TT08-A je sice zdaleka nejmenším členem typové řady TT+, zato je
v ní nejuniverzálnějším nástrojem zvukového profesionála. Jeho unikátní nepoměr minimálních rozměrů a váhy a neuvěřitelných 128 dB
SPL max mu dovoluje samostatně nebo ve spolupráci se subwoofery

Kompaktní monitor

nepřeslechnutelný monitor či side/down/centerﬁll.
Vyrovnaná kmitočtová charakteristika, dosažená v celém širokém vyzařovacím úhlu, zaručuje přirozený poslech v přímém i difuzním poli a minimalizuje riziko vzniku akustických zpětných vazeb. Po pravdě řečeno,
TT08-A má lepší kmitočtový průběh i CSD než mnoho reprosoustav
pokládaných za HiFi nebo studiové monitory, například 44 mm titanová
membrána jeho neodymového driveru snadno reprodukuje i kmitočty
vysoko nad 20 kHz a stejně jako u aktivních studiových monitorů i zde
můžete přepínačem na ovládacím panelu měnit EQ na nízkých kmitočtech podle umístění reprosoustavy v prostoru. Tento vysoce citlivý
(109 dB/W/m) driver je přitom buzený ze zesilovače s výkonem 250 W,
naštěstí s plnou RMS ochranou a soft limiterem, takže jeho brutální síla
je využívaná jen v dynamických špičkách, kterých je hlavně živá muzika
plná a bez kterých už není živá.
Přímovyzařující 8" ovšem nemohl zůstat příliš pozadu, a tak jeho membránu, která i se závěsy a cívkou váží pouhých 20 g, zrychluje i brzdí
dokonce 500 W zesilovač se stejnými ochranami. Výsledkem je nejen
vysoká dosažitelná hlasitost, ale především perfektní srozumitelnost
daná naprostou kontrolou nad pohybem membrány, a tím i věrnost
reprodukce v kritickém pásmu středních kmitočtů a vyšších basů.

430×270×303 mm, 11,4 kg

RCF Precision neodym 1"+8"

750 W zesilovačů třídy D

the rules of sound
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TT08-A

zvučit živé koncerty i sloužit jako téměř neviditelný a přitom naprosto

