Периодично информационно издание на “ВБ студио HI-FI” за аудио-видео техника
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ВБ’юлетин HI-FI
Здравейте приятели,
Месец Август е сърцето на отпускарския сезон.
Лято е и всички ние сме настроени да си почиваме и то активно.
Екскурзии по целия свят, летните курорти на море, високо в планината.
Където и да сме, най-добрият начин за почивка от стреса и напрежението
в ежедневието ни, е активната почивка.
Във втория брой на нашия бюлетин ще акцентираме изцяло на тази дума АКТИВЕН.

Евтим Първанов

Активни системи за Домашно кино и Стерео.
Така както не бихме разбрали нищо от лятната ни ваканция, ако не се
активираме, по същия начин тук ще спретнем сили да Ви запознаем със
различни продукти и системи, както и тяхното практическо приложение в
нашия дом, офис, магазин...

От името на екипа ни, Ви пожелаваме приятни и полезни
минути със ВБ'юлетин HI-FI.

ВБ’юлетин HI-FI е специализирано периодично издание за аудио-видео техника.
В изданието се използват авторски материали, преводни от външни източници и технически данни от производители. ВБ’юлетин HI-FI е запазена
марка на “ВБ студио” ООД. Никаква част от това издание не може да бъде репродуцирана изцяло или отчасти без изрично, писмено разрешение на
“ВБ студио” ООД. Всички права са запазени. “ВБ студио” ООД не носи отговорност за грешки или неточности в публикуваните материали.
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НОВИНИ
AVI Neutron 5 - 2.1 активна система
Най- новото предложение от AVI - Neutron 5, 2.1 активна система,
ще се слее с вашия интериор и ще задоволи високите ви изисквания за
качествен звук. Това е завършена аудио система включваща: DAC
(дигитално-аналогов конвертор), предусилвател с дистанционно управление,
4 цифрови, един USB и един аналогов вход, 3x100W усилватели, субуфер,
две тонколони и чифт стойки. За визуалните ви предпочитания са черен или
друг цвят, пиано лак и няколко вида фурнири.
Системата пасва идеално на съвременните аудио източници:
iPod или друг флаш плеър, CD/DVD плеър, цифрова телевиция, Playstation
3, компютър... Независимо от аудио формата: WAV, FLAC, Mp3... вграденият
аудиофилски 24/96 DAC (24/192 on coaxial input),
ще ви осигури ненадминато качество на вашата музика.
Тази система осигурява много по-висока производителност от класическите
компонентни системи. Всички елементи от нея са избрани и оптимизирани
едни за други, което осигурява безкомпромисно качество.
Проектирането и изработката се правят ръчно в Англия, което е гарант за
високо качество на изпълнение.
Neutron 5 е последната разработка от най-старата продуктова фамилия на
AVI. Номерът 5 показва поредния продукт. AVI е типична английска фирма и
една от малкото, които са запазили своята финансова и проектантска
самостоятелност. Придържайки се към английските традиции, AVI предлага
истински продукти за истински ценители.
Продукти на фирмата можете да видите и чуете в нашия шоурум.
Заповядайте!
Сайта на AVI за информация: www.avihifi.co.uk

Активен субуфер от ATC - C1 Sub
Неотдавна британската компания ATC обнови серията си тонколони от начално ниво.
Entry series е името на серията продукти, които ATC определя като начално ниво.
Веднага трябва да поясним, че изискванията на компанията за качествено
звуковъзпроизвеждане са изключително високи. Така че това което за ATC е начално
ниво, за много други компании е върха на възможностите им,
а за някои и недостижимо качество.
Субуфера C1 е подходящ за Hi-End инсталации от “начално” ниво
В помещения с размер до 25 м2.
Удивителната способност за точно възпроизвеждане на музикалния материал това е характерна особенност на цялата акустика на ATC.
C1 може да бъде комбиниран в системи за стерео и домашно кино с всички останали
тонколони от серията: SCM7, SCM11, SCM19, SCM40.
Възможностите за свързване са както по високо ниво, така и по ниско ниво чрез
висококачествени конектори. Тригерен вход също е наличен за интеграция във
автоматизирани мултирум системи.
Настройките са: Усилване от 0-99 със стъпка от 1 позиция, фаза 0-180º, честота на
среза 16-99 Hz със стъпка от 1 Hz, димер с различни програми за дисплея, авто standby функция. Дистанционно управление тип кредитна карта, дисплей.
Конструкцията е тип затворен обем, като по този начин се избягват допълнителни
оцветявания на звука от бас-рефлексен порт. Финиша е натурална череша или черно.
Технически характеристики:
Размер на говорителя 12”/314мм. Честотен обхват 20Hz-250Hz. Максимален SPL
103dB. Мощност 200W. Размери: (в.ш.д.) 450x358x358мм. Тегло 20кг.
Сайта на ATC за информация: www.atc.gb.net
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НОВИНИ
SCM300 AT(h) – това е активен монитор, създаден за идеално възпроизвеждане
на музикален материал от каквито и да е източници,
било то цифрови или аналогови.
За разлика от своя предшественик (ATC SCM 300ATv), нискочестотните
говорители на новия модел са разположени по хоризонтал и като резултат е
намалена височината на тонколоните.
Благодарение на взетите от професионалната серия два 375мм говорители с
фирмената технология за суперлинеен магнит и два 110мм басрефлектора на
канал, тези монитори предлагат потресаващо линенен и нисък бас във целия
нискочестотен регистър. СЧ и ВЧ говорители са конструирани на основата на мек
купол, която често доказва своето превъзходство в професионалната сфера.
Независимо от това че системата представлява активни монитори, нейните
усилватели - 2бр. са изнесени извън корпуса. Четириканалния MOSFET
усилвател P4 има изходна мощност от 850W, и всеки негов канал е настроен за
конкретен говорител. Така конструкцията избягва сложното намиране на
подходящ усилвател и неговото интегриране в системата.
Особености:
34 мм мек куполен ВЧ говорител, "SuperLow" 375 ммбасов говорител (2 бр.)
ATC 75мм мек куполен СЧ говорител, 4-канален 850W усилвател (2 бр.).
Различни варианти на финиш.
Технические характеристики:
ВЧ: 34мм с мек купол, СЧ: 75мм, НЧ: 2 x 375мм.
Честотен диапазон: (±2dB): 55Hz - 17kHz
Честотен диапазон: (-6dB, free-standing): 23Hz - 22kHz
Дисперсия:
±80° кохерентна по хоризонтал
±10° кохерентна по вертикал
Максимално звуково налягане: 121dB
Мощност на усилвателя на канал:
100W RMS на ВЧ
200W RMS на СЧ
275 + 275W RMS на НЧ
Честотен филтър: 380Hz и 3.5kHz
Конектори: Male XLR
Габарити на кабинета (ВxШxД): 1156 x 1045 x 509мм
Тегло: 117кг.
Сайта на ATC за информация: www.atc.gb.net

Финландския производител на едни от найдобрите HI-END тонколони - AMPHION,
преминава към постепенен ъпгрейд на
фирмения рупор, чрез който се осигурява
отлично разпостранение на високите честоти и
фазиране в целия честотен регистър. Едно от
най големите достойнства от прилагането на
U/D/D waveguide е безпроблемната
интеграция във всяко помещение независимо
от неговите акустични особенности.
AMPHION пуска на пазара и серия чисто нови
тонколони. Те вече са налични за поръчки.
Това са:
Helium 510
Helium 520
Argon3 L
Prio 525
Prio 625
Impact 550
за информация: www.amphion.fi
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ТЕМА

ПРЕДИМСТВАТА НА АКТИВНИТЕ СИСТЕМИ

Активните тонколони внасят в звука много по-малко
интермодулационни изкривявания. Тези изкривявания се
отнасят към класа на нелинейните изкривявания и
възникват по време на едновременно усилване на
комплексен сигнал с няколко честотни съставляващи.
Заради съществуването на интермодулационни
изкривявания в сигнала се появяват комбинирани
съставляващи с честоти, които представляват сума от
различни изходни честоти или техните хармоници.
Например, ако в спектъра на подадения към усилвателя
сигнал присъстват съставляващи с честоти 10Hz и 1kHz,
след усилването в сигнала ще присъстват допълнителни
съставляващи с честоти 9Hz и 11kHz както и други
паразитни хармоници. Още повече, взаимодействието на
появяващите се хармоници води до непрестанни
интермодулационни изкривявания.
В активните тонколони, всеки усилвател работи в свой
тесен честотен диапазон, следователно
интермодулационни изкривявания ще бъдат много
по-малки, а и отделните усилватели за всеки диапазон не
взаимодействат помежду си. Тестовете показват, че в
активните тонколони интермодулационните изкривявания
намаляват средно с 20dB в сравнение с пасивните им
аналози.
Активните тонколони имат по добър динамичен диапазон,
тоест за създаване на еднакво ниво на максимално
звуково налягане е необходим усилвател с по-малка
мощност. Когато сигналите на ниските и високите честоти
се обработват от един широколентов усилвател, при
висока мощност се получава загуба на пределната
мощност, когато за усилване на ниските честоти е
необходим повече ток. В резултат на това двулентови
активни тонколони с отделни усилватели за ниските и
високите честоти например 60W и 30W ще звучат по-силно
и по-динамично, отколкото пасивни тонколони, които са
включени със 175W усилвател.
Както говорихме, много проблеми които възникават в
пасивните тонколони, са резултат от разделителните
филтри между усилвателя и говорителите. От една страна
пасивните кросоувъри могат да внесат изкривявания в
сигнала, които са свързани с фазовите задръжки на
различните съставляващи от оригиналния сигнал. Така се
развалят импулсните характеристики на сигнала, а в тях е
информацията за правилния тембър на инструментите и
акустиката на помещението, в което е извършен записа.
Ако усилвателя и тонколоните не предават правилно
сигнала, слушателят никога няма да получи
правдоподобна сцена, няма да почувства обема,
разположението и мащаба на източниците на звук.
От друга страна пасивните филтри влошават връзката
между усилвателя и говорителите. Известен факт е че,
изходното съпротивление на усилвателя трябва да бъде
много малко. Това съпротивление определя коефициента
на демпване на усилвателя. Усилвател с високо изходно
съпротивление контролира по-лошо движението на
мембраната на говорителя, особенно при ниски честоти.
Присъствието на филтри и акустични кабели намалява
коефициента на демпване. Именно поради това,
производителите съветват да се ползват акустични кабели
с голямо сечение.
В активните тонколони тези проблеми не могат да
възникнат. Често усилвателите са разположени в корпуса
на тонколоните до говорителите, а и самата връзка
помежду им е възможно най-късата.

продължение ...
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ПРЕДИМСТВАТА НА АКТИВНИТЕ СИСТЕМИ

Още един проблем при пасивните тонколони е, че в идеалния вариант, разделителните филтри би трябвало да работят под
постоянно натоварване. При пасивните филтри, звуковата намотка на говорителя, винаги е част от самия филтър и за това
импеданса на пасивните тонколони е толкова непостоянен. При увеличение на мощноста, част от нея се преобразува в
топлина енергия именно в звуковата намотка. По такъв начин, с увеличаване на топлината, се увеличава и съпротивлението
на цялата акустична система и честотните филтри могат да излязат от правилен работен режим като изкривяват изходния
сигнал. Като правило, във висококласните пасивни акустични системи съществува специална схема, следяща промените в
импеданса и контролирайки ги до паспортните данни, а от тази работа зависи много.
Какво става при активните тонколони?
При тях отсъстват подобни проблеми - понеже те са отделени от динамиката на усилвателя, измененията на импеданса не
играят решаваща роля. Честотата на среза и другите характеристики на филтрите остават непроменени, не зависят от
входния сигнал. Сложните и скъпи честотни филтри на пасивните тонколони са ненужни за тях.
На финала, многолентовите активни тонколони могат много по-лесно да се настроят. Да предположим че в някакви
тонколони, чувствителноста на високочестотния говорител е по-висока от тази на нискочестотния. В пасивната тонколона не е
достатъчно да поставите просто още едно съпротивление в схемата на филтъра. Трябва да се смени честотата на среза и
всички останали характеристики на схемата. При активните тонколони съгласуваноста на нивото на сигналите става много
по-лесно. В кросоувъра, пред усилвателя се поставя съответния тример. Изобщо в активните филтри, манипулациите с
фазата,временната задръжка, резонанса и еквилайзеризацията, стават по-просто отколкото при пасивните.

AVI / ADM9.1

STEREO
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стерео система

В света на аудиофилията, споменаването на някои имена предизвиква спонтанна реакция на
възторг. Да, защото имената на престижните продукти са неизменно свързани с имената на
създателите им. Като братя Грим и емблематичните им приказки.
Мартин и Ашли. Английски джентълмени на зряла възраст
продължават да се забавляват и учудват аудиофилските среди с
най-новите си разработки. Сега те са се заели с привличането на
iPod културата към сериозната аудиофилия. Как? Ами със
създаването на първите истински аудиофилски системи 2.0 / 2.1 с
вградени процесори, усилватели и предусилватели, и множество
цифрови и аналогови входове, за супер лесна и пълна интеграция
във стерео-видео системи. AVI отдавна произвежда активни тонколони и то по много
оригинална методика, отново различни от всички останали. Класически пасивни тонколони като
Neutron 4, Duo, могат да се превърнат в
активни чрез лесно добавяне на външни
моно-блок усилватели, които ползват
филтрите на самите озвучителни тела.
Така можете, ако вече имате пасивни
тонколони, чрез прост ъпгрейд да ги
превърнете в активни и да получите всички
предимства от това, а те хич не са малко,
но това в друга тема.
Системата, която ви представяме е:
2.0 активни тонколони AVI / ADM9.1

AVI / ADM9.1
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стерео система

Какво представлява ADM9.1? За какво и как се ползва?
Накратко, това са активни тонколони, в които са интегрирани
DAC (цифрово-аналогов преобразувател), предусилвател,
множество входове и настройки, дистанционно управление,
възможност за добавяне на активен субуфер и неговият
системен контрол.
Можете да си поръчате и стойки за тонколоните.
Вариантите за финиш са много и включват пиано лак черно и
бяло, няколко фурнира.
Системата е готова за ползване, като само добавите какъвто и
да е източник: от компютър през iPod, до CD/DVD плеър.
Технически данни:
Крайно стъпало - High speed, linear, analogue bipolar,
Мощност - 75W за високочестотния говорител
250W за средно-нискочестотния говорител.
Изкривявания - по-малко от 0.002%
Динамичен обхват - 120 dB.
Честотен филтър - висококачествен от 4ти ред, аналогов
Предусилвател - висок клас аналогов предусилвател с два
цифрови и един аналогов вход.
Пълен контрол от дистанционното за всеки отделен вход
24/192 DAC - с минимален джитер.
Басов говорител - много мощен 6.5" хартиен коничен драйвър
със 1.5" звукова намотка и фазово оптимизиран честотен
филтър на 3.4 kHz. Басрефлекс - 6dB @ 60Hz.
Високочестотен говорител - 1" копринен куполен
-3 dB до 28 kHz.
Максимален SPL (двата канала 1м. 100ч. Измерено)
108dB с 8dB праг
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Home Theater

домашно кино

Във втория брой на ВБ’юлетин HI-FI,
и в унисон на АТИВНИЯ акцент на броя ни,
Ви представяме една система - мечта
за много аудиофили икино-маниаци.
Това е върхова активна конфигурация за кино и стерео приложения,
на която могат да завидят дори професионални кино зали.
Системата е предназначена за големи помещения, които е препоръчително да са
обработени акустично. Ако смятате да я инсталирате във жилищен блок,
то задължително трябва да вземете всички мерки за антивибрационна обработка
на пода, стените и тавана. Заедно с акустичната и антивибрационната обработка,
ще можете да си осигурите спокойно ползване дори на високи звукови нива
(в рамките на нормалното) и да не притеснявате съседите си. Все пак тонколоните
са с колосална мощност и дълбочина на ниските тонове,
така че внимавайте при подготовката на инсталацията.
Системата се състои от следните компоненти:
CARY / Cinema 11a
CARY / Cinema DVD 7
ATC / Concept 6 - 2750 Watt Active system
ECOSSE / HDMI Picture-Perfect™ Ultra+
ECOSSE / The Director Md2
ECOSSE / The Myth-Pro XLR
ECOSSE / The Big Red UC
NORTHERN STAR / NS-FHD3-52i
Ориентировъчна цена: 130 000 лв.

ATC & CARY & LAVA & ECOSSE

продължение ...

Home Theater

домашно кино

Няколко думи за компонентите
изграждащи тази система.
Concept 6 на ATC, е активна система
тонколони състояща се от:
SCM50SL AT - фронт
C6 Active Centre - център
SCM20AT - тил
C6 Sub - субуфер
Това е референтен подбор на
компоненти, базиращи се на
професионални разработки. Може би не
знаете, но много от филмите и музиката,
на които ще се наслаждавате, са
записани именно под мониторинга на
тонколони от ATC. Хвърлете един поглед
на списъка от клиенти в сайта на
фирмата, определено ще се изненадате.
Така че чрез тези тях, ще можете да
чуете най-вярното възпроизвеждане същото като замисъла на тонрежисьора.
За CARY AUDIO DESIGN, е почти
излишно да се говори в рекламен тон.
Няма нужда. Това е компанията, която е
първа в много иновации и тяхното
приложение. Например, Cinema DVD 7 е
първият DVD плеър в света със 1080p
резолюция, управлявана от процесори на
Faroudja - друг еталон в индустрията.
В същото време DVD 7 е и пълноценен
Hi-END CD плеър със напълно отделни
компоненти. Единственото общо нещо е
модифицирания транспорт. Така можете
да не се притеснявате за стерео
възпроизвеждането - то също е
референтно.
Новия HD процесор на CARY - Cinema
11a, е топ продукт събрал в себе си найновото около HD аудио-видео
възпроизвеждането.
И двата компонента традиционно са
тествани и награждавани от найпрестижните специализирани списания и
екипи в света.
People of LAVA е новото име на съюза
между двете топ шведски фирми за
разработване и производство на
телевизори: LAVA и NORTHERN STAR.
Невероятен изчистен дизайн, качество и
иновации. Ръчна изработка. Моделът
NS-FHD3-52i на NORTHERN STAR е
последната дума на FULL HD-LCD
технологията. Прибавете истински
алуминиевия корпус, върховите системи
за управление на цвета... Резултатът
може да се почувства и без дълги
списъци от екстри.
ECOSSE, отговарят с цялата си
компетентност за свързването на
компонентите от системата.
Кабелите са вените, по които тече
живота и. Можете да сте сигурни че това
са вени на спортист.
XLR, HDMI Ultra+, Monocrystal TM, са
само част от поддържащите високото
ниво технологии.
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ECOSSE

МАРКА
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история философия принципи

ECOSSE е признат производител на широк спектър от висококачествени кабели за акустически системи, междукомпонентни
аналогови и цифрови съединения в комплектите аудио/видео системи и домашни кинотеатри, съединителни накрайници и
клеми, захранващи кабели.
За последние 3-4 години продукцията на ECOSSE е получила повече награди и похвални рецензии, от която и да е друга
британска компания, произвеждаща кабели. Продуктовата гама на фирмата съдържа десетки модели, които са способни да
задоволят и най-високите изисквания на аудиофилите. Компанията се гордее с това, че открито публикува подробни
технически характеристики на своите кабели: конструкцията им, състава на използвания материал, значението на емкоста,
съпротивлението и индуктивноста на проводниците, диелектрическото съпротивление на изолаторите.
Девизът на ECOSSE: "Нашата страст е музиката",
подчертава, че в основата на философията на компанията е осигуряването преди всичко на качествено
звуковъзпроизвеждане чрез използването на отлични кабели, осигуряващи най-доброто съгласуване на различните
аудио/видео компоненти и способни забележимо да подобрят изображението и звука.
Главата на фирмата – Елиът Дейвис, истински поклонник на Deep Purple и притежаващ частно звукозаписно студио, отделя
десет години за да може на базата на високи технологии да наложи в родната си Шотландия съвременна кабелна продукция,
неотстъпваща по качество на най-добрите световни образци и с достъпна цена за различните категории клиенти.
Елиът е прекарал много време в звукозаписните студиа, продуцирайки групите: NEW ORDER, WET WET WET, PRIMAL
SCREAM и музиканта, наричащ себе си PRINCE. Той започнал да се занимава с кабели, защото работейки със звук, в пълна
степен е оценил значението на тези компоненти в Hi-Fi системата.
Интересно е че и сега, независимо от наличието на научно-изследователски отдел, за прецизно тестване на новите
разработки, Елиът често използва звукозаписното си студио за оценка на „звученето” на кабелите на слух.
През 1996 фирмата получава широка известност произвеждайки кабели с проводници от чиста мед и сребро с монокристална
структура, произведени по технология разработена от инженерите на ECOSSE и по-късно патентована под марката
Monocrystal TM.
Благодарение на тази технология акустическите и междукомпонентните кабели на ECOSSE за кратко време завоюват десетки
престижни награди от аудиофилски списания, многочислени статии и похвални рецензии, които подчертават главното
предимство на новите кабели „монокристал”, придаващи действително чисто и неутрално звучене на Hi-Fi и High-End системи.
В 1997 г. ECOSSE за пръв път произвежда кабели с проводници от чиста безкислородна мед, станали впоследствие и гордост
на компанията. Високото качество и сравнително умерената цена на тези кабели и до днес ги правят лидери в придирчиви
тестове по целия свят.
Успехът на кабелите на ECOSSE се базира на три основни фактора:
- Качество и чистота на материалите, използвани за проводници и изолация.
- Съответствие на конструкцията на кабела с конкретния тип съединение.
- Изпитана и проверена технология на производство.

ECOSSE

продължение ...

МАРКА

история философия принципи
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таблица за съвместимост на кабелите
Забележка:
За правиния избор на акустични, междукомпонентни и
захранващи кабели, трябва да помните, че избраните от
Вас кабели трябва да съответстват един на друг по своите
качествени характеристики.

представяне / тест

РЕВЮ
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ATC / SCM50 AT Anniversary

представяне / тест

продължение ...

РЕВЮ

ATC / SCM50 AT Anniversary

Славата на акустическите системи на британската компания ATC в професионалната сфера, особенно на
активните и монитори е безпрецедентна. От дългия списък на студията, концертните зали и музикантите
ползващи ATC монитори, ще посочим само няколко.
Концертните зали: Royal Opera House London, Sydney Opera House, Walt Disney Concert Hall L.A, The
Wigmore Hall London...
Звукозаписни студия: Sony Music Studios New York, Warner Bros CA, Polygram Wiselord Holland, Telarc
Records, Paramount Hollywood, Sony SACD New York, DTS, Mosfilm Moscow, Air London...
Музиканти: Mark Knopfler, Lenny Kravitz, Pink Floyd, Enya, Tom Petty, The Rolling Stones, Kate Bush, Ian
Anderson...
Медии: BBC UK, Swedish Radio, CBC Canada, Fuji Television Tokyo, London Post... Институции: London
College Of Music, US Airforce, Cambridge University, Cleveland Institute Of Music...
Клубове: Aura London, The Living Room New York, Ronnie Scotts...
В света на домашното аудио ATC има по-малка известност, въпреки че компанията предлага много голям
продуктов избор, още повече много от “домашните” тонколони са цивилна версия на професионалните.
Не бихме могли да дадем отговор на въпроса: Защо компоненти, които се ползват в студията на Telarc и
Pink Floyd, нямат много широко разпостранение в домовете на аудиофилите в България?
Разбира се, тонколоните на ATC не са евтини, но и са далеч от “първите” в това отношение. Моделът който
тестваме тук е с екзотичен финиш от магнолия, което покачва цената, но има и “нормални” версии, които са
доста по-евтини. Трябва да се отбележи, че активнините тонколони освен акустичната част - говорители,
корпус..., включват и шест броя висококачествени моно-блок усилватели за ниските, средните и
високите честоти съответно: 200x100x50W, активни разделителни филтри, като спестявате и от
акустични кабели, които с оглед на нивото на компонентите съвсем не са евтини.
Външния вид, изработката и използваните материали са на най-високо ниво - магнолия за финиш,
покрита със няколкослоен пиано лак, дебела алуминиева плоча разделяща функционално вътрешното
пространство на корпуса, масивна акрилова основа в която са монтирани регулиращи се шпайкове - два
отпред и един отзад, изцяло алуминиева конструкция на усилвателната част. Всичко това осигурява
безупречен фундамент за говорителите, които ATC разработва и произвежда сама. Тези говорители са
изключителни и се оценяват много високо в индустрията. Пример за това е. че сътрудник на знаменита HIEND компания, в беседа с нас, сподели че неговата компания предпочита 75мм. куполния срeдночестотен
ATC говорител за топ моделите си. На въпроса: “Защо?”, Той отговори: “Убеден съм че в света няма нищо
по-добро.”. За високите честоти отговаря говорител с мек купол, а за ниските бас, с фирмената
технология Super Linear. Това е магнитна система и шаси от особен материал и конструкция, които
подтискат токовото “завихряне”, като се осигурява съществено по-чисто звучене. Честотното разделяне на
380 / 3500 Hz, се изпълнява от активни филтри от 4-ти ред (24dB/октава). По този начин, споменатия 75мм.
средно-честотен говорител възпроизвежда най-важния честотен диапазон, отговарящ на най-високата
чувствителност на човешкия слух. Усилвателите работят в клас АВ, като до 2/3-ти от мощноста си отдават в
клас А. Изградени са на базата на транзистори MOSFET. На гърба на тонколоните всичко е лаконично.
Масивни охлаждащи радиатори, входни XLR конектори, гнездо за захранващия кабел и два защитни
предпазителя + масивни дръжки за обслужване на тежкия усилвателен блок, който дори при продължителна
работа на висока мощност не се загрява много. ATC не използва регулатори за настройка както повечето
активни монитори от други производители. Не случайно ATC мониторите са еталон за точност. Тонколоните
се придружават от сертификат за качество, подписан лично от Били Удман - основателя на компанията.
Благодарение на активната конструкция, се получава къс звуков тракт. Сигналът от CD плеъра се предава
по XLR интерконекти до предусилвателя, а после пак чрез XLR до тонколоните. Това подсигурява
абсолютна еднаквост на свързващите кабели, което пък е гаранция за еднородност на звученето.
Акустичните системи от висок клас могат условно да се разделят на два типа:
Първия тип са тонколони ориентирани към максимално точно възпроизвеждане на музикалния материал.
Вторият тип са модели които са проектирани да създават в слушателя по-скоро емоционални усещания,
понякога и често в жертва на верноста и точноста. Продуктите (всички) на ATC се отнасят към първата
група. Трябва да отбележим, че ние никога преди, не сме се сблъсквали с толкова точно, балансирано и
обемно звучене като на SCM50 AT Anniversary. Рядката музикална достоверност като че ли произлиза
именно от тази точност. Тонколоните създават рядък ефект на проявление на живи, многоцветни и обемни
музикални изображения на фона на абсолютна чистота на звука. Музиката красиво се появява, все едно
израства от фона и затихва сливайки се с фона в чиста тишина. Чува се голямо разнообразие от
артикулационни и штрихови елементи. Широкият динамичен диапазон обхваща цялата скала: тихите
детайли се осветяват с покоряваща яснота, като даже в моментите на мощни подеми и кулминации
звученето на ATC не става напрегнато. Трябва да споменем и за изключително високото качество на ниския
регистър при безкомпромисна дълбочина на нискочестотните тонове. Твърде рядко се среща бас от такова
ниво. Тонколоните притежават рядка стабилност и сюжетна ясност.
Често сме говорили за особеностите на съотношението качество-цена при HI-END продукцията.
Този път обаче ни се иска да подчертаем - тези тонколони си струват парите, а съществува и по-евтина
“стандартна” версия...

по материали от сп. STEREO & VIDEO
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актуална продуктова промоция

ПРОМОЦИЯ
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25% ОТСТЪПКА

- 25%

Система от продукти на DAVIS и YBA
YBA / YA201 - стерео усилвател
YBA / YC201 - CD плеър
DAVIS / MATISSE black piano - тонколони
Цена: 6635 лв.
Цена ПРОМОЦИЯ: 4976 лв.
Система от най-новите продукти на
AMPHION и YBA
Потресаващ звук, дизайн и изработка.
Системата:
YBA / YA201 - стерео усилвател
YBA / YC201 - CD плеър
AMPHION / Prio 520 - тонколони
AMPHION / Impact 500 - субуфер
Цена: 11700 лв.
Цена ПРОМОЦИЯ: 8775.50 лв.

Продуктите на британската компания AVI не се
нуждаят от реклама.
Многобройните тестове на специализираната преса
и използването им като референс компоненти при
тестове са гарант за изключителното им звуково
качество.
Система: AVI / Laboratory Series CD Player
AVI / Laboratory Series Integrated Amplifier
AVI / Duo loudspeakers
Цена: 10400 лв.
Цена ПРОМОЦИЯ: 7800 лв.

проверявайте и рубриките НОВИНИ и ПРОМОЦИИ в нашия сайт www.vbstudio-bg.com/hifi/ за повече актуални предложения

адреси за кореспонденция
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КОНТАКТИ

@

ВБ студио HI-FI
София 1164
кв. "Лозенец", ул. „Бигла” 60
тел./факс: +359 / 2 / 9620222
мобилен: +359 887 702 703
www.vbstudio-bg.com/hifi
hifi@vbstudio-bg.com
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ако желаете да получавате повече специализирана информация, можете да направите заявка директно на hifi@vbstudio-bg.com

