
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria IOTA IOTA IOTA Alpha IOTA Xplorer 

Cena 4990 PLN/Para 9990 PLN/Para 22490 PLN/Para 

Konstrukcja 2 drożna 2,5 drożna 2,5 drożna 

Ilość przetworników 2 3 4 

Budowa 

Głośnik wysokotonowy planarny 

EMIT (Electromagnetic Induction 

Tweeter). Sekcja średnio-

niskotonowa to 10cm membrana 

polipropylenowa. 

Głośnik wysokotonowy planarny 

EMIT (Electromagnetic Induction 

Tweeter). Sekcja średnio-

niskotnowowa to 10cm 

membrana polipropylenowa, a 

sekcja basowa to głośnik z 

membraną papierową 13,4cm. 

Głośnik wysokotonowy to 

przetwornik AMT – 80 mm.  

Sekcja średnio-niskotonowa 

wyposażona jest 16,8cm 

przetwornik P1/R3 z 

impregnowaną membraną 

papierową i korektorem fazy. 

Sekcja basowa to dwa głośniki 

26,8cm P1/R2 w układzie 

izobarycznym. 

Pasmo przenoszenia 60Hz–22kHz 33Hz – 22kHz 33Hz–22kHz (+/- 3dB) 

Impedancja 6Ω 4Ω 6Ω 

Skuteczność 84dB/W/m 86dB/W/m 88dB/W/m 

Wymiary (WxSxG) 130 × 200 ×165mm 450 × 200 ×160mm 740 × 300 ×220mm 

Waga 3kg/sztuka 6kg/sztuka 18kg/sztuka 

Wersje kolorystyczne 
Biała satyna, Czarna satyna, Żółty 

mat, Czerwony mat, Niebieski mat 

Naturalny dąb, Orzech amerykański, 

Czarny dąb, Biała satyna 

Naturalny dąb, Orzech amerykański, 

Czarny dąb, Biała satyna 

DYSTRYBUCJA: ATM-AUDIO 
KONTAKT: INFO@NEATACOUSTICS.PL 

TEL: 660 173 906 
 

mailto:info@neatacoustics.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria Motive Motive SX3 Motive SX2 Motive SX1  Motive SX-C 

Cena 7990 PLN/Para 9990 PLN/Para 12990 PLN/Para 4990 PLN/sztuka 

Konstrukcja 2-drożna 2 drożna 2,5 drożna 2,5 drożna 

Ilość 

przetworników 
2 2 3 3 

Budowa 

Głośnik wysokotonowy to 

25-milimetrową kopułka SXT 

firmy Neat z odwróconego 

anodyzowanego aluminium.  

Głośnik średnio-niskotnowy 

ze stożkiem z papieru 

poddanego obróbce o 

średnicy 134 mm. Bass 

refleks z tyłu. 

Głośnik wysokotonowy to 

25-milimetrową kopułka SXT 

firmy Neat z odwróconego 

anodyzowanego aluminium.  

Głośnik średnio-niskotnowy 

ze stożkiem z papieru 

poddanego obróbce o 

średnicy 134 mm. Bass 

refleks od dołu 

Głośnik wysokotonowy 

to 25-milimetrową 

kopułka SXT firmy Neat 

z odwróconego 

anodyzowanego 

aluminium. 2x głośnik 

nisko-średniotonowy ze 

stożkiem z papieru 

poddanego obróbce o 

średnicy 134 mm. Bass 

refleks od dołu. 

Głośnik wysokotonowy to 

25-milimetrową kopułka 

SXT firmy Neat z 

odwróconego 

anodyzowanego aluminium. 

2x głośnik nisko-

średniotonowy ze stożkiem 

z papieru poddanego 

obróbce o średnicy 134 mm. 

Bass refleks z tyłu. 

Pasmo przenoszenia 45Hz – 30kHz 35Hz – 30kHz 25Hz–30kHz 45Hz – 30kHz 

Impedancja 8Ω 8Ω 6Ω 6Ω 

Skuteczność 86dB/W/m 86dB/W/m 87dB/W/m 86dB/W/m 

Wymiary (WxSxG) 325 × 160 × 200mm 765 × 160 × 200mm 925 × 160 × 200mm 160 × 470 × 200mm 

Waga 6kg/sztuka 11kg/sztuka 14kg/sztuka 10kg/sztuka 

Wersje kolorystyczne 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, 

Biała satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

DYSTRYBUCJA: ATM-AUDIO 
KONTAKT: INFO@NEATACOUSTICS.PL 

TEL: 660 173 906 
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Seria Strata Ministra Ekstra Majistra Orkestra 

Cena 9990 PLN/Para 18490 PLN/Para 19490 PLN/Para 29900 PLN/Para 

Konstrukcja 2-drożna 2,5 drożna 2 drożna 2,5 drożna 

Ilość 

przetworników 
3 4 3 4 

Budowa 

Kolumna zawiera dwie 

zamknięte komory działające 

jako dwudrożny głośnik z 

nieskończoną przegrodą. 

Głośnik wysokotonowy to 

50-milimetrowa wstęga, a 

średnio-niskotonowy jest 

podwójny 134mm w 

układzie izobarycznym. Port 

low-Q z tyłu obudowy jest 

specjalnie dostrojony, aby 

umożliwić umieszczenie 

głośnika blisko ściany. 

Górna sekcja jest 

odizolowana od dolnej i 

zawiera dwie zamknięte 

komory, działające jako 

dwudrożny głośnik z 

nieskończoną przegrodą. 

Głośnik wysokotonowy to 

50-milimetrowa wstęga, a 

średnio-niskotonowy ma 

134mm, 2x głośnik 

niskotonowy 134mm w 

układzie izobarycznym bass 

refleks. Port low-Q jest 

specjalnie dostrojony, aby 

umożliwić umieszczenie 

głośnika blisko ściany. 

Kolumna zawiera dwie 

zamknięte komory 

działające z 

nieskończoną 

przegrodą. Głośnik 

wysokotonowy to 60-

milimetrowa wstęga, a 

średnio-niskotonowy to 

2x 170mm w układzie 

izobarycznym. Port low-

Q z tyłu obudowy jest 

specjalnie dostrojony, 

aby umożliwić 

umieszczenie głośnika 

blisko ściany. 

 

Górna sekcja jest 

odizolowana od dolnej i 

zawiera dwie zamknięte 

komory, działające jako 

dwudrożny głośnik z 

nieskończoną przegrodą. 

Głośnik wysokotonowy to 

75-milimetrowa wstęga, a 

średnio-niskotonowy ma 

170mm, 2x głośnik 

niskotonowy 170mm w 

układzie izobarycznym bass 

refleks. Port low-Q jest 

specjalnie dostrojony, aby 

umożliwić umieszczenie 

głośnika blisko ściany. 

Pasmo przenoszenia - - 30Hz–40kHz 20Hz – 40kHz 

Impedancja 4Ω 8Ω 4Ω 8Ω 

Skuteczność 86dB/W/m 88dB/W/m 88dB/W/m 88dB/W/m 

Wymiary (WxSxG) 300 × 170 × 290mm 1100 × 170 × 250mm 380 × 220 × 290mm 1030 × 220 × 240mm 

Waga 8kg/sztuka 18kg/sztuka 11kg/sztuka 10kg 

Wersje kolorystyczne 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, 

Biała satyna 

Naturalny dąb, Orzech 

amerykański, Czarny dąb, Biała 

satyna 

DYSTRYBUCJA: ATM-AUDIO 
KONTAKT: INFO@NEATACOUSTICS.PL 

TEL: 660 173 906 
 

mailto:info@neatacoustics.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria Ultimatum Ultimatum XLS Ultimatum XL6 Ultimatum XL10 

Cena od 35 900 PLN/Para od 59900 PLN/Para od 116900 PLN/Para 

Konstrukcja 2 drożna+supertweeter 2,5 drożna+supertweeter 2,5 drożna+supertweeter 

Ilość przetworników 5 6 9 

Budowa 

Głośnik wysokotonowy to 26mm 

kopułka z Sonomeksu 

modyfikowana przez Neat. Na 

górnym panelu znajdują się 2 

supertweetery EMIT, które 

pracują w zakresach 13-40kHz. 

Przetwornik nisko-średniotonowy 

ma 16,8cm,tak samo jak sekcja 

niskotonowa, która składa się z 2 

przetworników i pracuje w 

układzie izobarycznym. Kolumny 

posiadają łącznie 5 komór dla 

zapewnienia optymalnej pracy. 

Głośnik wysokotonowy to 26mm 

kopułka z Sonomeksu 

modyfikowana przez Neat. Na 

górnym panelu znajdują się 2 

supertweetery EMIT, które 

pracują w zakresach 13-40kHz. 

Przetwornik nisko-średniotonowy 

ma 16,8cm z aluminiowym 

korektorem fazy. Sekcja 

niskotonowa składa się z 2 

przetworników, które pracują w 

układzie izobarycznym. Kolumny 

posiadają łącznie 5 komór dla 

zapewnienia optymalnej pracy.  

Głośnik wysokotonowy posiada 

26mm kopułkę z Sonomexu 

modyfikowaną przez Neat. Na 

górnym panelu znajdują się 2 

supertweetery EMIT, które pracują 

w zakresach 13-40kHz. Dwa 

przetworniki nisko-średniotonowe 

mają po 16,8cm i posiadają 

aluminiowy korektor fazy. Sekcja 

niskotonowa składa się z czterech 

przetworników 16,8cm na froncie 

w układzie izobarycznym.  

Impedancja 6Ω 8Ω 6Ω 

Skuteczność 88dB/W/m 87dB/W/m 89dB/W/m 

Wymiary (WxSxG) 380 × 220 ×370mm 1010 × 220 ×370mm 1500 × 220 ×370mm 

Waga 15kg/sztuka 34kg/sztuka 65kg/sztuka 

Wersje kolorystyczne standard 
Biała Satyna, Czarna Satyna, Żółty 

Mat, Czerwony mat, Niebieski Mat 

Czarny Dąb, Orzech amerykański, 

Naturalny Dąb, Brzoza formowana 

Naturalny dąb, Orzech amerykański, 

Czarny dąb, Biała Satyna 

Wersje kolorystyczne premium 

Wykończenie na wysoki połysk 

Velvet Cloud, Red Velvet Cloud, 

Czarny Połysk 

Velvet Cloud, Red Velvet Cloud, 

Czarny Połysk 

Velvet Cloud, Red Velvet Cloud, 

Czarny Połysk 

Cena 42 900 PLN/Para 69 900 PLN/Para 128 900 PLN/Para 

DYSTRYBUCJA: ATM-AUDIO 
KONTAKT: INFO@NEATACOUSTICS.PL 

TEL: 660 173 906 
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IOTA 
 

Pod koniec 2011 roku Neat wprowadził na rynek przełomowy model Iota. Iota 
zapewnia ogromną scenę dźwiękową i wrodzone muzyczne wykonanie z 
niemal niemożliwie małej obudowy, a teraz zajmuje wyjątkowe miejsce w 
historii Neat. Iota może być używany jako główny głośnik stereo w sytuacjach, 
gdy przestrzeń jest ograniczona – na półkach z książkami, biurkach lub 
montowana na wspornikach ściennych.  Może być również z powodzeniem 
stosowany w systemach kina domowego jako głośnik surround.   

 

IOTA Alpha 
 

lota odniosła niesamowity i ciągły sukces, a pomysł niskopodłogowej wersji 
stojącej w postaci Alphy był cały czas dyskutowany przez Neat 
Acoustics. Wszystko co było potrzebne do nowego modelu, to zachowanie 
wyjątkowych możliwości modelu lota i zbudowanie w oparciu o ten projekt 
konfigurację podłogową. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić.  Ale jak 
wszyscy, którzy widzieli i słyszeli ten zadziwiający głośnik w akcji, lota ALPHA 
przekroczył wszelkie oczekiwania i na nowo zdefiniował koncepcję 
kompaktowego głośnika podłogowego.  

 

IOTA Xplorer 
 

lota Xplorer wykorzystuje tę samą podstawową konfigurację, co głośnik lota 
Alpha w powiększonej formie, wykorzystując jednostki napędowe z 
prestiżowych modeli Ultimatum w konfiguracji izobarycznej, wraz z 
zastosowanym po raz pierwszy w  zgrabnym i kompaktowym 
głośniku.  Xplorer jest bardzo łatwy w prowadzeniu i zapewnia najwyższą 
wydajność w bardzo kompaktowej obudowie.  Przy wysokości 74 cm 
dyskretnie pasuje do każdego pomieszczenia i można go umieścić bardzo 
blisko tylnej ściany, co zapewnia maksymalną wygodę w pomieszczeniu. 

 



 

IOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2 drożna, bass refleks 

Głośnik wysokotonowy: 50 mm przetwornik planarny 
typu EMIT 

Głośnik nisko-średniotonowy: 100mm PP z magnesem 
ferrytowym 

Impedancja: 6 Ohm 
Czułość: 84 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 22 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 130 x 200 x 165 mm 
Waga: 3kg/sztuka 

Waga transportowa na parę: 7kg 
Wykończenie standardowe: 
Czarna Satyna, Biała Satyna 

Wykończenie dodatkowe 
Czerwona Satyna, Żółta Satyna, Niebieska Satyna 

Maskownice w zestawie 

 

IOTA zawiera implementację radykalnego i 
niekonwencjonalnego myślenia, aby zaoferować tę samą 
integralność i możliwości muzyczne, które wyróżniają 
wszystkie głośniki Neat.  Sprawdzi się szczególnie z 
aktualnie dostępnymi systemami przesyłania 
strumieniowego typu „All in One”, z których można uzyskać 
bardzo wysoki poziom jakości dźwięku. 
 
Obudowa o pojemności 2,6 litra jest wykonana z wysokiej 
jakości płyty MDF, która jest wewnętrznie 
wytłumiona.  Główną jednostką napędową jest stożek PP o 
średnicy 100 mm z mocnym układem magnesów 
ferrytowych o niskim poziomie zniekształceń, połączonym z 
układem zawieszenia zaprojektowanym w oparciu o analizę 
elementów skończonych.  Głośnik wysokotonowy to 50-
milimetrowy pionowy, płaski, przetwornik magnetyczny 
typu EMIT.  Wybór głośnika wysokotonowego ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ głośnik wysokotonowy nadaje całemu 
głośnikowi jego zasadniczy charakter i integralność.  W tym 
kontekście moc głośnika wysokotonowego w postaci 
doskonałego dynamicznego kontrastu i dokładnej barwy 
tonalnej jest dobrze dopasowana do mocy jednostki 
głównej. 

 

 

 
 



 

IOTA Alpha 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna, bass refleks 

Głośnik wysokotonowy: 50 mm przetwornik planarny 
typu EMIT 

Głośnik nisko-średniotonowy:  
100mm PP z magnesem ferrytowym 

Głośnik basowy: 134 mm skierowany w dół 
Impedancja: 4 Ohm 

Czułość: 86 dB /1 Watt 
Pasmo przenoszenia: 33 Hz – 22 kHz 

Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100W 
Wymiary (wys. x szer. x gł.):  

450 (+kolce) x 200 x 160 mm 
Waga: 14kg/sztuka 

Wykończenie standardowe: 
Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  

Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

Neat Acoustics od dawna słyną z tworzenia potężnych 
dźwięków z kompaktowych i eleganckich obudów.  Jednak 
lOTA ALPHA z powodzeniem rozszerza tę koncepcję daleko 
poza granice tego, czego można się spodziewać.  
Zwodnicza wizualnie lota Alpha wymagała nieco 
niekonwencjonalnego podejścia do projektowania. 
 
Podstawa oryginalnego głośnika IOTA (główna jednostka 
napędowa i płaski magnetyczny głośnik wysokotonowy 
typu EMIT) jest umieszczona w górnej części obudowy, 
szczelnie zamknięta i pochylona ku górze.  Ta sekcja jest 
skonfigurowana jako dwudrożny głośnik w obudowie 
zamkniętej.  Cała odseparowana dolna sekcja jest 
przeznaczona do wzmacniania niższych częstotliwości za 
pomocą skierowanego w dół przetwornikowi o średnicy 134 
mm zamontowanej na dolnym panelu.  Zwrotnica ma prostą 
konstrukcję dwuipółdrożną, wykorzystującą nachylenia 
pierwszego i drugiego rzędu.  Wszystkie elementy zwrotnicy 
są okablowane na stałe, z połączeniami punkt w punkt, aby 
zmaksymalizować integralność.  Komponenty zwrotnicy są 
najwyższej, audiofilskiej jakości i obejmują kondensatory 
Mundorf Supreme oraz cewki powietrzne o niskim 
współczynniku DCR. 
 
Mając zaledwie 45 cm wysokości, Iota ALPHA może być 
dyskretnie umieszczona w pomieszczeniu, ale zapewnia 
prawdziwe, pełnozakresowe wrażenia muzyczne w skali, 
która sugeruje znacznie większy (i droższy) głośnik. 

 
 



 

IOTA Xplorer 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna, bass refleks, sekcja basowa 

w układzie izobarycznym 
Głośnik wysokotonowy: 80 mm Air Motion 

Transformer 
Głośnik nisko-średniotonowy: P1-R3 firmy Neat o 

średnicy 168 mm z korektorem fazy 
Głośnik niskotonowy: 2x 168 mm P1-R2 firmy Neat w 

układzie izobarycznym 
Impedancja: 6 omów (minimum ~5 omów) 

Czułość: 88 dB /1 Watt 
Pasmo przenoszenia: 33 Hz – 22 kHz 

Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100W 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 740 x 300 x 220 mm 

Waga: 18kg/sztuka 
Wykończenie standardowe: 

Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  
Biała Satyna 

Maskownice w zestawie 

Ten ekscytujący projekt wykorzystuje tę samą podstawową 
konfigurację, co uznany głośnik lota Alpha, ale w 
powiększonej formie.  Górna część jest odizolowana od 
dolnej i działa jak dwudrożny głośnik z nieskończoną 
przegrodą. 
 
Głośnik wysokotonowy AMT (Air Motion Transformer), 
zastosowany tutaj po raz pierwszy w głośniku Neat, 
zapewnia nieskompresowaną, muzyczną wydajność i 
oferuje doskonałą integrację z główną jednostką napędową 
Neat.  W dolnej części Xplorera znajduje się nie jeden, a dwa 
przetworniki basowe P1-R2 firmy Neat Acoustics.  Są one 
podobne do jednostki R3, ale specjalnie dostosowane do 
rozszerzonej odpowiedzi na niskie częstotliwości. Jedna 
jednostka znajduje się na dolnym panelu, zwrócona w 
stronę podłogi, podczas gdy druga jest umieszczona 
wewnątrz, bezpośrednio nad pierwszą, w szczelnym 
układzie izobarycznym, obsługując tylko niskie 
częstotliwości i działając jako integralny system subwoofera.  
Obciążenie izobaryczne umożliwia głębokie, dobrze 
kontrolowane działanie niskich częstotliwości z 
kompaktowej obudowy.  Prawidłowe wykonanie tego 
systemu wymaga wielkich umiejętności, a bardzo udana 
implementacja w kilku innych projektach Neat oznacza, że 
podchodzimy do tego nowego projektu z pewnością.  
Połączenie tych elementów zapewnia, że lota Xplorer 
zapewnia przekonujący obraz wszystkich rodzajów muzyki.  
Podobnie jak Alpha, Xplorer zaprzecza swojej małej 
posturze pełnozakresową, zwinną prezentacją i ogromną 
sceną dźwiękową, która wykracza daleko poza skromne 
ograniczenia obudowy. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kluczowe cele: 
• Zaoferowanie wyjątkowej wydajności z kompaktowych  
i atrakcyjnych współczesnych kolumn.  
• Łatwa w wysterowaniu konstrukcja z jednolitym 
i spójnym dźwiękiem w całym zakresie.   
• Wysoki standard wydajności w stereo i systemach 
wielokanałowych. 
 

 

 

 

 

Motive 
 
Seria Motive była znaczącym osiągnięciem dla Neat Acoustics, ponieważ oznaczał 
wejście na bardziej popularny rynek, który jest w dużej mierze zdominowany przez 
znacznie większych producentów.  Dla tej serii opracowano nowy głośnik 
wysokotonowy, oparty na odwróconej kopułce tytanowej stosowanej w 
oryginalnych modelach Ultimatum.  Ten głośnik wysokotonowy oferuje bardzo 
szczegółową, nieskompresowaną wydajność i zapewnia modelom Motive poziom 
dynamiki, który nie ma sobie równych w swoim przedziale cenowym.  Cała seria 
Motive została zrewidowana do statusu „SX” w 2013 roku przy użyciu ulepszonej 
wersji głośnika wysokotonowego NMT.  Głośnik wysokotonowy SXT wykorzystuje 
ten sam system masywnych magnesów, ale z anodowaną aluminiową kopułką 
zastępującą poprzednią kopułkę tytanową.  Zaktualizowano również zwrotnice, 
tuning i elementy wewnętrzne, co zaowocowało wszechstronną poprawą 
wydajności. 

 



 

Motive SX1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna, bass refleks,  

wentylowana od dołu 
Głośnik wysokotonowy: 25 mm odwrócona, 

anodowana aluminiowa kopułka 
Głośnik nisko-średniotonowy: 2x134 mm, górny 

strojony pod średnie tony, a dolny z myślą o 
najlepszych dolnych częstotliwościach 

Impedancja: 6 omów 
Czułość: 87 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 30 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 925 x 160 x 200 mm 
Waga: 14kg/sztuka 

Wykończenie standardowe: 
Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  

Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

Chociaż jest to najwyższy z dwóch modeli podłogowych z 
serii Motive SX, to SX1 jest w dalszym ciągu kompaktowym i 
eleganckim głośnikiem.  Dyskretnie wkomponuje się w 
każdy pokój dzienny, a jego wydajność niewiele ustępuje 
większym i droższym modelom.   
 
Ten głośnik wykorzystuje konfigurację dwu i pół drożną, z 
przetwornikiem nisko-średniotonowym i głośnikiem 
wysokotonowym pracującymi w obudowie zamkniętej.  
Przetwornik basowy jest umieszczony oddzielnie, w sekcji 
zestrojonej pod kątem basów ku dołowi obudowy. Port 
bass refleks jest przymocowany do dolnego panelu 
obudowy i jest wentylowany przez wylot w stylowo 
wyrzeźbionym cokole MDF.  Głośnik wysokotonowy to 
nowa i ulepszona jednostka stosowana w całej gamie 
Motive SX, wyposażona w ogromny ekranowany zespół 
magnesów i 25-milimetrową kopułkę z anodyzowanego 
aluminium.  Ten typ głośnika wysokotonowego jest zwykle 
spotykany tylko w droższych głośnikach high-end i dlatego 
jest wyjątkowym dodatkiem do konstrukcji Motive SX.  
Pomimo kompaktowych rozmiarów, Motive SX1 potrafi 
dokładnie odtworzyć prawdziwie niskie tony basowe z 
przestrzennym i dobrze skupionym obrazem stereo. 

 

 

 

 

 



 

Motive SX2 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2 drożna, bass refleks,  

wentylowana od dołu 
Głośnik wysokotonowy: 25 mm odwrócona, 

anodowana aluminiowa kopułka 
Głośnik nisko-średniotonowy: 134 mm  

Impedancja: 8 omów 
Czułość: 87 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 30 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
765 x 160 x 200 mm 

Waga: 11kg/sztuka 
Wykończenie standardowe: 

Orzech Amerykański, Naturalny Dąb,  
Czarny Dąb, Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

Mając tylko 76 cm wysokości, Motive SX2 jest wyjątkowo 
kompaktową kolumną podłogową dla tych, którzy chcą otrzymać 
wszystkie muzyczne osiągi kolumny Neat Acoustics, ale bez 
zajmowania salonu. 
 
Ten głośnik wykorzystuje konfigurację dwudrożną, w której głośnik 
nisko-średniotonowy i głośnik wysokotonowy pracują w osobnych 
przestrzeniach.  Port bass refleks jest przymocowany do dolnego 
panelu obudowy i jest wentylowany przez wylot w stylowo 
wyrzeźbionej cokole MDF.  Głośnik wysokotonowy to nowa i 
ulepszona jednostka stosowana w całej gamie Motive SX, 
wyposażona w ogromny ekranowany zespół magnesów i 25-
milimetrową kopułkę z anodyzowanego aluminium.  Ten typ 
głośnika wysokotonowego jest zwykle spotykany tylko w droższych 
kolumnach high-end i dlatego jest wyjątkowym dodatkiem do 
konstrukcji Motive SX.  Pomimo kompaktowych rozmiarów, Motive 
SX2 zaskakuje zdumiewającym basem i pięknie otwartą średnicą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Port bass refleks: kolumna wentylowana od dołu, 
                   co ułatwia ustawienie kolumn w pomieszczeniu 
 

 



 

Motive SX3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Motive SX-C 

 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2 drożna, bass refleks,  

wentylowana z tyłu 
Głośnik wysokotonowy: 25 mm odwrócona, 

anodowana aluminiowa kopułka 
Głośnik nisko-średniotonowy: 134 mm  

Impedancja: 8 omów 
Czułość: 86 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 325 x 160 x 200 mm 
Waga: 6kg/sztuka 

Waga transportowa na parę: 13kg 
Wykończenie standardowe: 

Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  
Biała Satyna 

Maskownice w zestawie 

Podobnie jak wcześniejsze modele podstawkowe Neat, 
Motive SX3 po raz kolejny podnosi standard jakości 
dźwięku, jakiego oczekuje się od głośnika tej wielkości i tej 
ceny.  Idealny do użytku w mniejszych przestrzeniach lub 
jako tylny głośnik w systemie wielokanałowym, SX3 ma 
otwarty i uderzająco czysty dźwięk z wierną dynamiką i 
skupionym obrazem stereo. 
 
Motive SX3 wykorzystuje dwudrożną konfigurację bass-
reflex.  Port bass refleks jest umieszczony na tylnym panelu.  
Głośnik wysokotonowy to nowa i ulepszona jednostka 
stosowana w całej gamie Motive SX, wyposażona w 
ogromny ekranowany zespół magnesów i 25-milimetrową 
kopułkę z anodyzowanego aluminium.  Ten typ głośnika 
wysokotonowego jest zwykle spotykany tylko w droższych 
kolumnach high-end i dlatego jest wyjątkowym dodatkiem 
do konstrukcji Motive SX.  Pomimo kompaktowego i 
eleganckiego wyglądu, Motive SX3 zaskakuje zwinnością, 
zdumiewającym basem i pięknie otwartą średnicą. 

 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna, bass refleks,  

wentylowana z tyłu 
Głośnik wysokotonowy: 25 mm odwrócona, 

anodowana aluminiowa kopułka 
Głośnik nisko-średniotonowy: 2x134 mm  

Impedancja: 6 omów 
Czułość: 86 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 30 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 470 x 200 mm 
Waga: 10kg 

Wykończenie standardowe: 
Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  

Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten 2,5 drożny głośnik centralny jest dopasowany 
charakterem do reszty serii Motive SX, zapewniając 
bezproblemową integrację w kontekście systemów 
wielokanałowych.  Motive SX-C to pełnozakresowy system 
zamkniętej obudowy zaprojektowany, aby zapewnić 
bezbłędne działanie w jak największej liczbie sytuacji. 
Delikatne, wyraziste pasmo głosu i szeroki zakres dynamiki 
zachowują wszystkie dramaty i szczegóły nagrań kina 
domowego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thinking inside the box… 
STRATA 
 
Początkowo wprowadzona jako jeden model „Ekstra” do 
istniejącej linii Neat, seria STRATA przekształciła się w 
cztery modele głośników, które mieszczą się pomiędzy 
podstawową serią Motive i flagową gamą Ultimatum.  
Kolumny STRATA zapożyczają elementy z obu tych 
konstrukcji.  Wszystkie modele STRATA dziedziczą 
technikę izobarycznego ładowania basu z konstrukcji 
Ultimatum, umożliwiając rozszerzoną i dobrze 
kontrolowaną odpowiedź basową z kompaktowych i 
eleganckich obudów.  Kolejną cechą Ultimatum jest 
specjalnie wyprofilowana przegroda podrzędna, 
połączona z główną obudową za pomocą membrany 
polietylenowej, która została przeniesiona do modeli 
STRATA.  Elementy te są uzupełniane we wszystkich 
modelach STRATA przez ultralekki głośnik wysokotonowy 
z prawdziwą wstęgą, który zapewnia piękne, otwarte i 
gładkie wysokie częstotliwości.  Podobnie jak wszystkie 
głośniki Neat, modele STRATA zostały zaprojektowane 
empirycznie w celu odtwarzania muzyki z realistyczną i 
wciągającą prezentacją.  Istnieje model STRATA 
odpowiedni dla każdego, z których każdy zapewnia tę 
samą przekonującą wydajność w najmniejszych i 
największych pomieszczeniach. 

 

 



 

EKSTRA 
Ta elegancka konstrukcja wykorzystuje konfigurację 
wykorzystaną po raz pierwszy w prestiżowym głośniku 
Ultimatum XL6.  Górna sekcja jest odizolowana od dolnej i 
zawiera dwie zamknięte komory, działające jako dwudrożny 
głośnik z nieskończoną przegrodą.  50-milimetrowy głośnik 
wysokotonowy wstęgowy i 134-milimetrowy głośnik nisko-
średniotonowy są zamontowane na specjalnie wyprofilowanej 
przegrodzie, przymocowanej do głównej obudowy za pomocą 
odsprzęgającej membrany polietylenowej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sekcja górna: 
Głośnik wysokotonowy to wstęga, która zapewnia ogromną 
ekspresję dynamiczną bez kompresji. Jednostka napędowa 
nisko/średniotonowa została również użyta w wielokrotnie 
nagradzanych modelach Neat z serii Motive i Iota Alpha. 
Posiada przetworzoną papierową membranę o zaokrąglonym 
profilu. Starannie dobrana sieć zwrotnic umożliwia doskonałą 
integrację tych jednostek ze sobą. 
Sekcja dolna: 
Sekcja niskotonowa w modelu Ekstra mieści nie jedną, lecz 
dwie jednostki napędowe o średnicy 134 mm. Jedna jednostka 
jest umieszczona na dolnej ściance, skierowana w stronę 
podłogi, podczas gdy druga umieszczona jest wewnątrz, 
bezpośrednio nad pierwszą, w zamkniętym układzie izo-
barycznym, obsługującym tylko niskie częstotliwości i 
działającym jako integralny subwoofer. Port low-Q jest 
specjalnie dostrojony, aby umożliwić umieszczenie głośnika 
blisko ściany w większości pomieszczeń. Obciążenie 
izobaryczne pozwala na uzyskanie głębokiego, dobrze 
kontrolowanego dźwięku niskich tonów z kompaktowej 
obudowy. System ten wymaga wielkich umiejętności 
konstruktorskich, aby wykonać go poprawnie. Bardzo udane 
wdrożenie tej technologii w kilku innych naszych modelach 
oznacza, że możemy podejść do tej nowej konstrukcji z 
zaufaniem i pewnością w uzyskaniu optymalnego dźwięku.  
EKSTRA posiada smukłą obudowę o szerokości 17 cm i 
wysokości 110 cm. Powierzchnia podstawy jest wyjątkowo 
mała, więc może być umieszczona w bardzo ciasnych 
miejscach, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
 
Połączenie tych elementów zapewnia, że EKSTRA dostarcza 
zniewalającą prezentację wszystkich rodzajów muzyki. 
Podobnie jak wiele innych modeli w ofercie Neat Acoustics 
dostarcza on pełną i zwinną prezentację z ogromną sceną 
dźwiękową, która wystaje daleko poza skromne wymiary 
obudowy. 

 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna, 

bass refleks, sekcja basowa 
w układzie izobarycznym 

Głośnik wysokotonowy:  
50 mm głośnik wstęgowy 

Głośnik nisko-
średniotonowy: 1x134 mm  

Głośnik niskotonowy: 2x 134 
mm w układzie 

izobarycznym  
Impedancja: 8 omów 

Czułość: 88 dB /1 Watt 
Pasmo przenoszenia:  

20 Hz – 40 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 

25 – 150W 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 

1100 x 170 x 250 mm 
Waga: 18kg/sztuka 

Wykończenie standardowe: 
Orzech Amerykański, 

Naturalny Dąb, Czarny Dąb, 
Biała Satyna 

Maskownice w zestawie 

 



 

MINISTRA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2 drożna, bass refleks,  

wentylowana od dołu 
Głośnik wysokotonowy: 25 mm odwrócona, 

anodowana aluminiowa kopułka 
Głośnik nisko-średniotonowy: 134 mm  

Impedancja: 8 omów 
Czułość: 87 dB /1 Watt 

Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 30 kHz 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 765 x 160 x 200 mm 
Waga: 11kg/sztuka 

Wykończenie standardowe: 
Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  

Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

 
 
 

 
 

Ministra to projekt przeznaczony do dyskretnego 
umieszczania blisko ściany.  Prezentacja jest zazwyczaj 
schludna;  muzycznie wciągający, z bogatą sceną 
dźwiękową i niesamowitą zwinnością.  Bas jest zaskakująco 
dobrze rozciągnięty, pokazując ten sam poziom kontroli, co 
w innych konstrukcjach izobarycznych Neat. 
Ministra to niezwykle kompaktowy model izobaryczny, 
wyposażony w te same głośniki wysokotonowe i 
niskotonowe/średniotonowe, co EKSTRA.  Podobnie jak w 
modelu EKSTRA, jednostki napędowe są montowane na 
osobnej przegrodzie przymocowanej do głównej obudowy 
za pomocą membrany polietylenowej, co zapewnia bardzo 
niskie zabarwienie.  Ministra to najnowszy z serii 
przełomowych projektów Neat Acoustics w ostatnich 
latach, opierających się na mocnych stronach 
wcześniejszych modeli i redefiniujących sztukę tego, co 
możliwe. 



 

ORKESTRA 
Łącząc elementy z EKSTRA  

i prestiżowego modelu 
ULTIMATUM XL6, otrzymaliśmy 

model ORKESTRA. Jest to 2,5-
drożna konstrukcja zawierająca  

75-milimetrowy prawdziwy 
wstęgowy tweeter i trzy  

170-milimetrowe główne jednostki 
napędowe. 

 

 

 
Jak na głośnik pełnozakresowy, ORKESTRA 
zajmuje bardzo mało miejsca i można ją łatwo 
umieścić w niewielkich przestrzeniach.  Łącząc 
oszałamiającą moc basów z delikatnością, 
zapewnia wszechstronne przedstawienie 
wszystkich rodzajów muzyki.  
 

W górnej części znajduje się wstęgowy głośnik 
wysokotonowy i 170-milimetrowa jednostka 
napędowa obsługująca bas i średnie tony, 
działając w ten sposób jako samodzielny, 
dwudrożny głośnik.  
 

Sekcja jest oddzielona od dolnej części, w której 
znajdują się dwie skierowane w dół 170-
milimetrowe jednostki napędowe w konfiguracji 
izobarycznej, obsługujące tylko bardzo niskie 
częstotliwości, jak gdyby był to zintegrowany 
subwoofer.   
 

Zwrotnica to minimalistyczny projekt, 
wykorzystujący filtry pierwszego i drugiego rzędu. 
Wszystkie elementy zwrotnicy są okablowane na 
stałe, z połączeniami punkt-punkt, aby 
zmaksymalizować integralność. Komponenty 
zwrotnicy są najwyższej, audiofilskiej jakości i 
obejmują wysokonapięciowe kondensatory 
polipropylenowe i niskostratne cewki powietrzne.  
ORKESTRA jest standardowo dostarczana z jedną 
parą zacisków. Zaciski bi-wire/bi-amp mogą być 
montowane bez dodatkowych kosztów, jeśli 
zostało to określone w zamówieniu. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2,5 drożna,  

bass refleks,  
sekcja basowa w układzie izobarycznym 

Głośnik wysokotonowy: 75 mm głośnik wstęgowy 
Głośnik nisko-średniotonowy: 1x170 mm  

Głośnik niskotonowy: 2x 170 mm w układzie izobarycznym  
Impedancja: 8 omów 

Czułość: 88 dB /1 Watt 
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 40 kHz 

Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 150W 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 1030 x 220 x 240 mm 

Waga: 25kg/sztuka 
Wykończenie standardowe: 

Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, Czarny Dąb,  
Biała Satyna 

Maskownice w zestawie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAJISTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: 2 drożna, bass refleks, 

sekcja basowa w układzie izobarycznym 
Głośnik wysokotonowy: 60 mm głośnik 

wstęgowy 
Głośnik nisko-średniotonowy: 2x170 mm 

w układzie izobarycznym  
Impedancja: 4 omów 

Czułość: 88 dB /1 Watt 
Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 40 kHz 

Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
380 x 220 x 300 mm 

Waga: 11kg/sztuka 
Wykończenie standardowe: 

Orzech Amerykański, Naturalny Dąb, 
Czarny Dąb, Biała Satyna 
Maskownice w zestawie 

 
 
 
 
Łącząc elementy MINISTRA i prestiżowego modelu ULTIMATUM 
XLS, Majistra to dwudrożna półka na książki zawierająca  
60-milimetrowy głośnik wysokotonowy wstęgowy i dwa  
170-milimetrowe przetworniki nisko-średniotonowe.   
 
Jak na głośnik pełnozakresowy, MAJISTRA zajmuje bardzo mało 
miejsca i może być łatwo umieszczony w niewielkich 
przestrzeniach.  Łącząc oszałamiającą moc basów z delikatnością, 
zapewnia wszechstronne przedstawienie wszystkich rodzajów 
muzyki.  Przednia ścianka, która jest połączona z obudową za 
pomocą polietylenowej membrany, mieści wstęgowy głośnik 
wysokotonowy i 170-milimetrowy przetwornik obsługujący 
częstotliwości basowe i średnie.  Wewnątrz, za główną jednostką 
napędową, znajduje się kolejna identyczna jednostka.  Przestrzeń 
pomiędzy tymi jednostkami jest uszczelniona, w konfiguracji 
izobarycznej.  Ta forma obciążenia basu zapewnia zaskakująco 
głębokie i kontrolowane brzmienie basów z tak kompaktowej 
obudowy. Zwrotnica ma minimalistyczną konstrukcję, 
wykorzystującą zbocza pierwszego i drugiego rzędu.  Wszystkie 
elementy zwrotnicy są okablowane na stałe, z połączeniami punkt-
punkt, aby zmaksymalizować integralność.  Komponenty zwrotnicy 
są najwyższej, audiofilskiej jakości i obejmują wysokonapięciowe 
kondensatory polipropylenowe i niskostratne cewki powietrzne. 

 



 

ULTIMATUM seria referencyjna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TEMAT BASU W  

KONSTRUKCJI IZOBARYCZNEJ  
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

NA NOWY POZIOM DZIĘKI 
SERII ULTIMATUM. 

PO KILKU LATACH ROZWOJU I PRAC 
WYPUŚCILIŚMY NA RYNEK W 2000 ROKU 

BEZKOMPROMISOWY GŁOŚNIK 
ULTIMATUM MF9. 

 
 

Seria Ultimatum posiada kilka kluczowych zasad 
projektowania, które zdaniem Neat są szczególnie 
ważne. 

1. Izo-baryczne (złożone) obciążenie basu z 
precyzyjnie dostrojonym portem bass-reflex. 

2. Konstrukcja obudowy z brzozowej sklejki. 
Sklejka posiada prawdopodobnie najlepsze 
zachowanie soniczne spośród wszystkich 
drewnianych materiałów drewnopochodnych 
wykorzystywanych przy obudowach 
głośnikowych. 

3. Dyskretne wewnętrzne przegrody dla każdego 
dla każdego przetwornika w systemie, każda 
odseparowana od pozostałych. Takie 
rozwiązanie eliminuje zakłócenia pomiędzy 
jednostkami napędowymi pracującymi w 
obudowie, pozwalając każdemu z nich na 
wykonywanie swojej pracy bez przeszkód. 

4. Zastosowanie 6,5" (168 mm) jednostek 
napędowych nisko/średniotonowych. Ten typ 
głównego przetwornika oferuje idealną 
równowagę pomiędzy kompromisami 
wymaganych do zapewnienia szybkości, głębi  
i spójności zwrotnicy. 

5. Zastosowanie super tweeterów EMIT typu 
area-drive w celu rozciągnięcia górnych 
częstotliwości. Te zastosowane w serii 
Ultimatum wykraczają poza 40K. To 
zdumiewające jak bardzo ta informacja wpływa 
na zawartość w normalnym zakresie 
częstotliwości. 

6. Optymalne sprzężenie przegrody jednostki 
napędowej z główną obudową. System 
zastosowany w Ultimatum to przegroda z płyty 
pilśniowej o wysokiej gęstości, która jest 
połączona z główną obudową ze sklejki 
brzozowej za pomocą polietylenowej 
membrany. Tatworzy bardzo obojętną 
platformę między przetwornikami, 
przegrodami i całą obudową, co zapewnia 
sztywną, nierezonansową platformę, która 
pozwala jednostkom napędowym pracować z 
minimalnym zabarwieniu. 

 
Zakres cenowy serii Ultimatum jest daleki od bycia 
najdroższym na rynku, a oferuje najnowocześniejsze 
wykonanie i cieszy się międzynarodowym uznaniem 
jako najlepszy stosunek osiągnięć do ceny. 
 

 



 

ULTIMATUM XLS seria referencyjna 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: Wielokomorowa, 

wieloprzetwornikowa, zawierająca 
izobaryczne wnęki wewnętrzne, plus 
skierowane ku górze super-tweetery 

Głośnik wysokotonowy:  
26 mm SONOMEX Domed XL 

Super Tweetery:  
2x EMIT 25 mm planarna wstęga 

Przetworniki nisko/średniotonowe: 2x 
168 mm konstrukcji Neat z 

aluminiowym korektorem fazy w 
układzie izobarycznym. 

Impedancja: 6 Ohm (minimum 4 Ohm) 
Czułość: 88 dB /1 Watt 

Zalecana moc wzmacniacza:  
25 – 200W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
380 x 220 x 370 mm 

Waga: 15 kg każdy 
Ciężar transportowy na parę: 35 kg 

Wykończenie standard: Czarny Dąb, 
Dąb Naturalny, Orzech Amerykański,  

Brzoza Figurowana 
Wykończenie premium: Piano Black, 

Piano White, Velvet Cloud,  
Red Velvet Cloud 

Maskownice w zestawie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głośnik Ultimatum XLS to konstrukcja podstawkowa, która przestrzega 
wszystkich zasad, które charakteryzują projekt Ultimatum i zapewniły mu 
tak wielki sukces. Niezwykle sztywna obudowa ze sklejki brzozowej, 
innowacyjna technologia odsprzęgania przegrody, „izobaryczne” 
dociążenie basu i użycie podwójnych super tweeterów wstęgowych typu 
EMIT, aby dostarczyć Ci z Ultimatum dożywotniej przyjemności z 
słuchania muzyki. 
 
Obudowa składa się z czterech dyskretnych wewnętrznych przegród i 
każda z nich została zoptymalizowana pod kątem swojego przeznaczenia. 
Strojenie tonów średnich i niskich jest optymalne dla głównej objętości 
obudowy, podczas gdy obudowa przetwornika wysokotnowego jest mała, 
aby zwiększyć sztywność i zapobiec cofaniu się ciśnienia z przetwornika 
średnio-niskotonowego, negatywnie wpływającego na tylną komorę 
głośnika wysokotonowego. Dwa super tweetery EMIT są podobnie 
izolowane osobnymi przegrodami, które poprawiają  
ich wydajność. Ultimatum XLS firmy Neat Acoustics 
to prawdziwie wszechstronne kolumny o wyjątkowym 
brzmieniu. Oferuje niesamowitą wydajność jak na  
swoją kompaktową obudowę, dźwięk jest  
znacznie większy i obszerniejszy niż wskazuje  
na to jej wymiar. Zaawansowane  
super-tweetery zaoferują dodatkową  
dawkę powietrza i połysku, które  
przenoszą odbiór dźwięku na  
wyższy poziom. Spójność 
i neutralność sprawią, że  
kolumna wpasuje się w  
gusta większości  
słuchaczy,  
dostarczając  
ogromnej  
dawki emocji. 



 

ULTIMATUM XL6 seria referencyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: Wielokomorowa, 

wieloprzetwornikowa, zawierająca 
izobaryczne wnęki wewnętrzne, plus 
skierowane ku górze super-tweetery 

Głośnik wysokotonowy: 26 mm 
SONOMEX Domed XL 

Super Tweetery:  
2x EMIT 25 mm planarna wstęga 

Przetworniki nisko/średniotonowe: 2x 
168 mm konstrukcji Neat z aluminiowym 

korektorem fazy. 
Przetworniki niskotonowe: 4x 168 mm 

konstrukcji Neat w układzie 
izobarycznym. 

Impedancja: 6 Ohm (minimum 4 Ohm) 
Czułość: 88 dB /1 Watt 

Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 500W 
Wymiary (wys. x szer. x gł.):  

1500 x 220 x 370 mm 
Wymiary podstawy (szer. x gł.):  

350 x 5100 mm 
Waga: 65 kg każdy. 

Ciężar transportowy na parę: 150 kg 
Wykończenie standard: 

Czarny Dąb, Dąb Naturalny, Orzech 
Amerykański, Brzoza Figurowana 

Wykończenie premium: 
Piano Black, Piano White, Velvet Cloud,  

Red Velvet Cloud 
Maskownice w zestawie 

Zestaw głośnikowy Ultimatum XL6 jest wyjątkową konstrukcją, zgodną ze 
wszystkimi zasadami, które charakteryzują projekt Ultimatum i zapewniły 
mu tak wielki sukces. Ultra-sztywna obudowa ze sklejki brzozowej, 
innowacyjna technologia odsprzęgania przegrody, "izobaryczne" 
dociążenie basu i zastosowanie podwójnych super-tweeterów 
wstęgowych typu EMIT, to wszystko po to, aby spełnić obietnicę 
Ultimatum dożywotniej przyjemności z słuchania muzyki. 
 
Obudowa składa się z pięciu wewnętrznych przegród, z których każda 
została zoptymalizowana pod kątem swojego przeznaczenia. Przegroda 
basowa i średnio-niskotonowa są duże, aby dopasować się do strojenia, 
podczas gdy obudowa głośnika wysokotonowego jest mała, aby zwiększyć 
sztywność i zapobiec negatywnemu wpływowi ciśnienia zwrotnego z 
przetwornika średnio-niskotonowego na tylną komorę głośnika 
wysokotonowego. Dwa super tweetery typu EMIT są podobnie izolowane 
osobnymi przegrodami, które poprawiają ich wydajność. Widoczne 
jednostki napędowe zamontowano na sub-bafflach, przymocowanych do 
głównej obudowy za pośrednictwem polietylenowej membrany. 
Ultimatum XL6 firmy Neat Acoustics to prawdziwie wszechstronne 
kolumny o wyjątkowym brzmieniu. Oferuje niesamowitą wydajność jak na 
swoją kompaktową obudowę, dźwięk jest znacznie większy i obszerniejszy 
niż wskazuje na to jej wymiar. Zaawansowane super-tweetery zaoferują 
dodatkową dawkę powietrza i blasku, które przenoszą odbiór dźwięku na 
wyższy poziom. Spójność i neutralność sprawią, że kolumna wpasuje się w 
gusta większości słuchaczy, dostarczając ogromnej dawki emocji. 



 

ULTIMATUM XL10 seria referencyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Specyfikacja: 
Typ obudowy: Wielokomorowa, 

wieloprzetwornikowa, zawierająca 
izobaryczne wnęki wewnętrzne,  

plus skierowane ku górze super-tweetery 
Głośnik wysokotonowy:  

26 mm SONOMEX Domed XL 
Super Tweetery:  

2x EMIT 25 mm planarna wstęga 
Przetworniki nisko/średniotonowe:  

2x 168 mm konstrukcji Neat z 
aluminiowym korektorem fazy. 

Przetworniki niskotonowe:  
4x 168 mm konstrukcji Neat w układzie 

izobarycznym. 
Impedancja: 6 Ohm (minimum 4 Ohm) 

Czułość: 88 dB /1 Watt 
Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 500W 

Wymiary (wys. x szer. x gł.):  
1500 x 220 x 370 mm 

Wymiary podstawy (szer. x gł.):  
350 x 5100 mm 

Waga: 65 kg każdy. 
Ciężar transportowy na parę: 150 kg 

Wykończenie standard: 
Czarny Dąb, Dąb Naturalny, Orzech 

Amerykański, Brzoza Figurowana 
Wykończenie premium: Piano Black, Piano 

White, Velvet Cloud, Red Velvet Cloud 
Maskownice w zestawie 

Ultimatum XL10 jest wynikiem kompletnej rewizji poprzedniego modelu 
MF9, bazując na jego znaczących zaletach w celu dostarczenia światowej 
klasy pełnozakresowego zestawu głośników na miarę XXI wieku. 
 

 
 
Obudowa składa się z ośmiu dyskretnych wewnętrznych przegród, każda 
zoptymalizowana pod kątem przeznaczenia i każda innej wielkości. 
Objętości przegród przetworników średnio i niskotnowych są większe w 
celu dopasowania do strojenia, podczas gdy główna wnęka 
przetworników wysokotnowych jest mała, aby zwiększyć sztywność i 
zapobiec cofaniu się ciśnienia zwrotnego pochodzącego od głównych 
jednostek napędowych. Dwa super tweetery typu EMIT są podobnie 
izolowane osobnymi przegrodami, które poprawiają ich wydajność. 
Główna konstrukcja to tłumiona 18 mm sklejka brzozowa pozyskiwana z 
wolno rosnących lasów, co zapewnia najgęstszy i najbardziej spójny 
materiał. Sekcje wafli jednostek napędowych są zbudowane z 45 mm 
grubości "kanapki" ze sklejki brzozowej, polietylenu i płyty MDF o 
grubości 45 mm. Zapewnia to sztywną, nierezonansową platformę, która 
pozwala jednostkom napędowym pracować z minimalnym zabarwieniu.  
 

Ultimatum XL10 firmy Neat Acoustics 
to prawdziwie wszechstronne 
kolumny o wyjątkowym brzmieniu. 
Oferuje niesamowitą wydajność i 
najlepszy  dźwięk klasy Hi-END 
dostępny na rynku. Zaawansowane 
super-tweetery zaoferują dodatkową 
dawkę powietrza i blasku, które 
przenoszą odbiór dźwięku na 
zupełnie inny poziom. Spójność i 
neutralność sprawią, że kolumna 
wpasuje się w gusta większości 
słuchaczy, dostarczając ogromnej 
dawki emocji. 
 

 



 

O firmie Neat Acoustics 
 

Początki 

 Neat Acoustics ma siedzibę w Teesdale w północnej Anglii.  Założona przez Boba 
Surgeonera firma zajmuje się projektowaniem i produkcją głośników od 1989 roku. 
Jako muzyk samouk, Bob spędził większość swojego życia grając muzykę w różnych 
stylach, takich jak blues, rock, jazz, folk, country i bluegrass.  Równoległe 
zainteresowanie elektroniką i tworzeniem muzyki nadal napędza jego entuzjazm dla 
reprodukcji nagrań muzycznych.  Inni kluczowi pracownicy firmy również mają 
zainteresowania związane z muzyką jako muzycy, wykonawcy lub posiadają wiedzę na 
temat inżynierii dźwięku i nagrań muzycznych.  W ciągu ostatnich 30 lat Neat 
Acoustics zyskało reputację dzięki konsekwentnym produktom i wysokim poziomem 
obsługi klienta. Obecnie dostarczają głośniki do ponad 40 krajów na całym świecie. 

Studio Nagrań 

 Neat Acoustics posiada własne studio nagraniowe w którym można nagrywać własną 
muzykę na zamówienie. Profesjonalne podejście w realizacji nagrań jest też punktem 
odniesienia dla brzmienia głośników Neat. Pod ręką jest ogromna różnorodność 
instrumentów muzycznych, w tym pianino, organy strunowe, harfa, kontrabas, 
syntezatory oraz szeroka gama gitar elektrycznych i akustycznych oraz innych 
instrumentów smyczkowych. Nagrania w wysokiej rozdzielczości mogą być 
wykonywane i natychmiast odtwarzane w pokoju odsłuchowym. W Neat do sztuki 
projektowania głośników dodany jest proces słuchania wielu różnych rodzajów muzyki 
i pozwalanie muzyce rządzić strojeniem i brzmieniem głośnika – z wyłączeniem prawie 
wszystkich innych kryteriów. W świecie, w którym większość sprzętu hi-fi jest 
zaprojektowana tak, aby odpowiadać zestawowi powszechnie akceptowanych 
parametrów, podejście Neat jest bardzo odświeżające. 

Filozofia 

 Neat wierzy, że muzyka powinna dyktować projekt głośnika, a muzyka jest ich 
głównym narzędziem.  Wszystkie aspekty projektu są oceniane empirycznie przez 
ucho.  Pomiary nie mogą wpływać na decyzje dotyczące wydajności głośników 
podczas procesu projektowania.  Ten czasochłonny, iteracyjny proces może zająć 
miesiące, zanim projekt zostanie uznany za gotowy do wydania.  Podczas sesji 
odsłuchowych i podczas opracowywania produktu wykorzystywana jest szeroka 
gama nagrań muzycznych, od nagrań 78 obr./min z początku XX wieku po 
najnowocześniejsze nagrania, a także nagrania wykonane przez zespół Neat na 
taśmie analogowej i nośnikach cyfrowych, które odbyły się we własnym studiu nagrań 
firmy Neat. Doświadczenie ponad 30 lat pokazuje, że to podejście konsekwentnie 
tworzy głośniki, które w przekonujący sposób odsłaniają serce i duszę muzyki. Ta 
podstawowa muzyczna spójność jest wspólna dla wszystkich modeli Neat Acoustics. 

Technologia 

 Neat Acoustics jest gorącym zwolennikiem złożonego (izobarycznego) obciążenia 
basu.  Ich pierwsze izobaryczne przedsięwzięcie miało miejsce w 1997 roku w postaci 
pasywnie napędzanego subwoofera Gravitas, który służył jako modułowa 
modernizacja oryginalnego głośnika Petite.  System izobaryczny działa poprzez 
zamontowanie dodatkowego głośnika niskotonowego za tym zamontowanym na 
przednim panelu.  Oba głośniki niskotonowe odbierają ten sam sygnał ze 
zwrotnicy.  Komora pomiędzy tymi dwoma urządzeniami jest uszczelniona, dzięki 
czemu panuje w niej stałe ciśnienie, a wewnętrzny głośnik niskotonowy działa jak 
„hamulec” na przedni głośnik niskotonowy – i odwrotnie.  Kluczową zaletą tego 
systemu jest to, że stożek przedniego głośnika niskotonowego jest skutecznie 
kontrolowany przez dwie cewki głosowe, co zapewnia bardzo kontrolowaną 
wydajność basów.  Kolejną użyteczną zaletą jest to, że wewnętrzny głośnik 
niskotonowy zachowuje się tak, jakby znajdował się w obudowie o dwukrotnie 
większej objętości, co zwiększa rozciągnięcie basów.  

DYSTRYBUCJA: ATM-AUDIO 
KONTAKT: INFO@NEATACOUSTICS.PL 

TEL: 660 173 906 
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Historia 

 

1989 

 
Bog Surgeon założył sklep z siedzibą w Darlington w hrabstwie Durham zajmujący 
się sprzedażą sprzętu Hi-Fi pod nazwą „North Eastern Audio Traders”. Wtedy też 
dostrzegł lukę na rynku niewielkich kolumn ponieważ uważał, że wiele istniejących 
małych głośników monitorowych posiada kompromisy konstrukcyjne, a długie 
słuchanie jest niezadowalające. Dlatego postanowił opracować taki model 
samodzielnie. 

 

1990 
 Proces projektowania kolumn trwał 18 miesięcy, a rezultatem tego było powstanie kolumn Neat Petite. 

Kolumny były szczęśliwym rezultatem empirycznego procesu rozwoju, ciągłych prób i błędów oraz 
pozwolenia żeby to muzyka dyktowała warunki powstania świetnego głośnika. The Petite został 
zaprezentowany na pokazie Heathrow Hi-Fi News w 1990 roku w Londynie. Otrzymała ogromne wsparcie 
przemysłu i opinii publicznej. 

1991  Oficjalne wprowadzenie kolumn Petite na rynek, które szybko stały się ulubionym produktem wśród 
entuzjastów oraz przedstawicieli branży HiFi i prasy. Kolumny w późniejszych latach były rozwijane i 
modyfikowane. 

1994  Zaprezentowanie pierwszych kolumn podłogowych w ofercie firmy o nazwie Mystique. 

1997  Jako rozbudowa systemu Neat Petite do oferty został dodany subwoofer Gravitas, który w połączeniu z 
kolumnami tworzył 2 elementową kolumnę podłogową. 

2001  Wprowadzenie na rynek modelu Ultimatum MF9 było znaczące pod kątem rozwoju technologii basu w 
układzie izobarycznym, który później zaczął pojawiać się w innych produktach i stał się wizytówką firmy 
Neat. Po nich opracowano kolejne modele: MF5, MFS i MFC. Wszystkie produkowano do roku 2011 (tylko 
MF5 do 2010), aż do debiutu nowej serii Ultimatum XL. 

2005  Po raz pierwszy światło dzienne ujrzała pierwsza generacja kolumn z serii Motive. Niewielkich kolumn, 
które potrafiły zagrać praktycznie w każdym pomieszczeniu. 

2007  Neat Acoustics wprowadził na rynek nową serię Momentum. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy 
tworzeniu serii Ultimatum, Neat mógł wprowadzić technologię basu w układzie izobarycznym w tańszych 
modelach swoich kolumn. Głośniki Momentum cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem wśród 
klientów, że kolumny były produkowane do 2020 roku, z drobnymi zmianami w 2014 roku. 

2012 
 2012 Na rynek wchodzą najmniejsze kolumny jakie kiedykolwiek stworzyła firma Neat Acoustics, czyli IOTA. 

Kolumny zostały wyposażone w głośnik planarny typu EMIT. Bardzo duży sukces jaki odniosły przyczynił się 
do rozwoju serii i powstania nowych modeli podłogowy Alpha i Xplorer, które są sprzedawane obecnie. 
Niewątpliwie seria IOTA wnosi dużo świeżości i innowacyjnego podejścia do projektowania pośród innych 
kolumn obecnych na rynku. 

2013  
Zaprezentowanie odświeżonych kolumn z serii Motive o oznaczeniu SX opartych na nowym głośniku 
wysokotonowym z odwróconą kopułką aluminiową oraz wyższej klasy komponentach na zwrotnicy i 
przeprojektowanej obudowie z lepszymi usztywnieniami. 

2018 
 Zaprezentowanie nowej serii kolumn Strata do której należały kolumny podłogowe Ekstra i podstawkowe 

Minista. Wzrost popularności i chęć ujednolicenia oferty producent wprowadził najwyższy model serii 
Orkestra i Majistra. Ten ostatni miał swoją premierę w listopadzie 2021r.Wszystkie kolumny wyposażone są 
w głośnik wysokotonowy z prawdziwą wstęgą i sekcję basową w układzie izobarycznym. 

2021  30-lecie istnienia Neat Acoustics. Z tej okazji firma wprowadziła na rynek nowe, zupełnie odmienione 
kolumny Neat Petite 30 Limited Edition, które zostały wydane w ilości tylko 100 par na cały świat. Według 
Boba Surgeonera są to najlepsze niewielkie kolumny jakie kiedykolwiek zaprojektował. 
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