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Monitores série GO
GOAUX3

KRK GOAUX3

402,0000

Par de monitores portáteis de campo próximos, desenhados para proporcionar um excelente som em qualquer lugar,
perfeito para músicos e engenheiros itinerantes, sempre "na estrada", com a reconhecida qualidade de som KRK. Tamanho
fácil de transportar, incluem um prático saco de nylon para os dois monitores, os suportes e cabos adicionais.
Ajustável em posição e ângulo óptimos. woofer de 3" de aramida de vidro e tweeter de 1" de cúpula de tecido macio.
Sistema bi-amplificado de 60 W RMS. Resistentes caixas em ABS com bass reflexTraseiro, com uma incrível extensão de
graves para um altifalante portátil. Configuração mestre-escravo. Equalizador de graves e agudos embutido. Entradas RCA
estéreo e mini-jack de 3.5mm, ligação sem fios Bluetooth e saída de auscultadores estéreo de 3.5mm no painel frontal que
automaticamente silencia os altifalantes.

GOAUX4

KRK GOAUX4

475,0000

Par de monitores portáteis de campo próximos, desenhados para proporcionar um excelente som em qualquer lugar,
perfeito para músicos e engenheiros itinerantes, sempre "na estrada", com a reconhecida qualidade de som KRK. Tamanho
fácil de transportar, incluem um prático saco de nylon para os dois monitores, os suportes e cabos adicionais.
Ajustável em posição e ângulo óptimos. woofer de 4" de aramida de vidro e tweeter de 1" de cúpula de tecido macio.
Sistema bi-amplificado de 100 W RMS. Resistentes caixas em ABS com bassreflex Traseiro, com uma incrível extensão de
graves para um altifalante portátil. Configuração mestre-escravo. Equalizador de graves e agudos embutido. Inclui microfone
de medição e função de correcção automática da sala Auto ARC integrada para optimizar automaticamente a resposta dos
altifalantes ao ambiente acústico Entradas RCA estéreo e mini-jack de 3.5mm, ligação sem fios Bluetooth e saída de
auscultadores estéreo de 3.5mm no painel frontal que automaticamente silencia os altifalantes.
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Monitores série Classic
CL5G3

KRK CLASSIC 5

147,0000

A Clássica série G3 da KRK volta para proporcionar alternativa mais económica.
Monitor de estúdio 5" activo de 50W . Bi-amplificação classe A/B feita à medida dos componentes. Bastante margem de
manobra e baixa distorção. Chassis resistente. Porta frontal de bass reflex para maior flexibilidade na colocação em
diferentes espaços e disposições. Controlos dedicados de ajuste nível de baixas e altas frequências. Woofer composto de 5"
de aramida de vidro. Tweeter de cúpula macia de 1" tecida. Resposta suave em alta frequência com excelente extensão até
34.5 kHz. Extensão dos graves até 46 Hz com uma excelente resposta de baixa frequência. Entradas XLR, TRS de 1/4" e
RCA. Controlo de volume. Limitador automático optimizado para o sistema. Almofada de isolamento no fundo. SPL máximo
101 dB.

CL7G3

KRK CLASSIC 7

210,0000

A Clássica série G3 da KRK volta para proporcionar alternativa mais económica.
Monitor activo de estúdio 7” e 73W. Bi-amplificação de classe A/B feita à medida dos componentes. Com bastante margem
dinâmica e baixa distorção. Chassi resistente. Porta frontal de baixo (bass port) para flexibilidade de
colocação/posicionamento. Controlos dedicados para ajuste de baixa e alta frequência. Woofer de 7” em composito de
aramida de vidro. Tweeter de cúpula macia de 1" tecida. Resposta suave em alta frequência com excelente extensão até
aos 34,5 kHz. Extensão dos graves até 46 Hz com excelente resposta de baixa frequência. Entradas XLR, TRS de 1/4” e
também em RCA. Controlo de volume. Limitador automático optimizado para protecção dos monitores. Almofada de
isolamento e absorção de vibrações no fundo. SPL máximo 102 dB

CL8G3

KRK CLASSIC 8

263,0000

A Clássica série G3 da KRK volta para proporcionar alternativa mais económica.
Monitor activo de estúdio 8” e 100W. Bi-amplificação de classe A/B feita à medida dos componentes. Com bastante margem
dinâmica e baixa distorção. Chassi resistente. Porta frontal de baixo (bass port) para flexibilidade de
colocação/posicionamento. Controlos dedicados para ajuste de baixa e alta frequência. Woofer de 8” em compósito de
aramida de vidro. Tweeter de cúpula macia de 1" tecida. Resposta suave em alta frequência com excelente extensão até
aos 34,5 kHz. Extensão dos graves até 35 Hz com excelente resposta de baixa frequência. Entradas XLR, TRS de 1/4” e
também em RCA. Controlo de volume. Limitador automático optimizado para protecção dos monitores. Almofada de
isolamento e absorção de vibrações no fundo. SPL máximo 106 dB
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Monitores série RP
RP5G4

KRK RP5 G4

186,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 5 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade.

RP5G4WN

KRK RP5 G4 WHITE

186,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 5 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade. Igual aos RP5G4 mas em cor branca.

RP7G4

KRK RP7 G4

259,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 7 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade.

RP7G4WN

KRK RP7 G4 WHITE

259,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 7 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade. Igual aos RP7G4 mas em cor branca

RP8G4

KRK RP8 G4

289,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 8 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade.

RP8G4WN

KRK RP8 G4 WHITE

289,0000

Monitor PRO bi-amplificado de 8 Polegadas com EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu
espaço acústico, o que aumenta substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e
posicionamento menos favoráveis, mas por vezes inevitáveis. Tweeter e Woofer em Kevlar® asseguram a mesma
integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal de graves desenhada para
maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D potente, equilibrada e mais
eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade. Igual aos RP8G4 mas em cor branca
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Monitores série RP
RP103G4

KRK RP103 G4

485,0000

Monitor PRO tri-amplificado engenhosamente construído para quem necessita de grande extensão, profundidade e
definição de graves. EQ Gráfico por DSP com 25 ajustes que permitem adapta-los ao teu espaço acústico, o que aumenta
substancialmente a sua versatilidade como monitores de estudio em diferentes espaços e posicionamento menos
favoráveis, mas por vezes inevitáveis. 3 vias, com 1, 4,5 e 10 polegadas respectivamente em Kevlar®, permite menor fadiga
auditiva e asseguram a mesma integridade e resposta sónica por todo o espectro de frequências. Nova caixa e porta frontal
de graves desenhada para maior extensão de graves e punch mas com precisão excepcional. Amplificação Classe D
potente, equilibrada e mais eficiente opera a mais baixas temperaturas logo com maior eficiência e integridade.
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Monitores série V
V4S4

KRK V4 S4

398,0000

Monitor de referência Full Range de 2 vias com performance e precisão profissional para gravação, mistura e masterização.
Construção em Kevlar® de 1 e 4 polegadas, ambos com design próprio. Médios transparentes e suaves, agudos cristalinos
e grave bem controlado e definido, ampla cobertura e bela imagem estéreo. Bi-amplificação de 85W Classe D (110 dB de
SPL) reproduz excelentes transitórios. O Bass port frontal permite posicionamento flexível. Os 49 presets de EQ em DSP
dão-te uma superior correção acústica, ou de acordo com gosto pessoal. Grade dianteira de alumínio sólido e base em
espuma EVA diminuem vibrações e melhoram resposta dos transitórios e imagem.

V6S4

KRK V6 S4

582,0000

Monitor de referência Full Range de 2 vias com performance e precisão profissional para gravação, mistura e masterização.
Construção em Kevlar® de 1 e 6,5 polegadas, ambos com design próprio. Médios transparentes e suaves, agudos
cristalinos e grave bem controlado e definido, ampla cobertura e bela imagem estéreo. Bi-amplificação de 155W Classe D
(115 dB de SPL) reproduz excelentes transitórios. O Bass port frontal permite posicionamento flexível. Os 49 presets de EQ
em DSP dão-te uma superior correção acústica, ou de acordo com gosto pessoal. Grade dianteira de alumínio sólido e base
em espuma EVA diminuem vibrações e melhoram resposta dos transitórios e imagem.

V8S4

KRK V8 S4

768,0000

Monitor de referência Full Range de 2 vias com performance e precisão profissional para gravação, mistura e masterização.
Construção em Kevlar® de 1 e 8 polegadas, ambos com design próprio. Médios transparentes e suaves, agudos cristalinos
e grave bem controlado e definido, ampla cobertura e bela imagem estéreo. Bi-amplificação de 230W Classe D (118 dB de
SPL) reproduz excelentes transitórios. O Bass port frontal permite posicionamento flexível. Os 49 presets de EQ em DSP
dão-te uma superior correção acústica, ou de acordo com gosto pessoal. Grade dianteira de alumínio sólido e base em
espuma EVA diminuem vibrações e melhoram resposta dos transitórios e imagem.
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Subwoofers
S8.4

KRK S8.4

358,0000

Subwoofer activo com woofer de 8" elaborado num compósito de fibra de aramida.
Extensão dos graves até 35Hz com um SPL máximo de 112 dB.
Gama de Frequência: 35Hz até 133Hz
Controlo de Bypass (ficando os Tops em Full Range) com pedal (não incluído).
Desenho curvo com bass Port frontal para maior flexibilidade na localização/ colocação.
Amplificação potente e leve de Classe D (106W@ 1%THD+N @ 46Hz)
SNR: 92dB : SPL Máx de Peak: 112,8 dB
Controlo do corte de frequência (CrossOver), optimizado em quatro posições.
Conectividade universal: XLR, TRS de 1/4" e entradas e saídas RCA.
Controlo da polaridade( 0 a 180 graus), de entrada e da sensibilidade.
A grelha de aço e caixa de MDF reforçado de 15mm proporcionam resistência e protecção.
O interruptor de terra evita Ground Loops (Humm - Ruído de terra).

S10.4

KRK S10.4

465,0000

Subwoofer activo com woofer de 10" elaborado num compósito de fibra de aramida.
Extensão dos graves até 34Hz com um SPL máximo de 117,2 dB.
Gama de Frequência: 34Hz até 130Hz
Controlo de Bypass (ficando os Tops em Full Range) com pedal (não incluído).
Desenho curvo com bass Port frontal para maior flexibilidade na localização/ colocação.
Amplificação potente e leve de Classe D (160W@ 1%THD+N @ 44Hz)
SNR: 92dB : SPL Máx de Peak: 117,2 dB
Controlo do corte de frequência (CrossOver), optimizado em quatro posições.
Conectividade universal: XLR, TRS de 1/4" e entradas e saídas RCA.
Controlo da polaridade (0 a 180 graus), de entrada e da sensibilidade.
A grelha de aço e caixa de MDF reforçado de 15mm proporcionam resistência e protecção.
O interruptor de terra evita Ground Loops (Humm - Ruído de terra).

S12.4

KRK S12.4

812,0000

Subwoofer activo com woofer de 12" elaborado em Kevlar.
Extensão dos graves até 32Hz com um SPL máximo de 119,9 dB.
Gama de Frequência: 32Hz até 139Hz
Controlo de Bypass (ficando os Tops em Full Range) com pedal (não incluído).
Desenho curvo com bass Port frontal para maior flexibilidade na localização/ colocação.
Amplificação potente e leve de Classe D (220W@ 1%THD+N @ 44Hz)
SNR: 92dB : SPL Máx de Peak: 119,9 dB
Controlo do corte de frequência (CrossOver), optimizado em quatro posições.
Conectividade universal: XLR, TRS de 1/4" e entradas e saídas RCA.
Controlo da polaridade (0 a 180 graus), de entrada e da sensibilidade.
A grelha de aço e caixa de MDF reforçado de 18mm proporcionam resistência e protecção.
O interruptor de terra evita Ground Loops (Humm - Ruído de terra).

12SHO

KRK 12SHO

1.450,0000

Subgrave activo (com crossover) para altos níveis de precisão e potência, ideal para sistemas com monitores “near field”.
Seja em formato estéreo ou “surround”, o 12SHO reproduz todas as frequências graves em detalhe mas também, o exigente
conteúdo LFE. Aplicações desafiantes exigem capacidades além do que os componentes e amplificadores tradicionais
conseguem oferecer, daí, a KRK ter desenvolvido este modelo (12SHO) ou (“High Output”), com o intuito de criar uma
solução para indústria AV.
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Auscultadores
KNS-6402

KRK KNS-6402

96,0000

Auscultadores para aplicações de escuta crítica. Ampla resposta de frequência para uma qualidade sonora detalhada em
todo o espectro de frequências audíveis. Construção de plástico, resistente ao impacto, para um peso ligeiro e grande
durabilidade. Earpads de espuma celular acústica com pele sintética para o máximo conforto durante longas sessões de
audição. 122 dB de pressão sonora máxima. Excelente isolamento do ruído ambiente. Excelente gama dinâmica com um
desempenho consistente e de baixa distorção. O sistema de auto-alinhamento assegura o melhor ajuste possível.
Cabos, bandoletes e auriculares substituíveis para assegurar uma longa vida útil. Inclui cabo com adaptador de rosca
(incluído), bolsa protectora macia, pano antimicrobiano de limpeza e manual do utilizador.

KNS-8402

KRK KNS-8402

144,0000

Auscultadores para aplicações de escuta crítica. Ampla resposta de frequência para uma qualidade sonora detalhada em
todo o espectro de frequências audíveis. Construção de plástico, resistente ao impacto, para um peso ligeiro e grande
durabilidade. Earpads de espuma celular acústica com poli-pele de primeira qualidade para o máximo conforto durante
longas sessões de audição. 124 dB de pressão sonora máxima. Excelente isolamento do ruído ambiente. Excelente gama
dinâmica com um desempenho consistente e de baixa distorção. O sistema de auto-alinhamento assegura o melhor ajuste
possível.
Cabos, bandoletes e auriculares substituíveis para assegurar uma longa vida útil. Inclui cabo com adaptador de rosca
(incluído) e com controlo de volume integrado, bolsa protectora macia, pano antimicrobiano de limpeza e manual do
utilizador.
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Accesorios
RP5G4GRLB

KRK GRILLE BLK PAIR RP5G4 (PAREJA)

29,0000

RP7G4GRLB

KRK GRILLE BLK PAIR RP7G4 (PAREJA)

34,0000

RP8G4GRLB

KRK GRILLE BLK PAIR RP8G4 (PAREJA)

38,0000

BAGK00009

KRK BAG PROTECTIVE KNS

CBLK00027

KRK COILED HEADPHONE CABLE 2,5M

13,0000

CBLK00028

KRK STRAIGHT HEADPHONE CABLE 2,5M

11,0000

9,0000
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Accesorios
CBLK00029

KRK STRAIGHT HEADPHONE EXTENSION CABLE 3M

11,0000

CBLK00030

KRK STRAIGHT HEADPHONE EXTENSION CABLE 10M

18,0000

CBLK00031

KRK IN-LINE VOLUMEN CONTROL CABLE

13,0000

CUSK00001

KRK CUSHION EAR KNS6400

18,0000

CUSK00002

KRK CUSHION HEAD KNS6400

CUSK00003

KRK CUSHION EAR KNS8400

7,0000

26,0000

Pág.

9

12 / 2022
PVPR não inclui IVA Telf.962260259 miguel.silva@zentralmedia.com

Accesorios
CUSK00004

KRK CUSHION HEAD KNS8400

11,0000
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