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„LEGACY   je zvuk bez kompromisov. Je ťažké nájsť lepšie, dokonca aj za dvojnásobnú 
cenu: Signature SE “ 
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Zobraziť pôvodný článok 
Súvisiace produkty: Podpis SE 
„Pripomínam si zvukovú zvukovú zložku Wilson Audio Sophia a mám dojem, že Signature SE vystupuje 
na ešte vyššej úrovni. Signature SE nemá žiadne obmedzenia - vytvorenie zvukovej steny je pre nich 
hračka. Nezáleží na tom, či zvuk je mikroskopický alebo maximálny. Zvládajú ho rovnako ľahko. ““ 

„LEGACY  robí niečo iné: uvoľňujú prirodzenú energiu hudby. Vybral by som si nie 
Wilsona (21500,-Eur), ale Legacy ( 10290, Eur).“ 

„Zaujímalo by ma, ako sa to stalo, že som počul Legacy len po troch desaťročiach svojej„ kariéry “. Ako 
by som mohol niečo takého vynechať? potvrdil moje presvedčenie, že mám čo do činenia s 
vynikajúcimi rečníkmi. “ 

 

„Veľa pozornosti sa venovalo starostlivému 
tlmeniu interiéru sústavy. Stolársky výsledok 
povrchovej úpravy je solídny  a presný.“ 

„Ak hľadáte zvuk bez kompromisov. Prečo 
strácate čas na stovke reproduktorov pozdĺž 
cesty, keď môžete naraziť na býčie zápasy? 

 „Signature SE vyniká vo svojej triede a bude 
ťažké nájsť niečo lepšie, dokonca aj pri 
zdvojnásobení ceny." 

https://hi-fi.com.pl/testy/kolumny/5035-legacy-signature-se.html
https://legacyaudio.com/products/view/signature-se/
https://legacyaudio.com/products/view/signature-se/
https://legacyaudio.com/products/view/signature-se/


„Uzatvorená konštrukcia Signature SE je pohodlná, dokonca aj v malých miestnostiach a poskytuje 
veľkú slobodu sedenia a zároveň umožňuje umiestnenie oproti zadnej stene.“ 

„Staršie basové reproduktory používajú neodymové magnety, ktoré sú veľmi silné a veľmi drahé. Tento 
typ pohonu sa vyskytuje hlavne v výškových reproduktoroch - je veľmi zriedkavé nájsť vo veľkých 
basových reproduktoroch kvôli nákladom.“ 

„Pri hraní symfonickej hudby urobí Legacy krok, ktorý môžu urobiť len tí najlepší: prestanete cítiť 
prítomnosť akéhokoľvek cudzieho zabarvenia , orchester úplne dýcha, pričom očarí svojou jemnosťou a 
delikátnosťou.“ 

„The Legacy dual AMT vytvára veľkolepú podívanú, ktorá ma prinútila vstúpiť do svojho 
kresla ... ak by som musel zmeniť reproduktory, nevybral by som si Wilsona (21500,-Eur), 
ale (10290,Eur) Legacy. . ““ Stredné a horné pásmoje to najlepšie, čo som počul, vrátane 
elektrostatických reprosústav. Signature SE je svetová trieda. ““ 

„Kým berylium a keramické kopullky tiež znejú 
skvele a elektrostat má svoje výhody, Legacy 
dual AMT nesie niečo magické a zároveň 
skutočné. Výška priestoru je navyše 
zvýraznená umiestnením AMT - dokonca aj pri 
sedení na vysokom gauči ho budete mať nad 
hlavou. Výsledkom nie je malé zlepšenie, ale 
skok niekoľkých tried. Legacy AMT je zrejme 
tou najlepšou voľbou - nič viac, nič menej. ““ 

 

 

„Výšky podpisu SE sú to najlepšie, čo som v mojom živote počul. 
Toto vyhlásenie sa pravdepodobne bude týkať všetkých vyššieho 
modelu Legacy. Sú rovnako dobré, ako modely, ktoré stoja 
desaťkrát drahšie. MBL predstavovala podobnú estetiku.“ 

„Predstavte si, že máte systém, ktorý z reproduktorov odstraňuje 
príslovečnú pokrývku.„ Realizmus “je pravdepodobne najlepším 
slovom na zhrnutie zážitku z počúvania.“ 

„Môžete minúť ďalších 100 000 dolárov, ale rozdiel sa vyplatí ?  Našťastie za Legacy 
nezaplatíte veľa, zvlášť v porovnaní s predtým spomenutým Wilsonom Sophiou. V Legacy 
je všetko, čo sa deje od stredného pásma lepšie, a nižšom porovnateľné. Signature SE sú 
presnejšie. ““ 

„Neviem, ako to urobil Bill Dudleston, ale tieto reprosústavy sú krásne muzikálne na všetkých úrovniach 
posluchu a vy s nimi môžete počúvať doslova všetko. Táto schopnosť je úžasná. 
A toto je vlastne koniec, pretože môžem spomenúť ďalšie výhody, ale nevidím jedinú nevýhodu. 
Rešpektujem výroky: Ako dobrý recenzent vždy musí niečo „nájsť“, ale môžem spomenúť ešte viac 
výhod a nevidím ani jednu nevýhodu. “ 

„Záverom je, že Legacy je zjavenie.“ 

Viac informácií o spoločnosti Signature SE a jej väčšom bratovi, spoločnosti Focus Editor Choice Focus 
2020, nájdete tu. 
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