
MODELO REFª Descrição  PVP iva inc  Tipo Imagem EAN

BASE APERTA 

NEGRO

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 15,5 x 19 x 7 cm. 

Suporta um peso até 18 kg. Cor negro.

      249.90 € par 810514000058

BASE APERTA 

PRATA

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 15,5 x 19 x 7 cm. 

Suporta um peso até 18 kg. Cor prata.

      249.90 € par 810514000072

BASE APERTA 

200

NEGRO

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 20 x 25.4 x 8.6cm. 

Suporta um peso até 34 kg. Cor negro.

      299.90 € par 810514000102

BASE APERTA 

200

PRATA

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 20 x 25.4 x 8.6cm. 

Suporta um peso até 34 kg. Cor prata.

      299.90 € par 810514000126

BASE APERTA 

300

NEGRO

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 30 x 20 x 7.5 cm.

Suporta um peso até 27 kg. Cor negro.

      189.00 € uni 810514000157

BASE APERTA 

300

PRATA

Projetado em alumínio para uso com alto-falantes

colunas de prateleira ou de chão.

Dimensões 30 x 20 x 7.5 cm. 

Suporta um peso até 27 kg. Cor prata.

      189.00 € uni 810514000171

APERTA PLATES
Elaboradas para colocar as bases Aperta em locais

mais pequenos do que as bases. 

Fornecidas com fita dupla face.

        49.00 € par 810514000096

Os suportes e bases para colunas de som e equipamentos áudio da  IsoAcoustics são construídos com uma tecnologia de 
isolamento exclusiva e patenteada que permite que as suas colunas de som  "flutuem" como se estivessem no ar, com um 

som absolutamente autêntico e sem coloração.

Estes acessórios de eleição eliminam eficazmente a transferência de energia para as superfícies circundantes e aumenta a 
resistência aos movimentos e vibrações laterais. O baixo fica mais controlado e preciso. A imagem sonora e o palco geral são 

aprimorados e definidos. As suas colunas de som passam a tocar em todo o seu potencial. E como os suportes da 
IsoAcoustics também permitem elevar e inclinar as colunas, os tweeters ficam ao nivel dos seus ouvidos, proporcionando uma 

melhor posição de audição.
Se é um audiófilo que aprecia todas as nuances da música e do som, um entusiasta em busca da perfeição sonora ou 

simplesmente exige o melhor para o seu sistema de som, irá ouvir e apreciar a melhoria significativa que a IsoAcoustics pode 
fazer pelo seu equipamento.

 É simplesmente o melhor investimento que pode fazer para uma performance áudio superior.
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OREA

INDIGO

Bases de apoio para uso com amplificadores, leitores

de CD, giradiscos, DAC´s e outros equipamentos

áudio video. Cada base suporta até 7,2 kg.

Necessário usar um mínimo de três bases por

componente.

        69.00 € uni 810514000324

OREA

BORDEAUX

Bases de apoio para uso com amplificadores, leitores

de CD, giradiscos, DAC´s e outros equipamentos

áudio video. Cada base suporta até 14,5 kg.

Necessário usar um mínimo de três bases por

componente.

        95.00 € uni 810514000355

GAIA 

I

Produzidas em aço inoxidavél para uso com colunas

de som. Suporta um peso de até 100 kg. Roscas

alternativas M8, 1/4-20 y M12. Compatíveis com Focal

Escala Utopía,Sopra Nº2, Sopra Nº3, Electra

1028,Electra 1038 entre outras.

Preço por coluna.

      699.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000195

GAIA 

II

Produzidas em aço inoxidavél para uso com colunas

de som. Suporta um peso de até 54 kg. Roscas

alternativas M8, 1/4-20 y M6. Compatíveis com Focal

936, 948, Sopra Nº1, entre outras.

Preço por coluna.

      349.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000256

GAIA

III

Produzidas em aço inoxidavél para uso com colunas

de som. Suporta um peso de até 32 kg. Roscas

alternativas M8, 1/4-20 y M6. Compatíveis com Focal

716, 726, 926, entre outras.

Preço por coluna.

      249.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000225

Carpet Disk

para GAIA I

Juntamente com os isoladores GAIA I, os Carpet Disk

fornecem um desempenho melhorado,

proprocionando um suporte mais estável da coluna de

som em cima de um tapete ou carpete. 

Preço por coluna. 

      109.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000218

Carpet Disk

para GAIA II

Juntamente com os isoladores GAIA II, os Carpet Disk

fornecem um desempenho melhorado,

proprocionando um suporte mais estável da coluna de

som em cima de um tapete ou carpete.

Preço por coluna. 

        99.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000300

Carpet Disk

para GAIA III

Juntamente com os isoladores GAIA III, os Carpet

Disk fornecem um desempenho melhorado,

proprocionando um suporte mais estável da coluna de

som em cima de um tapete ou carpete.

Preço por coluna.

        89.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000317

B&W

Mounting Plate

Adaptador para usar os isoladores da serie GAIA com

as colunas de som da marca Bowers & Wilkins D2,

com uma placa adaptadora que substitui os rodízios

de esferas.

Preço por coluna.

        75.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000201

B&W

D3 Plate

Adaptador para usar os isoladores da serie GAIA I

com as colunas de som da marca Bowers & Wilkins

da série D3, substituindo as rodas na parte inferior das

colunas D3 para que os GAIA I se possam instalar.

Preço por coluna.

        95.00 € 
kit de 

4 

unds

810514000591

BASES ISOLANTES p/ colunas de som 
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