Ze všech stran se na
nás valí novinky
v oblasti auto hi-fi,
a proto jsme dnes
v 21. STOLETÍ věnovali
těmto zařízením více
prostoru než obvykle.
Výběr už je jen na vás!

Pro pohodu za volantem
Nevšední
basové
slunce

během »přednesu«. Zaručuje stabilní úroveň výkonu po celou dobu, narozdíl
od jiných reproduktorů,

Subwoofery
Jet2 15 a 18

které ztrácejí výkon a čistotu zvuku, zatímco se
zahřívají. ● Čím nás zaujal? Maximálním výkonem 4000 W, resp
8000 W. ■
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TECHNICKÉ HITY

Křišťálově čistý iž svou konstrukcí jsou
Jet2 15
JSubwoofery
zvuk především (380
mm) a Jet2 18
Helix A6 Competition

P

ro opravdové milovníky hudby jsme
vybrali mimořádný šestikanálový
zesilovač HELIX A6 Competition,
v němž jsou použity výhradně ty nejkvalitnější high-endové komponenty.
Konstruktéři se při jeho vývoji důsledně vyhýbali jakýmkoliv

(460 mm) od Oxygen Audio velice neobvyklé, a to
hned z několika důvodů.
Reproduktor nemá klasický koš, ale paprskovitou
mříž, na které je zavěšena
membrána a masivní
magnet. Dalšími zvláštnostmi tohoto subwooferu
jsou vrchlíková kopulka
a 3 větrací otvory v magnetu. Konstrukce pak přináší stabilní zvuk, který není zkreslen

| Cena: Jet2 15 (380 mm): 23 000 Kč |
| Cena: Jet2 18 (460 mm): 32 500 Kč |

Autosubwoofer do kufru
Dexon BSS 2255
:

TO
techFO
nickým trikům a funkcím, které by
bezprostředně nevedly ke zlepšení zvuku. Maximální pozornost byla věnována kvalitě součástek a zpracování –
masivní terminály umožňují použití kabelů o velkém průřezu. Výsledkem je
SMD technologie a extrasilná, oboustranně potažená obvodová deska.
Tím vším se A6 odlišuje od masově vyráběných zesilovačů a ční tak vysoko
nad průměr. ● Čím nás zaujal? Výkon
zesilovače je 6 x 75 W / 4 Ohm,
6 x 125 W / 2 Ohm, 3 x 220 / 4 Ohm
RMS. ■
| Cena: 22 990 Kč |

Aby bylo
čím budit…
Aviator AA 966

S

novou prodejní linií Aviator přichází
italská firma Dragster. Hvězdou je
šestikanálový zesilovač s výkonem 4 x
60 W + 2 x 90 W / RMS při zatížení
4 ohmů. Můstkování je možno do 5
a 3 kanálů. Samozřejmostí jsou tech-
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S

ubwoofer je určen pro použití v zavazadlovém prostoru, proto je jeho zadní
stěna skosena. Řada xxx5 disponuje, oproti starším modelům vysokou citlivostí, z niž za zmínku stojí úctyhodných 100 dB. Použité basové reproduktory
WD 100 se mohou pochlubit vysokým výkonem až 250 W RMS. Zatímco standardem »ve světě« bývá
92 dB, model WD 100 poskytuje
úctyhodných 97 dB citlivosti.
Konstrukce reproduktorů má
masivní linearizovaný magnetický obvod, dvojitou středící
membránou a jeho kmitací cívka je vinuta hranatým Cul vodičem na kaptonovém formeru.
FOTO: DEXON
Koš je z kovového odlitku. Subwoofery jsou pokryty tkaninou černé a červené barvy a vybaveny přídavným terminálem.
● Čím nás zaujal? Výkon 2x 250W rms / 2 x 500 W max., impedance
2 x 4 Ohm, citlivost 100 (!) dB / 1W,1m, frekvenční rozsah 40–4 000 Hz. ■
| Cena: 4 490 Kč |
nologické finesy SafeSED (bezpečnostní ochrana proti
přetížení a poškození)
a vícenásobný
dynamický
filtr
(CONDOR) proti šumu na RCA vstupech a výstu-

pech. ● Čím nás zaujal? Subwooferovým ekvalizerem pro basové kanály. ■
| Cena: 7020 Kč |
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