Technické informace
Basový reproduktor:

Středobasový reproduktor:

180 mm speciální zakázkový
Scan-Speak – kompozitní papírová
membrána zpevněná uhlíkovými
vlákny – 42 mm cívka – SD1 „motor“

Vysokotónový reproduktor:

vybíraný Scan-Speak Ring Radiator
– 26 mm cívka, zkratovací měděné
kroužky, dvojitý magnet, zvětšená
pracovní komora

Systém:
Ozvučnice:
Kmitočtový rozsah:
Připojení:
Impedance:
Přechodová frekvence:
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222 mm zakázkový Scan-Speak
– kompozitní papírová membrána
zpevněná uhlíkovými vlákny – 42 mm
cívka – dvojitý magnet – SD1 „motor“

Citlivost (2,83V / 1m):

třípásmový tlumený bass-reflex, zadní
masivní hliníkový nátrubek
22 mm MDF, ručně dýhovaná,
tlumená bitumenem
(-3dB v referenční ose)
30–30 000 Hz
2 páry jednotlivě montovaných terminálů Xavian / bi-wiring, bi-amping
8 ohmů
300 / 2600 Hz
86 dB

TECHNICAL SPECIFICATION
Bass frequency unit:

Mid-bass frequency unit:

High frequency unit:

System type:
Cabinet:
Frequency response:
Connection:
Nominal impedance:
Crossover frequency:
Sensitivity (2,83V / 1m):

222 mm custom made Scan-Speak,
paper membrane with carbon
fibers, 42 mm voice coil, SD1 low distortion „motor“, double magnet
180 mm custom Scan-Speak, made to
Xavian specification, paper membrane
with carbon fibers, 42 mm voice coil,
SD1 low distortion „motor“
selected Scan-Speak Ring
Radiator - 26 mm voice coil, copper
shortcircuiting ring, double magnet,
enlarged working chamber
pure 3-ways damped bass-reflex,
massive rear aluminium port
22 mm MDF hand-crafted,
bituminous damping
( -3 dB on reference axis)
30–30000 Hz
2 pairs of singly mounted XAVIAN
binding posts/ bi-wiring, bi-amping
8 ohms
300 / 2600 Hz
86 dB

Doporučený výkon
zesilovače:

50–250 W

Recommended power
amplification:

50–250 W

Rozměry (V×Š×H):

1000 × 240 × 400 mm

Dimensions (H×W×D):

1000 × 240 × 400 mm

Hmotnost (1 kus):

35 kg

Net weight (1 unit)

35 kg

Xavian si vyhrazuje právo měnit technické specifikace bez předchozího upozornění, pokud je považuje za vylepšení hudební reprodukce.
Xavian reserves the right to change technical specifications without prior notice if it feels an improvement to musical performance.
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Kompaktní, třípásmová
reprosoustava pro náročného
posluchače

A compact 3-ways floor standing
speaker for the discerning listener

Díky úzké spolupráci s prestižní dánskou firmou
Scan-Speak jsme vyvinuli speciální zakázkové
reproduktory – basový a středobasový, které
jsou společně se speciálním Ring-radiatorem
citlivě zakomponovány do harmonického celku.

In close collaboration with the prestigious
Danish Scan-Speak drivers manufacturer,
we have developed the Virtuosa´s bass and
mid-bass units. These units are carefully
matched together to a special made ScanSpeak „Ring radiator“ to create an harmonic
and coherent instrument for the music.

Pokud se po Virtuose vyžaduje technická
virtuozita, s přehledem nás obdaruje bohatými
tóny, ale nikdy nezapomene na srdce. V našem
případě virtuosita není pouhou virtuositou,
je doprovázena citem a hudebností. Jsme
přesvědčeni, že Virtuosa se brzy stane
legendou. Tradičně celá výroba Virtuosy
probíhá v České republice, na což jsme
náležitě hrdi.

Virtuosa plays music as a true virtuos but
never forgetting about heart. Because
virtuosity has always to be matched also with
sensibility and musicality. We are sure that
Virtuosa will be a legend for years and years.
Traditionally all the production is proudly handmade in the Czech Republic.
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