran, bozulmaları azaltan Bi-Amp terminallerini yarattı. Tweeter ve Woofer’ı  
yönetmek için kullanılan ayrı amplifikatörler ile yüksek ve alçak frekanslarda güçlü sesin 
zevkini çıkarabilirsiniz.  Artık , en sevdiğiniz parçaları daha yüksek seste daha temiz bir ses 
ile dinlemenin zevkini yaşayabilirsiniz

Sony patentli orijinal malzeme olan MRC (Mica Reinforced Cellular) yüksek sertlikte 
ve hafif hoparlör diyaframıdır. Kevlar elyafı ile birleşmesiyle bu yeni nesil woofer 
diaframı gelişmiş sertlik yanında yumuşak ve doğal ses oluşumunu sağlar.Sadece 
XS ve GS modellerinde kullanılmıştır.

Bi-Amp

MRC KEVLAR MATRIX WOOFER

Ufak tweeter şasilerimiz ,yassı ön dizaynı ve sığ woofer sepetleri ile hoparlörlerimizin birçok 
fabrika çıkışlı ızgaralara kolayca uymasını sağlar. İki taraflı terminaller kablolamayı ve 
montajın birçok arabada kolay olmasını sağlar

KOLAY KURULUM

Ses Özellikleri Woofer Tweeter
• 2000W Maksimum Çıkış Gücü
• 520W RMS
• 30Hz – 1000Hz Frekans Tepkisi
• Düşük bozulmalı güçlü bass
• Yuvarlak Diafram
• Çıkarılabilen sepet

• Mica Reinforced Cellular 
(MRC) Kağıt Koni

• Yumuşak dome

Hoparlör
Ölçüleri

6 x 9  Premium Seri Hoparlör
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Ses Özellikleri Woofer Tweeter
• 320 W Maksimum çıkış gücü
• 120 W RMS
• Yüksek kalite Hi-Fi sesi
• Bi-Amp Terminal

• Mica Reinforced Cellular 
(MRC) Kağıt Koni

• Yumuşak dome

Yüksek seste dinlerken dahi aynı ses kalitesini dinlemeniz için Sony woofer ve tweeter 
kablolarını ayıran, bozulmaları azaltan Bi-Amp terminallerini yarattı. Tweeter ve Woofer’ı  
yönetmek için kullanılan ayrı amplifikatörler ile yüksek ve alçak frekanslarda güçlü sesin 
zevkini çıkarabilirsiniz.  Artık , en sevdiğiniz parçaları daha yüksek seste daha temiz bir ses 
ile dinlemenin zevkini yaşayabilirsiniz

Sony patentli orijinal malzeme olan MRC (Mica Reinforced Cellular) yüksek sertlikte 
ve hafif hoparlör diyaframıdır. Kevlar elyafı ile birleşmesiyle bu yeni nesil woofer 
diaframı gelişmiş sertlik yanında yumuşak ve doğal ses oluşumunu sağlar.Sadece 
XS ve GS modellerinde kullanılmıştır.

Bi-Amp

MRC KEVLAR MATRIX WOOFER

Ufak tweeter şasilerimiz ,yassı ön dizaynı ve sığ woofer sepetleri ile hoparlörlerimizin birçok 
fabrika çıkışlı ızgaralara kolayca uymasını sağlar. İki taraflı terminaller kablolamayı ve 
montajın birçok arabada kolay olmasını sağlar

KOLAY KURULUM

Hoparlör
Ölçüleri

16 cm  Premium Seri Hoparlör



12” Kabinli Subwoofer
XS-NW1202E

N Serisi High - End Oto Subwoofer

• Tepe gücü: 1800W
• Nominal güç: 420W
• Frekans yanıtı: 35Hz-1000Hz
• Düşük bozulma, daha yüksek ve derin baslar için 5 kenarlı Polipropilen
• Kapaksız Koni
• Atım dengeleyici
• Kauçuk çerçeve
• Kurulum esnekliği için kompakt tasarım

Yüksek Performans

Subwoofer
Ölçüleri

SUBWOOFER için MRC PETEK Çukurlu Woofer Koni P5 Dizayn
Subwoofer’ların petek şeklindeki
fiber tabanları normal diyafram 
malzemesine oranla 10 kat daha 
sertlik sağlar ve bu da daha sabit
bass ve son derece düşük bozulma 
oluşumunda etkilidir.

Çukurlar hava çekimini azaltır 
ve enerjinin devamlılığı için bass 
performansını belirler. 
• Hafif fakat yüksek SPL Bass 

sağlar
• Çukurluk arttırılarak sertlik 

korunur

Wooferların beşgen şekillerini 
koruyarak her zaman en etkileyici 
bass performansı alınması sağlanır
• Yüksek seviye sertlik
• Bozulma önlenir
• Sert ve sıkı bass üretimi

44
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m

270mm

192.5mm

520mm



XM-N1004

• Tepe Gücü: 1.000W 
• Alçak Geçiş Filtresi: 80Hz
• Yüksek Geçiş Filtresi: 80Hz
• Nominal güç: 70Wx4 (4Ω), 85Wx4 (2Ω), 70Wx2 (4Ω) + 175Wx1 

(4Ω), 170Wx4 (4Ω BTL), 500Wx2 (4Ω BTL)
• Yüksek Güç Çıkışı
• Yüksek çıkış için  soğutma sistemi
• Yüksek kalite parçalar
• Otomatik Isı Kontrolü

Otomatik Isı Kontrolü  (Automatic Thermal Control)
Genelde ısı kontrolü amplifikatörün kendini soğutmak için kapanması 
ile olur. Sony’nin otomatik ısı kontrol koruması amplifikatörün 
soğuması gerektiğinde çıkışı azaltır ve böylece ani bir kapanma 
olmadan hala müziğinizi dinlemeye devam edebilirsiniz.

Etkili Soğutma Dizaynı
Benzersiz Isı Kontrol dizaynı devamlı ve güçlü ses üretirken 
soğutucu hava akımı sağlar

Yüksek Kalite Parçalar
Ses kapasitarörü , çıkış transistörü ,kısma bobini yüksek kalite ses 
ve dayanıklılık için dikkatlice seçilmiştir.

Alçak Geçiş Filtresi / Yüksek geçiş filtresi
Hoparlörlerinizden en iyi performansı almak için onlara uygun ses 
frekanslarını göndermeniz gerekir. Yüksek geçiş filteresi ( HPF ) 
en derin bassı bütün hoparlörlere gönderirken Düşük geçiş filtreleri 
(LPF) sadece derin bassı subwooferlara gönderir.

Tek Taraflı Bağlantılar
Tek taraflı bağlantılar esnek ve çok seçenekli  montaj seçeneğini 
sunar

Temp.

Time

Shut
Down

Conventional

Active Thermal Control

Shut
Down

Smooth Air 
Circulation

3-point
Radiation

Heat Sink / Power 
Transformer Direct 

Connection

Low Pass Filter High Pass Filter

LP

LPF (80Hz)FILTER (80Hz)

OFF

OFF HP

ON

Amplifikatör



XM-N502

• Tepe Gücü: 150W x 2 (4Ω), 500w x 1 (4Ω), 
(Köprülemede)

• Nominal güç: 65Wx2 (4Ω), 85Wx2 (2Ω), 
175Wx1 (4ΩBTL)

• Frekans Tepkisi: 5HZ-50kHZ
• Yüksek Güç Çıkışı
• Yüksek çıkış için  soğutma sistemi
• Yüksek kalite parçalar
• Otomatik Isı Kontrolü 
• Alçak Geçiş Filtresi: 80Hz

Otomatik Isı Kontrolü  (Automatic Thermal Control)

Etkili Soğutma Dizaynı

Yüksek Kalite Parçalar

Alçak Geçiş Filtresi / Yüksek geçiş filtresi

Tek Taraflı Bağlantılar

Genelde ısı kontrolü amplifikatörün kendini soğutmak için kapanması 
ile olur. Sony’nin otomatik ısı kontrol koruması amplifikatörün 
soğuması gerektiğinde çıkışı azaltır ve böylece ani bir kapanma 
olmadan hala müziğinizi dinlemeye devam edebilirsiniz.

Benzersiz Isı Kontrol dizaynı devamlı ve güçlü ses üretirken 
soğutucu hava akımı sağlar

Ses kapasitarörü , çıkış transistörü ,kısma bobini yüksek kalite ses 
ve dayanıklılık için dikkatlice seçilmiştir.

Hoparlörlerinizden en iyi performansı almak için onlara uygun ses 
frekanslarını göndermeniz gerekir. Yüksek geçiş filteresi ( HPF ) 
en derin bassı bütün hoparlörlere gönderirken Düşük geçiş filtreleri 
(LPF) sadece derin bassı subwooferlara gönderir.

Tek taraflı bağlantılar esnek ve çok seçenekli  montaj seçeneğini 
sunar

Temp.

Time

Shut
Down

Conventional

Active Thermal Control

Shut
Down

Smooth Air 
Circulation

3-point
Radiation

Heat Sink / Power 
Transformer Direct 

Connection

Low Pass Filter High Pass Filter

LP

LPF (80Hz)FILTER (80Hz)

OFF

OFF HP

ON

Amplifikatör



XS-MP1621

Marine Serisi

• Tepe gücü: 160W
• Nominal güç: 45W
• Frekans yanıtı: 35Hz – 26kHz
• Hassasiyet: 91dB/W/m

• Suya dayanıklı tasarım – IPx5 sertifikalı
• UV ışınlara dayanıklı – ASTM G154’e göre test edildi
• Tuza dayanıklı – ASTM B117’ye göre test edildi

• Polypropylene Cone
• Kauçuk kenar

Deniz tutkunları artık tekneler ve yatlar için tasarlanmış yeni Marine Serisi 
hoparlörlerle ses deneyimlerini istedikleri gibi şekillendirebilirler. Paslanmaz çelik 
vidalar veya su geçirmez kaplama gibi özel malzemelerden yapılmış olması 
sayesinde kaliteli ses deneyimini nerede olursanız olun yaşayabileceksiniz.

Polipropilen sert  yapısı ve ses kaybını önleyici özelliğinden dolayı hoparlör 
diyaframlarında en çok tercih edilen malzemedir. 

• 25mm PEI Cone
• Sabit Kenar

Ses Özellikleri Hoparlör Kasası

Woofer

Marine Serisi

Tweeter

Hoparlör
Ölçüleri

125mm

61
m
m

142
mm

Denizde kullanılacak oldukları için daha 
çok korumaya ihtiyaç duyulan Marine 
Serisi en zor testlere tabii tutulup suya 
karşı dayanıklılıkları test edilmiştir.

ASTM standartlarına uyumlu, herhangi bir 
kabarma ve korozyon olmaz.

Sony marine serisi ürünler genişli kapsamlı 
UV testlerinden geçirilmiştir. Uzun süreli 
güneş ışınlarına karşı korumalıdır. Parlak 
ve net görüntüde kayıp olmaz.

Suya karşı dayanıklı
Denizde kullanılacak

Tuzlu sise dayanıklı
(ASTM B117)

UV ışınlarına dayanıklı 
(ASTM G154)



XS-MP1611

Marine Serisi

• Tepe gücü: 140W
• Nominal güç: 40W
• Frekans yanıtı: 40Hz – 20kHz
• Hassasiyet: 90dB/W/m

• Suya dayanıklı tasarım – IPx5 sertifikalı
• UV ışınlara dayanıklı – ASTM G154’e göre test edildi
• Tuza dayanıklı – ASTM B117’ye göre test edildi

• Polypropylene Cone
• Kauçuk kenar

Ses Özellikleri Hoparlör KasasıWoofer

Hoparlör
Ölçüleri

125mm

51
m
m

142
mm

Deniz tutkunları artık tekneler ve yatlar için tasarlanmış yeni Marine Serisi 
hoparlörlerle ses deneyimlerini istedikleri gibi şekillendirebilirler. Paslanmaz çelik 
vidalar veya su geçirmez kaplama gibi özel malzemelerden yapılmış olması 
sayesinde kaliteli ses deneyimini nerede olursanız olun yaşayabileceksiniz.

Polipropilen sert  yapısı ve ses kaybını önleyici özelliğinden dolayı hoparlör 
diyaframlarında en çok tercih edilen malzemedir. 

Marine Serisi

Denizde kullanılacak oldukları için daha 
çok korumaya ihtiyaç duyulan Marine 
Serisi en zor testlere tabii tutulup suya 
karşı dayanıklılıkları test edilmiştir.

ASTM standartlarına uyumlu, herhangi bir 
kabarma ve korozyon olmaz.

Sony marine serisi ürünler genişli kapsamlı 
UV testlerinden geçirilmiştir. Uzun süreli 
güneş ışınlarına karşı korumalıdır. Parlak 
ve net görüntüde kayıp olmaz.

Suya karşı dayanıklı
Denizde kullanılacak

Tuzlu sise dayanıklı
(ASTM B117)

UV ışınlarına dayanıklı 
(ASTM G154)
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