ZCELA NEVIDITELNÉ
REPRODUKTORY
Celá produktová řada neviditelných reproduktorů s vysokým výkonem
LineaResponseG™ obsahuje patentovanou technologii americké společnosti
Stealth, která zajišťuje prvotřídní kvalitu zvuku a větší citlivost k basovým tónům,
a to vše při současném odstranění nevzhledných mřížek a objemných skříní
běžných reproduktorů. Řada zcela neviditelných reproduktorů a subwooferů,
získávající ocenění, která je vyráběna v USA, využívá vstřikované rámy,
nízkoprofilové vysoce výkonné reproduktory pro hluboké tóny, neodymové
reproduktory pro vysokofrekvenční tóny a vícestupňové výhybky k zajištění
nepřekonatelně teplého, realistického a hlubokého zvuku. Jedná se unikátní
technologii, díky které kvalitní hudbu pouze uslyšíte, ale neuvidíte žádné
reproduktory.
Prostorové pokrytí reproduktorů je 170 stupňů vertikálně a horizontálně.
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Obr.: Postup při instalaci do sádrokartonové stěny

Neviditelné reproduktory je možné instalovat do stěn nebo do stropu,
a možnosti povrchové úpravy zahrnují standardní nátěrové hmoty,
benátský štuk, tapety, látky a vybrané strukturované povrchy. Pokud
máte štukové omítky, je možné reproduktor a sádrokarton přemalovat
interiérovou barvou, která obsahuje dekorativní kamínek pro imitaci
vzhledu štukové omítky. Sjednotíte tak různé struktury podkladů.
Každý neviditelný reproduktor Stealth Acoustics je ručně
vyroben podle náročných norem kvality. Tím je zajištěn spolehlivý
dlouhodobý výkon s využitím nadmíru spolehlivých součástí

a ochranných obvodů s automatickým resetováním pro ochranu
před přetížením u každého reproduktoru.
Od hlavních hudebních systémů až po domácí kina, od malých
zasedacích místností až po konferenční místnosti, Vám společnost
Stakohome Innovation zajišťuje světově nejvýkonnější a nejzvučnější
skupinu architektonicky zcela neviditelných reproduktorů.
Neviditelnost Stealth Acoustics nabízí silnou výhodu ve srovnání
s tradičními reproduktory, protože mohou být umísťovány, kdekoliv
zní dobře.

Obr.: Instalace neviditelných reproduktorů do cihlové stěny (finální povrch – štuk).

Obr.: Instalace neviditelných reproduktorů do sádrokartonové stěny/stropu
(finální povrch – tapeta).

Více informací na www.skryte-reproduktory.cz
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Obr. Neviditelné reproduktory tvoří nerušenou součást koupelny nebo
unikátních interiérů.
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DESIGNOVÉ VENKOVNÍ
REPRODUKTORY
Vytvoření reproduktoru, který zvládá nejtěžší přírodní živly, není
snadné. Venkovní reproduktory StingRay jsou zcela utěsněné,
bez odkrytých mřížek nebo částí, které by mohly korodovat nebo
se rozbít. Řada StingRay je doma v téměř jakémkoliv venkovním
prostředí, kde je požadována mimořádná trvanlivost a výkon.
Venkovní reproduktory StingRay 6 a 8 jsou zcela odolné vůči živlům,
včetně deště, sněhu, námraze, slunci, prachu, ledu nebo jiným
částicím. StingRay 6 a 8 má hodnocení ochrany proti vniknutí IP68
a je certifikován pro min. 64 hodin pod vodou v hloubce 1 m. StingRay
jsou např. klíčovým reproduktorem pro audiosystémy v nejvíce
reprezentativních jachtách na světě.

Certifikace IP-68

Řada StingRay je nabízena v matné černé, matné bílé barvě,
v textuře pískovce, šedého kamene a nefritově zeleného kamene
nebo jej lze nalakovat dle vlastních představ či potáhnout
vinylem, aby se reproduktor hodil do téměř každého prostředí.
Je možné také zvolit verzi Image Wrap a mít skutečnou fotografii,
logo nebo dokonce i umělecká díla laminovaná přímo na přední
straně reproduktoru.

Systém Stealth Patio Theater (SPT) je naprostou
budoucností luxusní venkovní filmové zábavy, určený
pro domácnosti, zahrady, restaurace, hotely, jachty atd.
Systém SPT získává ocenění a využívá zcela zatahovací,
velkoformátovou, extrémně jasnou LED obrazovku
s vysokým rozlišením a formátem 16:9 s venkovními
reproduktory a technologií zesilovače od společnosti
Stealth Acoustics, spolu s jedinečnou konstrukcí, který celý
systém chrání před vlivy počasí.
Systém SPT je také dokonalým řešením pro venkovní
sledování událostí a sportovních přenosů. Systém SPT
zcela jistě uspokojí své diváky, a to především za plného
denního světla. Dodává se v různých velikostech, součástí
je vodotěsný kryt a zvedací mechanismus.
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