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Firma Legacy Audio  z USA vytvára reproduktory, ktoré patria medzi najlepšie na svetovom trhu. Používame 

rovnaký štandard kvality v našom vlajkovom systéme VALOR aj v rade regálových reproduktorov STUDIO.    

Naše reproduktory sú známe svojou špičkovou zvukovou kvalitou a výkonom, ako štandardom v systémoch 

domáceho kina a audiofilských zostavách. 

Sme veľmi hrdí na to, že každý náš pár reproduktorov môže byť určený pre vás. Naše zariadenia sa vyznačujú 

najširšou šírkou pásma, nižším skreslením, vyššou účinnosťou a vyššou spoľahlivosťou v porovnaní s 

konkurenčnými produktmi. Naša 5-ročná záruka výkonu zaručuje, že vaše reproduktory Legacy Audio vám 

poskytnú roky zábavy. 

Náš sortiment je svetovo silno konkurencie schopný s kvalitou zhotovenia, zvukového výkonu, aplikovaných 

technológií a z hľadiska estetiky veľmi zaujímavý. 

Inžinier Bill Dudleston, zanietený pre napredovanie v oblasti reprodukcie zvuku, spojil svoje sily so zarytým 

holandským remeselníkom Jacobom Albrightom. Obaja začali pracovať na hľadaní kvality zvuku z garáže 

uprostred kukuričných polí. Mimoriadne pochopenie fyziky a modelovania tekutín v kombinácii s tvrdou 

prácou a remeselnou zručnosťou umožnilo tímu postaviť slávny reproduktor Legacy-1. Informácia sa rýchlo 

rozšírila medzi audiofilov a tlač a svet sa dozvedel o malej spoločnosti z Illinois, ktorá navrhla najlepšie 

reproduktory na svete. 

Legacy Audio naďalej posúva hranice akustického dizajnu. Rovnako, ako na začiatku sú naše dvere otvorené a 

každý je pozvaný, aby si vypočul zvuk našich skvelých produktov a videl, ako sa vyrábajú. Naďalej sa 

zameriavame na služby zákazníkom a stále staviame každý pár reproduktorov, ako keby boli pre nás. 

Legacy Audio založil inžinier Bill Dudleston v roku 1983. Spolu so spoluzakladateľom spoločnosti Jacobom 

Albrightom začali svoju mimoriadnu snahu o vytvorenie najlepších reproduktorov na svete. Úžasné 

pochopenie fyziky a modelovania tekutín, ako aj neúnavné remeselné spracovanie umožnili vyrobiť prvý 

exemplár renomovaného Legacy-1. Čoskoro sa toto meno stalo známym po celom svete vďaka audiofilskej 

komunite a tlači. Názov malého podniku z Illinois s bezprecedentným výkonom a hodnotami. 

Bill Dudleston navrhol Legacy Audio reproduktory pre Arista, Sony, Epic Records, Universal Music Group a 

renomované organizácie ako Stradivari Violin Society. Producenti Rick Rubin, Antonio "LA" Reid a známy 

inžinier Herb Powers verejne použili návrhy Legacy Audio na propagáciu slávnych umelcov. Patria medzi ne 

Sheryl Crowe, Johnny Cash, Tom Petty, The Red Hot Chili Peppers, Mariah Cary a Usher. Renomovaný inžinier 

Steve Hoffman použil reproduktory Legacy Audio na reedíciách Elvisa Presleyho, Franka Sinatru a Nata Kinga 

Colea. 

Oslávte s nami bez mála štyri desaťročia neúnavného úsilia o dokonalosť v reprodukcii zvuku. Sú to produkty, 

ktoré nemá obdobu v pomere zvukového výkonu a primeranej ceny, z hľadiska kvality technológie, 

spracovania,  estetiky. Legacy Audio je aj naďalej v popredí akustického dizajnu. Rovnako ako na začiatku vás 

pozývame vypočuť si rafinovaný zvuk našich produktov a pozrieť sa, ako sa vyrábajú. 

Bill Dudleston : „Mal som šťastie, že som si ako povolanie vybral výrobu reproduktorov. Svoje znalosti z 

chemického inžinierstva, fyziky a matematiky uplatňujem takmer denne. Prežil som ťažké časy, aj chvíle slávy. 

Najpotešujúcejšou vecou však bola odmena za nepretržité úspechy, ktoré sme postupne dosahovali počas 

týchto  rokov. Mám pocit, že je to nekonečná reťaz, ktorú treba sledovať z generácie na generáciu.  

„Všetko s túžbou a vášňou, priblížiť sa k nedosiahnuteľnej dokonalosti.“ 

https://legacyaudio.com/
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