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Link do produktu: https://k2audio.pl/dynavoice-magic-s-4-ex-v3-p-719.html

Dynavoice Magic S-4 EX (v.3)
Cena

330,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

DYNAVOICE

Opis produktu
Dynavoice Magic S-4 EX (v.3)

Kolumna podstawkowa
Małe i eleganckie głośniki satelitarne z popularnej serii - Magic EX. Głośnik ma bardzo dobrą reprodukcję dźwięku. Może być
również używany jako głośnik podstawkowy.
Wersja 3
Kiedy pojawiła się pierwsza wersja Dynavoice Magic,szybko trafiła ona o grona najlepiej sprzedających się kolumn Dynavoice.
Magic szybko zdobyły serca recenzentów magazynów hifi. W kolejnej serii Dynavoice dokonał modernizacji głośnika, aby
jeszcze bardziej poprawić jakość dźwięku. Poprawiono zwrotnicę oraz okablowanie. W wersji 3 zmieniono jedynie projekt,
ponieważ Dynavoice nie znalezł niczego, co mógłby poprawić. Pomimo wszystkich ulepszeń udało się utrzymać jak najniższą
cenę.
Charakter dźwięku z serii Magic został zaprojektowany tak, aby był bardzo łatwy w słuchaniu, ale z naciskiem na dźwięk hi-fi.
Wszystkie głośniki z tej serii mają dokładnie ten sam głośnik wysokotonowy Super Audio, co zapewnia najlepsze dopasowanie
dźwięku.
Specyfikacja techniczna Magic S-4 EX (v.3):

Konstrukcja bassreflex
Głośnik wysokotonowy 1"
Głośnik Średnio-niskotonowy 4"
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 50-32 000 Hz
Skuteczność 90 dB
Moc RMS 75W
Moc maksymalna 100W
Wymiary 250x150x180 mm
Waga 2.4 kg/szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor wykończenia: Black , White
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marka Dynavoice
Większość współczesnych kolumn powstaje w idealnych warunkach akustycznych, zazwyczaj w specjalnie zaprojektowanym
pokoju odsłuchowym. Konstruktorzy mierzą wszelkie możliwie parametry techniczne. Dzięki kosztownym urządzeniom i
zaawansowanym programom komputerowym pomiary te są idealne. W firmie Dynavoice praca nad kolumnami rozpoczyna się
od zastosowania tych samych metod.
Ponieważ kolumny są jednak najczęściej odsłuchiwane w zwyczajnych domowych pokojach, inżynierowie Dynavoice'a na tym
nie poprzestają. Budują kolumny przystosowane do normalnych odsłuchów. Pomiary wykonują również w przeciętnych
pokojach, aby nawet w takich warunkach ich dźwięk był jak najlepszy. Wychodzą z założenia, że kolumny powinny być
brzmieniowo elastyczne i zapewniać przyjemność ze słuchania muzyki w każdym domu — nie tylko w laboratorium.
Kolumny marki Dynavoice wytwarzane są z myślą o osiągnięciu perfekcji brzmieniowej — zgodnie z zamysłem
konstruktorów. Jednak ostateczną decyzję co do charakteru ich brzmienia podejmuje słuchacz. Terminale X-change
pozwalają modyfikować charakter tonów średnich dopasowując go do indywidualnych upodobań i sprzętu
towarzyszącego.
Niezaprzeczalnym faktem jest również wybitna relacja jakości do ceny , potwierdzona opiniami klientów i recenzentów
prasy branżowej.

Zastosowanie
✅ Kolumna podstawkowa przeznaczona jest do ustawienia na specjalnej stabilnej podstawce głośnikowej, lub ewentualnie
może być ustawiona na regale.
Kolumnę podstawkową cenią głównie audiofile za wyjątkowy przekaz dźwięku i prezentację przestrzeni, ale znacznie częściej
kolumna podstawkowa wykorzystywana jest w małych pokojach, gdzie nie zawsze mamy miejsce na postawienie dużych
kolumn głośnikowych.
O kolumnie podstawkowej mówi się "monitor". Pojęcie wywodzi się głownie z profesjonalnego studia nagrań, tam często
kolumna podstawkowa wykorzystywana jest jako monitor odsłuchowy.
✅ Kolumna podstawkowa wykonana jest zwykle w konstrukcji otwartej, z portem wentylowania skierowanym do przodu lub
tyłu oraz zamknięta, która jest lekarstwem na niedociągnięcia akustyki pomieszczenia. Konstrukcja zamknięta kolumny
podłogowej jest niezwykle skomplikowana i tym samym droższa w produkcji, jednak ostatecznie w klasycznym domowym
pokoju odsłuchowym może stanowić rozwiązanie szyte na miarę.
Stosowania jest zarówno w profesjonalnych systemach stereo jak i wielokanałowych systemach kina domowego jako głośniki
tylne - efektowe, odgrywające istotną rolę w systemie kina domowego.
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