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CONCERTO QUATUOR CELLO DUETTO VOCEGRAND CONCERT

MAGELLAN

GRAND CONCERT

CONCERTO

QUATUOR

CELLO

DUETTO

VOCE

Black - White High Gloss - Mahogany

EN BÜYÜK BAŞARI

Grand Concert  teknolojik bir vitrinden ibaret değil; Triangle olarak bizler bu ürüne tüm 
müzik tutkumuzu yansıttık. Kusursuzluğa ermek için sınırları sonuna kadar zorladık. 215 
cm yüksekliğinde, 3 modüllü, 100 kg ağırlında, 8 adet sürücü ünitesi bulunan Grand 
Concert 3 yollu bir hoparlördür.  

Concerto bir senfoni orkestrasının bütün gücünü serbest bırakabilir ya da tek bir insan 
sesinin nağmelerinin en ufak detaylarını bile incelikle sunabilir. Concerto, 160 cm 
uzunluğunda, 65 kilo ağırlığında, 7 adet sürücü ünitesi olan, 3 yollu bir hoparlördür. 

Son derece kompakt bir hoparlör olan Duetto 12 ila 30 metrekarelik odalara rahatlıkla 
sığarak muhteşem bas performansına ve derinliğe sahip kolon hoparlörlerle aynı 
performansı sergileyebilir. 46 cm yüksekliğinde, 16 kilo ağırlığında, 2 sürücü üniteli, 2 yollu 
hoparlör. 

Quatuor aklınıza hiçbir soru takılmadan müzik dinlemenizi sağlıyor. 134 cm 
yüksekliğinde, 45 kilo ağırlığında, 6 sürücü üniteli, 3 yollu bir hoparlör. 

Magellan muhteşem bir tacın mücevheridir. O, TRIANGLE 
ustalığının, lüksün ve son teknolojinin kusursuz bir 
karışımıdır. Magellan beş yıllık bir araştırma safhasını ve 
kusursuzluğu tutkuyla aramaktan hiç vazgeçmemeyi temsil
 ediyor. 

Cello bir müzik performansının tüm yoğun duygularını hiç çaba sarf etmiyormuş gibi 
görünerek sunabilmek gibi fazladan bir özelliğe sahip. 143 cm yüksekliğinde, 34 kilo,  
4 adet sürücü ünitesi olan, 3 yollu bir hoparlör. 

Bu orta kanal hoparlör, ev sinema sisteminizin tamamlayıcı bir öğesidir ve diyalogların 
yeniden üretimi açısından gerekli bir elemandır. 25 cm yüksekliğinde, 19 kilo 
ağırlığında, 3 sürücü üniteli, 2 yollu bir hoparlör. 

70.800 €

35.400 €

20.060 €

13.570 €

6.726 €

3.540 €
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ALPHA

THETA

DELTA

GAMMA

ALPHA DELTA THETA GAMMA

SIGNATURESIGNATURE Black - White High Gloss - Mahogany

SES SANATINA FRANSIZ DOKUNUŞU

Signature ürün serisinin amiral gemisi. Performans düzeyi son derece yüksek, derin ve düz 
baslar sunabiliyor. Geniş mekanlar için tavsiye edilmektedir. .

THETA  16 cm’lik bir sürücüyle ve yarı yuvarlama eksenli bir süspansiyon ile donatılmıştır. 
Boyutuna göre son derece net ve derinlikli bir alt ses perdesi sunar. 

GAMMA, bu ürün serisine özel olarak ve ev sinema sisteminizi tamamlamak üzere üretilmiş 
bir orta kanal hoparlördür. Pürüzsüz ve ayarlı bir denge sunar, her tür filmde kusursuzluğu 
yakalar.  

TRIANGLE, Fransa’nın uzman ve deneyimli imalat 
ustalarıyla çalışarak  üst kalite hoparlörler 
üretmek amacıyla imalat sürecinin bir kısmını Fransa’ya
kaydırdı. Lüks işçiliğin bu formu, TRIANGLE’ın 
akustikteki uzmanlığıyla ince ahşap işçiliğini 
buluşturuyor.  

Firmamız bu ürün serisini yaratırken Delta modelini başlangıç noktası olarak almıştı.  Bu 3 
yollu, bas refleksli hoparlör harika tasarıma sahip teknolojik bir mücevherdir. Delta, 
TRIANGLE’ın akustikteki uzmanlığının sembolüdür.  

8.850 €
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6.850 €

3.900 €

2.125 €



esprit ez

ANTAL Ez

AUSTRALE Ez

GAÏA Ez

COMÈTE Ez

TITUS Ez

HEYDA Ez

VOCE Ez

ANTAL EZAUSTRALE EZ GAÏA EZ COMÈTE EZ TITUS EZ HEYDA EZ VOCE EZ

E S P R I T  E Z

Black - White High GlossWalnut - Black Ash

TASARIM ,  MÜZİKALİTE VE KEYİF 

ESPRIT  Ez, TRIANGLE felsefesinin vücut bulmuş halidir; müzik 
severlere ödünsüz, dinamik ve canlı bir ses sunar, bir müzik 
bestesinin tüm inceliklerini ve güzelliğini olduğu gibi ortaya 
koyar. 

Müzikal heyecan ve hazzı yeniden keşfedin - yeni ESPRIT Ez 
sizi şaşkınlığa uğratacak.  

[2017 Mayıs’ta mevcut olacak]  Australe  üç yollu, yer tipi bir hoparlör olup 
yapımında yeni bir bas sürücü teknolojisi kullanılmıştır. Ses sahnesinin 
genişlemesi, ortada daha büyük bir açıklık oluşması için DPS 
konfigürasyonunda 2 adet tweeter ile donatılmıştır. 

TRIANGLE hoparlörlerinin en ünlüsü olan Comete Ez düşük frekanslar boyunca
 sergilediği performans ile tanınan raf tipi bir hoparlördür ve 15 ila 30 
metrekarelik mekanlar için idealdir. 

Voce Ez kaliteli surround ses deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir orta 
kanal hoparlördür. Tonal dengenin kusursuzluğunun muhafaza edilebilmesi 
için hoparlörün iki adet 5 inç’lik orta menzil sürücüsünde aynı natürel selüloz 
membran kullanılmıştır.

Antal 1.1 metre yüksekliğinde üç yollu, yer tipi bir hoparlördür. Cam bir 
kaidenin üzerinde zarafetle duran bu hoparlör TRIANGLE’ın ünlü koni 
tweeter’ı, bir adet yeni natürel selüloz orta menzil sürücü ve iki adet 
fiberglas woofer ile donatılmıştır. 

Gaia Ez 3 adet 5 inç’lik sürücüsü bulunan, 3 yollu, kompakt bir yer tipi 
hoparlördür. Zarif bir görünüme sahip olan bu hoparlör müzikal nitelikleriyle 
müzik severlerin tercih edeceği bir üründür.  

Titus  Ez,  boyutuna kıyasla sıra dışı bir yoğunluğa ve güçlü bas darbelerine 
sahip kompakt bir hoparlördür. Ortama kolayca uyum sağlayan ve göze hoş 
görünen bu hoparlör bulunduğu mekanı titizlikle tasarlanmış bir sesle 
doldurabilir.  

Heyda  Ez  modern ev sinema sistemleri için olağanüstü bir performans sunma
hedefiyle geliştirilmiş bir arka kanal hoparlördür. Yalnızca 16 cm derinliğe 
sahipbu hoparlör göze çarpmaz ve kurulumu son derece kolaydır. 
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2.700 € 3.160 €

- 4.366 €

2.100 € 2.485 €

930 € 1.090 €

930 € 1.090 €

685 € 795 €

1.260 € 1.530 €



LN-07

LN-02

LN-05

LN-01

LN-07 LN-05 LN-01 LN-02

ELARA 

E L A R A

Black - White High Gloss

EĞLENCE VE ENERJİ

Triangle  modern tasarımı ve yüksek ses kalitesini birleştirerek Hi-Fi 
hoparlörleri modernize etti. Üzerinde hiçbir vida görünmeyen ve şık 
parlak cilalı ELARA çok net bir çizgeye sahip ve Hi-Fi’nin hem kafiyeli 
bir şiir hem de modern olabileceğini kanıtlıyor. 

Triangle’ın bu ürün serisi için akustikte izlemeye karar verdiği yeni 
yaklaşım, bu hoparlöre muazzam bir enerji, derin baslar ve orta 
menzilde nefes kesici bir gerçekçilik getirdi.  

ELARA ürün serisinin amiral gemisi olan bu hoparlörler 6,5 inç’lik iki adet sürücü ve 
yumuşak kubbeli bir tweeter ile donatılmıştır. Performans odaklı bu hoparlör müzik algınızı 
değiştirecek. 

Bu kompakt yer tipi hoparlör her oturma odasına uyum sağlayabilir. Yalnızca 92 cm 
yüksekliğinde olan bu kompakt hoparlör boyutlarına göre inanılmaz bir güç ve gerçekçilik 
sunuyor.  

Bu kompakt raf tipi hoparlör her yere sığabilir. Yeni sürücü teknolojisi düşük frekanslarda 
müthiş performans göstermesini sağlarken, aynı zamanda detayları ve kesinliğini 
korumasını da mümkün kılıyor ki bunlar Triangle felsefesinin en önemli değerleridir. 

Bir ev sinema sisteminin en elzem parçası olan LN02, 5 inç’lik iki adet woofer ve yumuşak 
kubbeli bir tweeter’dan oluşan bir orta kanal hoparlördür. 
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1.767 €

1.414 €

470 €

590 €



LN05A LN01A PACK LN01A

LN05A

LN01A

ACTIVE SERIES Mat Black - White
(PER PAIR PRICE)

+ TURNTABLE

AKTİF SERİLER 
TRIANGLE AKTİF HOPARLÖRLER 

Yüksek sadakatli sesle müzik çalmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Hoparlörlerinizi bağlayın ve ister akıllı telefonunuzdan, 
ister pikabınızdan veya başka herhangi bir kaynaktan en 
sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkartın. 

Pes ve tiz frekansları kumanda edebildiğiniz bir ekolayzır 
vasıtasıyla LN01A’yı zevkinize göre ve dinleme mekanınızın 
akustiğine göre ayarlayabilirsiniz.  

LN05A, güçlü baslar, sıcak ve detaylı bir ses sunan  6,5 inç’lik sürücülerle donatılmış bir çift 
aktif hoparlördür. Bu hoparlör çifti televizyonuz, pikabınız veya subwoofer hoparlörlerinizşe 
mükemmel bir uyum sağlayacaktır.  

LN01A entegre edilmiş 2x50 watt’lık D sınıfı amplifikasyonuyla, TRIANGLE 
hoparlörlerine has, çok etkili baslar, pürüzsüz, sıcak ve detaylı ses gibi nitelikleri 
sizleresunuyor.  Entegre fono girişi ona her tür pikabı bağlamanıza imkan sağlıyor.   

Bir çift LN01A hoparlör ve Pro-Ject işbirliğiyle yaratılmış olan bir adet TRIANGLE pikabı içeren
 bu kullanıma hazır paketin hem ses kalitesi mükemmel hem de kurulumu çok kolay. 

1.593 €

767 €

1.062 €
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LN01A + PİKAP
  PAKETİ



THETIS 320

THETIS 380

TALES 400

TALES 340

THETIS 280

THETIS 380 THETIS 320 THETIS 280 TALES 340TALES 400

SUBWOOFERS Black - White High Gloss

KENDİNİZİ AKSİYONUN ORTASINDA 
BULACAKSINIZ

SUBWOOFER HOPARLÖRLER

Onlardan birini sisteminize bağlar bağlamaz seslerin ayırt 
edilebilir şekilde derinleştiğini ve her şeyden önemlisi en dinamik 
ve vurgulu anlarda bile müzikalitenin korunabildiğini hemen fark 
edeceksiniz.   

Thetis 320, yarı yuvarlama eksenli süspansiyonu olan 10 inç’lik bir sürücüyle donatılmış 
kapalı kabinli bir subwoofer hoparlördür. Kabini titreşimlerin azaltılabilmesi için titizlikle 
tasarlanmış ve içine akıllıca pekiştirmeler yapılmıştır. 

[Mayıs 2017’de hazır] Tales serisindeki en güçlü suwoofer olan TALES 400, koyu ve dinamik
 baslar yaratan geniş sürücüsü sayesinde (12 inç) HiFi ve ev sinema sistemlerine ilk 
adımınızı hiç ödünde bulunmadan atmanızı sağlayan mükemmel bir üründür. 

Tales 340 müthiş performansıyla darbe ve dinamikler bakımından sisteminizi ileri seviyeye 
taşıyan, fiyatı son derece makul bir subwoofer hoparlördür. Akıllıca yapılmış zamansız 
tasarımı sayesinde salonunuzla kolayca bütünleşecektir. 

Triangle’ın subwoofer hoparlörleri sisteminizin düşük frekans 
performansını arttırır. Derin ve dinamik bas notaları sunan bu 
subwoofer hoparlörler film ve müzikleri tüm gücü ve enerjisiyle 
ortaya koyar.  

[Mayıs 2017’de hazır]  Kapalı kabinli bir subwoofer olan Thetis 380 koyu baslar sağlayabilen
 yarı yuvarlama eksenli süspansiyonuyla geniş bir sürücüye sahiptir (12 inç). Sağlam kabini 
titreşimleri en aza indirgeyen özel pekiştirmeler yapılarak tasarlanmıştır. 

Thetis 280 yarı yuvarlama eksenli süspansiyonu olan 8,25 inç’lik bir sürücüyle donatılmış 
kapalı kabinli bir subwoofer hoparlördür. Triangle’ın yılların getirdiği uzmanlıkla ürettiği bu 
subwoofer, performans ve kompaktlığın başarıyla harmanlandığı bir üründür.

1.298 €

944 €

708 €

531 €
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P L A I S I R 
 

 

THE WARMTH AND DYNAMICS OF 
THE  TRIANGLE  SOUND  

 
Designed for both novices  and  music  lovers  alike, Plaisir 
is a  first step in the  Hi-Fi world.  Dynamic,  precise and 
musical,   this  new  series   is  a  perfect  fit  for  customers 
looking   for  a  system   with  versatility   that   can   fill the 
role  as  both  Hi-Fi  speakers  and  cor nerstones  in  a  home  
cinema  setup.  

 
Available  in  two  different  finishes  -  black  ash  or  matt 
white  -  the   Plaisir  speaker range  blends har moniously 
into   your   interior.    Sober  and   elegant,  the   speakers 
stand  aside  and  let  the  music  take  centre  stage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARI                                       LYMNA                                             ALECTIS 
 

 
PLAISIR 

 

 
 
BLACK ASH 
WHITE MAT 

 
 

KARI Kari is a 2.5 ways, bass  reflex floorstadnder speaker, mounted with two 5.25-inch 
drivers  and  a titanium  dome tweeter. It delivers  outstanding details and  precision 
at  this price  range. 

900 € 

 
 
 
 

LYMNA                                  Lymna  is  compact  bookshelf equipped   with  a   5.25-inch  driver,   providing a 
dynamic   midrange  and   deep bass.   More  rigid  than   conventional suspensions, 
TRIANGLEs small pleat version  enables a great response 

470 € 

 
 
 

 
 
ALECTIS 

 
 

Alectis  is  a  center  channel speaker  dedicated  to  reproduction  of  voices   and 

 
 

345 € 
 dialogs in a home theatre system. The  drivers  are  made from  the  same  material 

than  Kari and  Lymna  to  ensure the  perfect tonal  balance of your  Home  Theater 
system. 

 



IWT8 IWT7 ICT8 ICT7 ICT5 ICT4

IWT8

IWT7

ICT8

ICT7

ICT5

ICT4

SECRET

SECRET

TÜM ZARAFETİYLE 
KARŞINIZDA
SECRET  tavana ve duvara gömme hoparlörlerden oluşan bir ürün 
serisi olup hem evlerde hem de iş yerleri, plazalar gibi daha geniş 
yapılarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SECRET  hoparlörler TRIANGLE sesini her türlü iç mekanda göze 
çarpmayacak şekilde ve pürüzsüz bir bütünleşme ile sunmaktadır.
 SECRET, TRIANGLE hoparlörlerinin en önemli özelliği olan canlı ve
 taze sesi yüksek sadakatli hoparlörlere aktarabilmek amacıyla 
akustik alanında yürütülen en güncel araştırmaların bir 
sonucudur.     

Duvara gömme olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olan IWT8, 200 mm’lik
 bir sürücüsü ve 25 mm’lik ayarlanabilir ipek kubbeli bir tweeter’ı bulunan 
dikdörtgen bir hoparlördür. 

Duvara gömme olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olan IWT7, 170 mm’lik
 bir sürücü ve 25 mm’lik ipek kubbeli bir tweeter ile donatılmış dikdörtgen 
bir hoparlördür. 

Toplam 246 mm çapa sahip, dairesel bir hoparlör olan ICT7 , 170 mm’lik
 bir sürücü ve 25 mm’lik ayarlanabilir ipek kubbeli bir tweeter ile 
donatılmıştır.  

Toplam 284 mm çapa sahip, dairesel bir hoparlör olan ICT8, 200 mm’lik
 bir sürücü ve 25 mm’lik ayarlanabilir ipek kubbeli bir tweeter ile 
donatılmıştır.  .

Toplam 216 mm çapa sahip, dairesel bir hoparlör olan ICT5, 130 mm’lik bir
 sürücü ve 20 mm’lik ayarlanabilir ipek kubbeli bir tweeter ile donatılmıştır. 

ICT4 bu serinin en kompakt modelidir. 190 mm çaplı dairesel bir hoparlör 
olup, 100 mm’lik bir adet sürücü ve 13 mm’lik ipek kubbeli bir tweeter ile 
donatılmıştır.  

TRIANGLE DISTRIBUTION TURKEY
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Adet 235 €

Adet 263 €

Adet 282 €

Adet 203 €

Adet 155 €

Adet 119 €



S04 S02

S04

S02

HOPARLÖR SEHPALARI
KOMPAKT  HOPARLÖRLERİNİZİN  KEYFİNİ 
ÇIKARTIN
Kompakt hoparlörler için tasarlanmış olan TRIANGLE S02 ve S04 
hoparlör sehpaları, sabitliği ve akustik performansı garanti altına 
alıyor. Triangle sehpalar, dinleyici oturur konumdayken 
hoparlörlerin kulak hizasına denk gelmesini sağlayarak en ideal 
dinleme deneyimi için gerekli zemini hazırlamış oluyor.  

Çivi ayaklar takılmış olan S02 ve S04 sehpalar, hoparlörün 
sürücülerinden kaynaklanan titreşimleri dağıtarak yok etmektedir 
ve böylece daha net baslar ve daha kesin tizler elde etmek 
mümkün olmaktadır. Hoparlörlerden gelen titreşimlerinin daha da 
azaltılabilmesi için S04 sehpa ağırlıkla dengelenebilmektedir.  

Siyah - Beyaz
(çift başına fiyat

Bu hoparlörün minimalist estetiği, renkli camdan (siyah veya beyaz) yapılmış ve sehpanın 
cilasıyla uyumlu sağlam tabanıyla, high-end serilerle tasarımsal olarak bağdaşmaktadır. 

Sade çizgileri, siyah ve beyaz olmak üzere iki cila seçeneğiyle S02 sehpa dekorasyonuzla 
kusursuz uyum sağlayacak. Sehpanın tabanında yer alan ayarlanabilir çivi ayaklar 
mükemmel bir sabitlenme sağlıyor. Arkadaki oluğun içine entegre edilmiş kablo düzenleme
 imkanı, ideal kurulum kalitesini sağlama alırken, kabloların gözü rahatsız etmesini 
engelliyor.  

TRIANGLE DISTRIBUTION TURKEY
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370 €

200 €



OS5COS10COS100COS25A BP400SYS25A

LeCABLE

OS5C

OS10C

OS100C

OS25A

BP400

SYS25A

LeCable
HİSLERİNİZİ BAĞLAYIN

 garanti altına almaktadır.  

TRIANGLE kablolar markanın hoparlörleriyle uyumlu olarak 
tasarlanmıştır ve sizlere eşsiz ve çok kaliteli bir müzik deneyimi 
yaşatmayı amaçlamaktadır.  

Opera serisi hakiki bir müzikal deneyimi herkes tarafından erişebilir kılmayı
 amaçlayan 2,5 milimetre kare enine kesitli kablolar sunmaktadır. OS100C,
 üzerinde uzunluk ölçüleri bulunan 100 metrelik bir bobin kablodur.  

Opera serisi hakiki bir müzikal deneyimi herkes tarafından erişebilir kılmayı 
amaçlayan 2,5 milimetre kare enine kesitli kablolar sunmaktadır. OS10C 
paketiyle sunulan 10m’lik bir bobin kablodur. 

Opera serisi hakiki bir müzikal deneyimi herkes tarafından erişebilir kılmayı 
amaçlayan 2,5 milimetre kare enine kesitli kablolar sunmaktadır. OS5C 
paketiyle sunulan 5m’lik bir bobin kablodur.

BP400’ler takılması kolay (kablo vidalarıyla çifte kilitleme) ve yüksek 
iletkenlik sunan fişlerdir. Fişlere distorsiyonu en aza indirgeyen gümüş bir 
kaplama yapılmıştır.  

LeCable , hoparlör performansını en iyiye taşırken, simgeleşmiş 
Triangle sesinin karakteristik özellikleri olan sıra dışı açıklık ve 
dinamikleri de garanti altına almak üzere tasarlanmış 
kablolardan oluşan bir derlemedir. Tüm LeCable ürünleri 
mükemmel iletkenlik sağlarken kusursuz ve dengeli bir iletimi de
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Opera ürün serisinden olan OS25A 2x2,5 m uzunluğunda, altın kaplama 
fişler ve anotlanmış alüminyum başlıklar takılmış iki adet kablodur. 

SyS25A2’nın iletkenleri yüksek saflıkta (%99,999) oksijensiz bakır 
tellerden yapılmış, kaybın en aza indirgenebilmesi için özel bir işlemden 
geçirilmiştir.    

130 €

600 €

75 €

40 €

50 €

250 €


