TT25-SMA je aktivní koaxiální pódiový monitor, který zrušil
hranici mezi prvotřídním a dostupným odposlechem. A jak to
dokázal?

Koaxiální monitor

Magnetický obvod založený na vnějším NdFeB prstenci umísťuje
prakticky do stejné roviny i 2,5" cívku driveru, takže oba signály
vychází z jednoho bodu v prostoru.
Navazující zvukovod má maximální možnou plochu i délku
a vytváří pro driver ideální akustickou zátěž neovlivňovanou
pohybem 15" membrány.
Oba měniče o citlivosti 101 a 110 dB/W/m jsou buzeny zesilovači
ve třídě D s výkonem 500 a 250 W, napájenými ze spínaného
zdroje – proto odpadlo náročné chlazení a hmotnost klesla
na 20 kg.
Elegantní vzhled monitoru, jeho štíhlý proﬁl a rozmístění ovládacích prvků a konektorů jsou vlastní nejlepšímu italskému designu,
ve kterém si krása s funkcí nikdy nepřekážejí.
To bychom měli skoro všechno, snad až na výsledný zvuk a cenu,
které k sobě – jako jediné v celém TT25-SMA – neladí minimálně v poměru 2:1 :-)

Koaxiál RCF CX15N351 4Ω

Neutrik Powercon + XLR in/out

750W zesilovačů třídy D
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TT25-SMA

15" membránu reprodukující kmitočty do 1200 Hz pohání 3,5"
cívka nalezená vývojáři ﬁrmy RCF jako ideální odpověď na protichůdné požadavky zatížitelnosti a rychlosti.

