Addictive solutions

RAW
12H

Det riktigt sjunger om dessa
högtalare. Musiken kommer
tydligt, rappt som en örfil,
neutralt och distinkt. Ljudet
påminner om elektrostatiska
element, dvs de startar och
stannar blixtsnabbt och tydligt,
tack vare bra mikrodynamik.
De levererar musik med en
realistisk och trovärdig ljudbild,
som är påtagligt neutral och
solid. Du hör mer detaljer med
högre upplösning och energi.

Det finns åtta bredbandselement. Varje element är
bara 3” stora, men de är
extrema, med tre patent, efter
14 års utveckling.
RAW 12H har två diskantelement. En domediskant riktar
ljudet bakåt och en banddiskant som är blixtsnabb, AMT
(Air Motion Transformer), som
riktar ljudet rakt upp i taket.

De låter inte som vanliga
högtalare, utan mer som
verkligheten, tack vare sin
linjära ljud- och rundstrålande
återgivning. Kan kännas ovant,
men mycket snart, så stortrivs
man med denna ljudbild.
Hybridlösningen, som designen
bygger på, ger verkligen
mer realistisk ljud, tydlighet,
noggrannhet, snabbhet, ingen
störande distorsion, ingen
fasförskjutning, en medveten
tidsfördröjning genom
reflekterande ljud, bra spegling,
en total ljudbild som är naturlig
och effektiv, med sin rundstrålande spridning. RAW 12H
är en bipolär kolumnhögtalare
(line source array) i samma
enhet. Denna högtalare är ofta
lättare att möblera efter och
utnyttjar rummets akustik.
Man måste dock komma ihåg,
att lyssningsrummet är en
viktig parameter, som inte får
glömmas bort.

Båda är 12” stora och en är
aktiv medan den andra är
passiv (slavbas). Dessa finns
för att få ner frekvensåtergivningen ner under 20 Hz.

Bilderna visar front samt baksidan
hos RAW 12H.
Man ser tydligt AMT diskanten på
toppen samt domediskanten riktad
bakåt.
På baksidan finns anslutningarna för
både bi/tri-wire eller bi/tri-amp
möjligheter (Speakon + polskruv).

Högtalaren RAW 12H har totalt
tolv element, där alla är
speciellt utvalda efter två års
utvärderingar.
Kombinationen både hörs
och känns.
Varje högtalare väger hela
60 kg, så de står stabilt.

Designed with great passion
by Lauri Pappinen, Sweden
Made in Gotland

Boka egen tid, i

:

Dessa är tillverkade av delvis
25 mm aluminium och 40 mm
MDF och plywood som är
limmade med dämpande lim.
Bredbandselementen är
monterade med en typ av
dubbel sandwichkonstruktion,
för en snabb återhämtning av
vibrationer.
Inuti finns inga parallella
väggar. Minimalt med dämpning,
bygger på diffraktion till stora
delar. Hela lådan står på
speciella gummifötter. Dessa
går att justera.
Impedans: 4 ohm (mycket rak,
belastar slutsteget jämt över
frekvensbandet)
Frekvensområde: 25 - 45.000
Hz (+/- 3 dB)
Känslighet: 93 dB/W/m
Max effekt: 200 W RMS
Anslutning: polskruvar för kabel,
gaffel eller banankontakt, går
även att bi/tri-wire eller amp
Storlek (H x B x D):
940 x 290 x 410 mm
Vikt: 60 kg/st

, för att i lugn och ro lyssna på din favoritmusik på plats.
Vi finns på Vingården i Hablingbo, Gotland.
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