
Bezprzewodowa seria Addon

Bezprzewodowa 
prostota,
oszałamiający 
dźwięk  



”Doskonałość zostaje osiągnięta 
nie wtedy, gdy nie można już 
niczego dodać, lecz gdy nie 
można już nic odjąć.” ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY



Słuchaj co chcesz gdzie tylko chcesz. Nie ma znaczenia czy używasz 
IOS®, Android®, Windows Phone®, czy Mac / PC. Głośniki Addon T 
obsłużą dźwięk z dowolnego urządzenia posiadającego Bluetooth®.

Cała Twoja muzyka bezprzewodowo

Głośniki Addon T wykorzystują najnowszy 
standard Bluetooth® 4.0 dla najlepszej 
bezprzewodowej transmisji Hi-Fi.

Piloty z jednego bloku aluminium. 
Zapewniają poczucie solidności 
wykonania i doskonale leżą w dłoni.

Głośniki Addon T wykorzystują kodek aptX® z CSR, 
który został opracowany w celu zapewnienia  
krystalicznie czystego dźwięku do jakiego 
przywykli klienci Audio Pro. (Addon T3 i T8L nie 
obsługuje aptX®) 

Imponująca moc akustyczna
Od 1978 roku Audio Pro specjalizuje się w małych głośnikach 

o potężnym brzmieniu. Nasi inżynierowie zoptymalizowali projekt 
pod względem akustycznym tak, aby uzyskać wspaniałą dynamikę, 
głęboki bas i nadzwyczajną moc akustyczną.

Dzięki użyciu optymalnego systemu głośników, korzystającemu 
z cyfrowych wzmacniaczy z zaawansowanym przetwarzaniem DSP, 
głośniki Addon serii T zapewniają naturalne, czyste i przestrzenne 
brzmienie bez względu na jej format i źródło dźwięku.

Prostota i łatwość obsługi
 Głośniki Addon Series zostały zaprojektowane tak, aby wtapiać 
się w wystrój domu, a nie dominować nad nim. Prosta forma i matowe 
lakierowanie w kolorze bieli lub czerni wprowadzi do każdego wnę-
trza naturalną formę i wysokiej jakości dźwięk przy jednoczesnej pro-
stocie obsługi. Pozbycie się zbędnych kabli ma niezwykle zbawienny 
wpływ na wygląd wnętrza.



 Addon T3 jest małym i przenośnym głośnikiem 
bezprzewodowym o wielkim sercu. Zapewnia 
czysty i przejrzysty dźwięk o głębokim basie 
w połączeniu z masywną baterią. Słuchaj do 
30 godzin przy 50% głośności i aż 12 godzin 
przy maksymalnej głośności! Możesz także 
ładować swój telefon podczas podróży, bate-
ria Addon T3 starczy na dłużej niż twój telefon. 

 Oczywiście możesz też podłączyć dowolne 
urządzenie audio z gniazdem typu jack 3,5 mm. 
 Dostępny w 5 kolorach, Addon T3 będzie 
idealnym towarzyszem zarówno w domu, jak 
i w podróży. Uchwyt z naturalnej skóry i odporne 
na zarysowania wykończenie odpowiednie dla 
produktu klasy premium.

Słuchaj dłużej i głośniej

30 godz.
50% głośności

12 godz.
100% głośności

Ciepły Pomarańczowy, Arktyczna Biel, Burzowa Szarość, Węglowa Czerń i Myśliwska Zieleń







 Addon T9 to mały i kompaktowy głośnik, 
który zapewni niezwykłą jakość oraz głębię 
dźwięku. Słuchaj muzyki bezprzewodowo 
w jakości hi-fi przez Bluetooth lub podłącz inne 
źródło dźwięku. Możesz podłączyć dowolne 
urządzenie z wyjściem audio. Dla jeszcze inten-
sywniejszego basu możesz łatwo podłączyć 

aktywny subwoofer. Addon Sub jest do tego 
celu najodpowiedniejszy, ale możesz podłą-
czyć dowolny aktywny subwoofer.

Dopasuj bas do pomieszczenia. Wybierz pomiędzy 
maksymalny - średni - minimalny acebass.

Mały i wydajny

Edycja COLORISTA z uchwytem z naturalnej skóry

Królewski Błękit Burzowa Szarość Brudny Róż

Arktyczna Biel Węglowa Czerń Ciepły Pomarańczowy



 Mimo kompaktowej budowy, dźwięk Addon 
T10 jest naprawdę imponujący. T10 z łatwością 
wypełni pełnymi detalu sopranami i mocnym 
basem nawet większe pomieszczenia. Oprócz 
słuchania muzyki bezprzewodowo w jakości 
hi-fi, do T10 może zostać podłączone wiele 
innych źródeł dźwięku. Poprzez dwa wejścia 
audio (3,5 mm stereo i RCA) można podłączyć 
dowolne urządzenie z wyjściem audio.

 Dla jeszcze intensywniejszego basu, możesz 
łatwo podłączyć aktywny subwoofer. Addon 
Sub jest do tego celu idealny, ale możesz pod-
łączyć też inny aktywny subwoofer.

Addon T10 steruje się za pomocą solidnego 
pilota wykonanego z aluminium.

Czysta moc i prostota

Subwoofer
Addon Sub

TV Gramofon (z RIAA) Żródło BluetoothOdbiornik 
Audio Pro  
Wireless

Komputer

Port USB pozwala na ładowanie większości smart-
fonów i tabletów oraz może służyć do podłącze-
nia odbiorników Audio Pro Wireless HiFi.







 Para głośników stereo T8L poza analogowym wej-
ściem audio, posiada także optyczne cyfrowe wejście 
TOSLink. Addon T8L to doskonałe głośniki kompute-
rowe klasy premium, świetnie sprawdzą się także 
z telewizorem.

Z łatwością podłączysz Apple TV, aby korzystać 
z intuicyjnej funkcji strumieniowania Apple AirPlay®. 
Możesz też podłączyć T8L do optycznego wyjścia 
audio telewizora, aby znacznie polepszyć dźwięk 
telewizji i filmów. T8L może również nauczyć się pole-
ceń z pilota do telewizora.

Możesz dostosować dźwięk do własnego pomiesz-
czenia odsłuchowego regulując tony niskie i wysokie 
za pomocą pilota. Jeśli potrzeba więcej basu można 
podłączyć aktywny subwoofer.

Port USB pozwala na ładowanie większości 
smartfonów i tabletów oraz może być wyko-
rzystany do podłączenia odbiorników Audio 
Pro Wireless HiFi.

Wszechstronne mini hi-fi

Subwoofer 
Addon Sub

TV KomputerApple TV® Gramofon  
(z RIAA)

Żródło BluetoothOdbiornik 
Audio Pro  
Wireless



 Głośniki stereo T14, poza analogowym wejściem 
audio, posiadają także dwa optyczne cyfrowe wej-
ścia TOSLink. Addon T14 jest potężnym głośnikiem 
półkowym, idealnym do użytku w domowym studio. 
Może być także podłączony do telewizora, aby 
znacznie polepszyć dźwięk telewizji i filmów.
 Z łatwością podłączysz Apple TV, aby korzystać 
z intuicyjnej funkcji strumieniowania Apple AirPlay®.

 Możesz dostosować dźwięk do własnego pomiesz-
czenia odsłuchowego regulując tony niskie i wysokie 
za pomocą pilota. Jeśli potrzeba więcej basu można 
podłączyć aktywny subwoofer. 

Port USB pozwala na ładowanie większości 
smartfonów i tabletów oraz może być wyko-
rzystany do podłączenia odbiorników Audio 
Pro Wireless HiFi.

Cyfrowo Twoje

Subwoofer 
Addon Sub

TV KomputerApple TV® Gramofon  
(z RIAA)

Żródło BluetoothOdbiornik 
Audio Pro  
Wireless







 Elegancki i mały wolnostojący głośnik, który ideal-
nie dopasuje się do Twojego domu. Addon T20 łatwo 
połączyć z innymi urządzeniami poprzez wejście ana-
logowe, podwójne optyczne cyfrowe wejście TOSLink 
lub połączenie bezprzewodowe Bluetooth 4.0.
 Z łatwością podłączysz niemal każde urządzenie 
audio do muzyki i filmów. Odtworzysz muzykę bez-
przewodowo z urządzenia z systemem iOS lub Android, 
a jednocześnie zastąpisz płaskie brzmienie telewizora 
fantastycznym i żywym dźwiękiem.

Port USB pozwala na ładowanie większości smart-
fonów i tabletów oraz może być wykorzystany do 
podłączenia odbiorników Audio Pro Wireless HiFi. 
T20 posiada duży aluminiowy pilot pozwalający na 
ustawienie basów i sopranów oraz dodatkowy panel 
sterowania ukryty z tyłu.

W pełni połączony

Subwoofer Addon Sub

TV Odtwarzacz CDApple TV® Gramofon (z RIAA) Żródło BluetoothOdbiornik 
Audio Pro  
Wireless



 Addon Sub wzbogaci każdy utwór i film 
głębokim i zdecydowanym basem. Doświad-
czenie dźwięku całym ciałem, a nie tylko słu-
chem, pogłębi dźwiękowe doznania. Addon 
Sub to wyjątkowy subwoofer, który doda nowy 
wymiar dźwięku oglądanym filmom i słucha-
nej muzyce. Skierowany w dół 8 calowy głośnik 
niskotonowy o dużym skoku membrany i wzmac-
niacz klasy D z DSP o mocy 150W, zapewniają 
nadzwyczajny bas.

Addon Sub idealnie współgra z głośnikami 
Addon, lecz może być podłączony do dowol-
nego urządzenia posiadającego wyjście dla 
subwoofera. Bez problemów podłącz go do 
aktywnych głośników, stereo lub kina domo-
wego. Możesz dostosować basy do pomiesz-
czenia, przez co Addon Sub łatwo umieścić 
w dowolnym otoczeniu.

Niezwykły, mocny i głęboki bas 



Addon Sub jest zaprojektowany tak, 
aby nadać muzyce fizyczny wymiar. 
Dyskretne wzornictwo dopasuje się do 
każdego pomieszczenia.





AirPlay, logo AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iPad 
i Safari są znakami handlowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Google, logo Google, Google Apps, Android, Android Market, Miejsca Google, Mapy 
Google, YouTube, Nawigacja Google, Kalendarz Google, Gmail i Wyszukiwarka 
Google są znakami handlowymi Google Inc. Robot Androida został stworzony 
i udostępniony przez Google i używany jest zgodnie z licencją Creative Commons 3.0 
Attribution.

Windows i Windows Phone są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft 
Corporation w USA i innych krajach.

© Audio Pro AB Szwecja
Audio Pro®, logotyp Audio Pro, symbol „a” i ace-bass® są zarejestrowanymi znakami 
handlowymi Audio Pro AB, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Audio Pro stosuje 
politykę nieprzerwanych postępów w rozwoju. Specyfikacja może ulec zmianie bez 
ostrzeżenia. 

Addon T10 
Typ: Aktywny głośnik stereo z bass-reflex
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 2 x 20W + 1 x 40W
Głośnik wysokotonowy: 2 x ¾” kopułka tekstylna
Głośnik niskotonowy: 1 x 5 1/4” 
Zakres częstotliwości [Hz]: 45- 22.000
Częstotliwość graniczna [Hz]: 2.500
Wejścia: Standard Bluetooth V4.0 + EDR z kodekiem apt-X, 
 2 x liniowe (3.5 mm + RCA)
Wyjścia: 1 x RCA Sub Out, 1 x USB DC OUT / 5V 1000m
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 166 x 320 x 180 
Wykończenie: czarny lub biały matowy lakier

Ciepły Pomarańczowy z uchwytem z naturalnej skóry.

Addon T8L 
Typ: Aktywny system głośnikowy stereo, 2-drożny bass-reflex
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 2 x 30W 
Głośnik wysokotonowy: ¾” kopułka tekstylna, z podwójną komorą
Głośnik niskotonowy: 3.5” 
Zakres częstotliwości [Hz]: 53 – 25.000
Wejścia: standard Bluetooth V4.0, liniowe 3.5 mm, optyczne cyfrowe    
 złącze TOSLink (tylko PCM)
Wyjścia: SUB OUT, + USB DC OUT / 5V 1000mA 
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 200 x 115 x 141
Wykończenie: czarny lub biały matowy lakier

Addon T14
Typ: Aktywny system głośnikowy stereo, 2-drożny bass-reflex
Wzmacniacz: 2 x 50W 
Głośnik wysokotonowy: ¾” kopułka tekstylna, z podwójną komorą
Głośnik niskotonowy: 4.5” 
Zakres częstotliwości [Hz]: 45 – 25.000 
Częstotliwość graniczna [Hz]: 2.800
Wejścia: Standard Bluetooth V4.0 + EDR z kodekiem apt-X, RCA, 
 2 x optyczne cyfrowe złącze TOSLink (tylko PCM),
Wyjścia: SUB OUT, + USB DC OUT / 5V 1000mA 
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 220 x 150 x 195
Wykończenie: czarny lub biały matowy lakier

Addon T20 
Typ: Aktywny system głośnikowy stereo z bass-reflex
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 2 x 60W
Głośnik wysokotonowy: ¾” kopułka tekstylna, z podwójną komorą
Głośnik niskotonowy: 2 x 4.5”
Zakres częstotliwości [Hz]: 32- 25.000
Częstotliwość graniczna [Hz]: 2.900
Wejścia: Standard Bluetooth V4.0 + EDR z kodekiem apt-X®, RCA, 
 2 x optyczne cyfrowe złącze TOSLink (tylko PCM),
Wyjścia: RCA Sub Out, USB DC OUT/max 5V 1000
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 832 x 190 x 210
Wykończenie: czarny lub biały matowy lakier

Addon T3 
Typ: Aktywny głośnik stereo z bass-reflex
Bateria: Do 30 godz. (przy 50% głoś.). 12 godz. przy 100% głoś. 
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 2 x 5W + 15W
Głośnik wysokotonowy: 2 x ¾” kopułka tekstylna
Głośnik niskotonowy: 3.5” 
Zakres częstotliwości [Hz]: 60 – 20.000
Częstotliwość graniczna [Hz]: 5.200
Wejścia: standard Bluetooth V4.0, liniowe 3.5 mm
Wyjścia: USB DC OUT / 5V 1000m
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 115 x 215 x 135 
Wykończenie: Ciepły Pomarańczowy, Arktyczna Biel, Burzowa Szarość,  
 Węglowa Czerń i Myśliwska Zieleń. Uchwyt z naturalnej skóry.

Addon T9 
Typ: Aktywny głośnik stereo z bass-reflex
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 2 x 10W + 1 x 30W
Głośnik wysokotonowy: 2 x ¾” kopułka tekstylna
Głośnik niskotonowy: 4.5” 
Zakres częstotliwości [Hz]: 48- 22.000
Częstotliwość graniczna [Hz]: 3.500
Wejścia: Standard Bluetooth V4.0 + EDR z kodekiem apt-X, liniowe 3.5 mm
Wyjścia: 1 x RCA Sub Out, 1 x USB DC OUT / 5V 1000m
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 140 x 280 x 170 
Wykończenie: czarny, biały lub pomarańczowy matowy lakier 

Edycja COLORISTA Brudny Róż, Królewski Błękit i Burzowa Szarość  
są edycją limitowaną z uchwytem z naturalnej skóry.

Addon Sub 
Typ: Aktywny subwoofer z DSP i bass-reflex 
Wzmacniacz: Cyfrowy wzmacniacz klasy D, 150W  
Głośnik niskotonowy: 8” o długiej amplitudzie skoku
Zakres częstotliwości [Hz]: 35 – 130
Faza: 0-180 stopni
Zakres regulacji fi ltrowania [Hz]: 50 – 130
Wejścia: LFE i RCA
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [mm]: 295 x 275 x 295
Wykończenie: czarny lub biały matowy lakier



Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, faks (22) 750-23-04, 
e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl


