Spoločnosť Velodyne predstavuje nový subwoofer Deep Blue sériu
-

s extrémnou dynamikou a presnosťou svojej kategórie.

Velodyne Acoustics, dcérska spoločnosť spoločnosti Audio Reference GmbH z Hamburgu, predstavuje
úplne novú sériu subwooferov Deep Blue (DB). Vyvinutý medzinárodným tím odborníkov v USA
a Nemecku, sú subwoofery vybavené signovanou technológiou Velodyne Acoustics „uzavretý kabinet
design“ a sú rovnako odporúčané pre náročné stereo reprodukcia hudby tak, ako sú, pre dych berúci
pôžitok z domáceho kina.
Velodyne Subwoofery Acoustics Deep Blue budú k dispozícii v štyroch veľkostiach : 8, 10, 12 a 15 palcov
V marci 2021 za odporúčané maloobchodné ceny už od 790 eur (DB-8).
Velodyne Deep Blue: Kompaktný a výkonný
Hĺbka a akustický tlak: Hľbka oceánu slúžila ako symbolická hodnota model a rovnomenná inšpirácia pre
subwoofery série Deep Blue, skrátene DB.
Na dosiahnutie nesmierne hlbokej, ale výkonnej a neskreslenej hlbokej reprodukcie basov, sa nič
nenechalo na náhodu. Steny ozvučnice z MDF s hrúbkou až 2,5 cm a s prednou stenou s hrúbkou 5 cm
boli vo vnútri dodatočne a špeciálne vystužené priečkou, aby sa rezonancie znížili na minimum.
Vďaka uzavretej konštrukcii – typická charakteristika Velodyne Acoustics – je hluk prúdenia
cez otvory pre bass reflex negovaný. .
Pri vývoji bolo potrebné vysoké a časovo náročné úsilie našich inžinierov a akustikov pri návrhu rigidnej
ozvučnice pre nový, mimoriadne výkonný reproduktor s PP High Excursion / s vysokým zdvihom s
chladenou štvorvrstvovou cievkou.
DB Séria poháňa u 4 modelov zosilňovač s technológiou triedy D s maximálnym výkonom 800 až
1 000 W.
DB subwoofery vyvíjajú pôsobivý nízkofrekvenčný základ s maximom kontroly a vynikajúcou dynamikou už
z malých veľkostí ozvučníc / skríň.
Pre integráciu k existujúcim reprosústavám sú k dispozícii všetky hlavné možnosti pripojenia: RCA Stereo,
LFA a speaker L+R, s integrovanou variabilnou výhybkou. Plynule nastaviteľné fázové nastavenie zaisťuje
presné načasovanie a jemné doladenie k hlavným reprosústavám.

Séria Velodyne DB bude k dispozícii od polovice marca za nasledujúce ceny od autorizovaných distribútorov
a predajcov. Všetky ceny sú s DPH :

DB-8 : 790 Eur; / DB-10 : 990 Eur; / DB-12 : 1 190 Eur; / DB-15 : 1 490 Eur

