MAESTRO III
Maestro III jest zmodernizowaną wersją zestawu Maestro
II 180. Zasadniczym celem tej modernizacji było
rozszerzenie możliwości odtwarzania różnych rodzajów
muzyki. Dotychczasowe Maestro było zaprojektowane
przede wszystkim do odtwarzania muzyki symfonicznej.
Zmiany dokonane w Maestro III pozwoliły uzyskać
bardziej zdecydowany bas co preferuje je do odtwarzania
muzyki wymagającej więcej niskich tonów. Oczywiście w tych
zmianach nie ograniczyliśmy się tylko do zakresu niskich
częstotliwości. Dbając o bardzo
dobre opinie na temat Maestra II
w nowym Maestrze do nowego
brzmienia basu dopasowaliśmy
brzmienie średnich tonów. Nowy
głośnik średniotonowy z korektorem fazy i otwartym układem
drgającym pozwolił uzyskać
bardzo szczegółową i subtelną
średnicę dając w sumie bardzo
dobrą scenę akustyczną.

SIESTA
Zestawy serii SIESTA zostały zbudowane w konfiguracji
d'Appolito. W kolumnach zamontowano nową wersję
głośnika wysokotonowego, w którym zastosowano
membranę tekstylną, bardzo lekką aluminiową cewkę
i obwód magnetyczny o powiększonej indukcji w szczelinie.
Głośnik niskotonowy jest wersją z wentylowanym systemem
magnetycznym. Membrana z włókna szklanego umożliwiła
uzyskanie precyzyjnego i szybkiego dźwięku. Brzmienie
kolumn jest żywe z energetycznym basem.

PARAMETRY
TECHNICZNE
Moc maksymalna

200 W

Impedancja

6 Ohm

Pasmo przenoszenia
Efektywność

45 - 25 000 Hz
89 dB

PARAMETRY
TECHNICZNE
Moc maksymalna

180 W

Impedancja

6 Ohm

Pasmo przenoszenia
Efektywność

30 - 20 000 Hz
90 dB

Gwarancja na sprzęt elektroniczny to bardzo istotny element dla
użytkownika świadczący o jakości sprzętu. Dlatego nasza firma
przedłużyła gwarancje na swoje produkty. Zwykłe produkty
elektroniczne objęte są roczną lub dwuletnią gwarancją. Dłuższą
gwarancją może poszczycić się niewielu producentów i gwarancje te
dotyczą produktów bardzo wysokiej jakości. Mając pewność co do
niezawodności naszych produktów, postanowiliśmy połączyć
rozsądną cenę z 5-letnią gwarancją, a w przypadku modelu Altus
380 i 280 z 10-letnią gwarancją. Posunięcie to jest efektem
konsekwentnego działania w kierunku poprawy jakości firmy oraz
faktu, że cała produkcja firmy Tonsil odbywa się w Polsce w jednym
zakładzie produkcyjnym we Wrześni.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie
stanowi dla nas problemu, a wszystkie
formalności załatwiane są szybko
i sprawnie. W przypadku wyjaśnienia
usterki każdy proces serwisowy odbywa
się bezpośrednio pomiędzy Klientem
a Producentem, za pośrednictwem firmy
kurierskiej. Wszystkie naprawy dokonywane są w naszym własnym Centrum
Serwisowym, gdzie ewentualne usterki są
usuwane pod ścisłą kontrolą technologiczną. W okresie gwarancji wszelkie
przesyłki serwisowe realizowane są na
koszt Producenta.

280

ALTUS 280
Model Altus 280 wyposażono w solidnie wykonaną, wzmocnioną skrzynię,
redukującą nie tylko wibracje, ale również odbicia sprzyjające
powstawaniu niepożądanych fal stojących wewnątrz komory akustycznej.
Układ bas-refleks wzmacniający pasmo niskich tonów oparto na dwóch
tunelach rezonansowych wyprowadzonych z przodu obudowy dla
zachowania linearnej charakterystyki basu, bez względu na warunki
akustyczne panujące w pomieszczeniu odsłuchowym. Zakres wysokich
tonów odtwarza wyspecjalizowana tytanowa kopułka chłodzona płynem
ferromagnetycznym i wyposażona w silny układ magnetyczny. Głośnik
średniotonowy jest natomiast sprawdzoną, legendarną jednostką,
bazującą na membranie wykonanej z czystej prasowanej celulozy oraz
udoskonalonym piankowym zawieszeniu. Zakres niskich tonów odtwarza
specjalnie zaprojektowany w tym celu głośnik wyposażony we
wzmocnioną celulozową membranę. Dzięki całkowicie nowemu
projektowi, zarówno w kwestii dolnego resoru oraz górnego gumowego
zawieszenia, głośnik niskotonowy jest w stanie odtworzyć głęboki, dobrze
kontrolowany bas z nienaganną, naturalną barwą. Kolumny Altus 280
bazują na zupełnie nowym projekcie zwrotnicy w której skupiono się
przede wszystkim na poprawie korelacji fazowej między głośnikami, a także
doborze charakterystyki tłumienia filtrów w celu uzyskania jak najlepszego
rozkładu efektywności oraz mocy między poszczególnymi głośnikami.
Przekłada się to na spójny, harmonijny i przede wszystkim zrównoważony
dźwięk, niezależnie od gatunku muzycznego jaki odtwarzać będą nowe
Altusy 280.

PARAMETRY
TECHNICZNE
Moc maksymalna

280 W

Impedancja

8 Ohm

Pasmo przenoszenia
Efektywność

35 - 25 000 Hz
90 dB

ALTUS 380
Kolumny Altus 380 to nowoczesny design oraz nowatorska
konstrukcja, począwszy od obudowy, a na okablowaniu skończywszy.
Obudowa została wykonana w oparciu o całkowicie nowy projekt
o litrażu wynoszącym prawie 100 litrów. Kolumny Altus 380
wyposażono również w nowe głośniki. Wysokotonowy głośnik
posiada tytanową kopułkę na miękkim zawieszeniu, dzięki któremu
uzyskujemy bardzo naturalne brzmienie bez żadnych podbarwień.
Głośnik niskotonowy ma nową konstrukcję pozwalającą na duże
linearne wychylenie membrany. Podwójny magnes ferrytowy,
gumowe zawieszenie oraz resor wykonany z cotonu. Głośnik
średniotonowy, jako sprawdzona jednostka pozostał w niezmienionej
formie. Zastosowane zostaty także catkowicie nowe, precyzyjnie
strojone zwrotnice, które są wykonane na podzespołach m.in. firmy
MUNDORF np. kondensatorach M-'Cap Supreme. Kolumny są
zaopatrzone w przyłącza firmy WBT.

ALTUS 300

PARAMETRY
TECHNICZNE
Moc maksymalna

380 W

Impedancja

8 Ohm

Pasmo przenoszenia
Efektywność

MAESTRO II 180 jest kolumną trójdrożną o dźwięku
dynamicznym z dobrze zarysowanym basem. Głośniki
niskotonowe i średniotonowy mają polipropylenowe
membrany z zawieszeniami wykonanymi ze specjalnie
dobranej mieszanki gumowej o dużym współczynniku
tłumienia i odpowiedniej sztywności. Głośnik wysokotonowy
posiada membranę kopułkową wykonaną z tkaniny, której
główną zaletą jest miękkie, delikatne brzmienie. Zestawy
przeznaczone są do pracy w systemach stereofonicznych oraz
kina domowego.

PARAMETRY

PARAMETRY

TECHNICZNE

TECHNICZNE

Moc maksymalna

300 W

Moc maksymalna

180 W

Impedancja

8 Ohm

Impedancja

8 Ohm

Efektywność

91 dB

MAESTRO II 180

Klasyczne ALTUSY są przeznaczone dla miłośników muzyki
o mocnym brzmieniu. Zastosowano w nich głośnik
wysokonowy tubowy z ferrofluidem (wykorzystywany często
w gośnikach estradowych) charakteryzujący się wysoką
efektywnością. Zestawy przygotowane są do połączenia
konwencjonalnego, tub "bi-wiring" oraz "bi-ampling".
Kolumny mają ponadprzeciętne właściwości dynamiczne
i świetnie nadają się do nagłaśniania domowych imprez.

Pasmo przenoszenia

28 - 25 000 Hz

30 - 18 000 Hz
91 dB

Pasmo przenoszenia
Efektywność

30 - 20 000 Hz
90 dB

