
 

 

 

TSi Serisi Çarpıcı Performans,  Üstün Bir Değer  
 
TSi Series hoparlörler muhteşem ses ve görünüme sahiptir. Hem müzik dinlerken 
hem de film seyrederken eşit derecede üstün performans alabileceğiniz bu 
hoparlörlerle ister Mozart dinleyin ister Demir Adam izleyin muhteşem bir ses ortamı 
yaşamanız mümkündür. Düz panelli modern göstergeleri ve geleneksel standartta 
ahşap kasası ile benzersiz bir yapıya sahiptir. Tsi’yi birkaç kat pahalı hoparlörlerle 
kıyasladığınızda performansı karşısında şaşkınlığa uğrayacaksınız.       
 

TSİ Serisine Genel Bakış  

Herkesin yüksek kalitede ses deneyimi yaşamaya hakkı var. Bundan kısa bir süre 
önce, tıslayan kasetler, çizik plaklar, bulanık VHS’ler ve standart tanımlı TV 
sistemlerine mahkûmduk. Bugün ise iPod, BluRay, DVD, HDTV, uydu ve HD Radyo 
gibi yüksek kaliteye sahip dijital kaynaklarımız var ve teknoloji durmadan daha da 
gelişiyor. Elektronik cihazların aksine hoparlörleriniz kolayca eskimeyeceğinden Polk 
Tsi Serisiyle eğlenceyi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. İhtayıcınıza ve bütçenize göre 
seçimler yaparak kendinize mükemmel bir sistem kurabilirsiniz.     

TSi Serisinin Özellikleri  

Üstün kaliteye sahip kabinler.  

Kabin derken MDF germeli ¾" kalınlığında akustik bölmelerden bahsediyoruz, 
kesinlikle giyinme kabinlerinden değil. Daha ucuz hoparlörler incecik sunta 
malzemelerden yapıldıklarından bunlardan iyi ses elde etmeniz mümkün değildir. 
Kurşun ve kalay alaşımı vurgular, piyano siyahı bir üst plaka ve çıkartılabilir siyah 
ızgaralarıyla, Tsi hoparlörleri hem mükemmel bir görünüme sahiptir hem de doksan 
iki milimetre kareden daha az yer kaplarlar. Tüm modellerin siyah ve vişne tonu 
olmak üzere iki seçeneği mevcuttur böylece stereo cihazlarınızla istediğiniz kadar 
gösteriş yapabilirsiniz.         

Küçük boyut, büyük ses.  

OWM Serisi, 5.1 veya 7.1 sistemizde arka surround hoparlör olarak TSi Serisiyle 
birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sahip oldukları Capacitive Coupling 
Technology (CCT) özelliği sayesinde sıradan hoparlörlerin bas çıkışında ciddi boyutta 
düşüş görüldüğü menzil içinde yumuşak bir empedans inişi yaratırlar. Böylece 
alacağınız sonuç oldukça geniş bir menzil üzerinde 3 desibelden fazla bas çıkışıdır, 
öyle ki hoparlörlerin içeriği volüm olarak adeta %30 ila %50 oranında genişlemiş olur.              

 

 

 

 



 

Yenilikçi hoparlör teknolojisi.  

Tıpkı tüm Polk hoparlörleri gibi TSi de Klippel Optimizasyonu ve Dinamik 
Dengelemeye tabi tutulmuştur. Peki, bu ne demektir? Bu, hangi volümde olursa olsun 
hoparlörlerinizden muhteşem bir ses alabileceğiniz anlamına gelmektedir. Bazı 
hoparlörlerden yüksek volümlerde berbat bir ses çıkar. Ancak bu Polk için asla 
geçerli değildir. Sisteminizi hangi volüme yükseltirseniz yükseltin hoparlörlerinizden 
muhteşem bir ses alabilirsiniz, bunu garanti ediyoruz.        

Yüksek verimliliğe sahip tasarım.  

Her tür elektronik cihazla uyumlu olan bu hoparlörler orta güce sahip ampliler ya da 
alıcılara bağlı olsalar bile açık, geniş ve net bir ses verirler. Yepyeni bir dijital surrond 
alıcı da almış olsanız ya da TSi Serisi hoparlörlerinizi eski tip bir cihaza bile 
bağlasanız onlardan yine de muhteşem bir ses çıkacaktır.  

Dar akustik duvar geometrisi.  

Her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bir araya getiren dar akustik duvar geometrisi 
şık olduğu oranda güzel ses de veren hoparlörler yaratan bir tasarımdır. Yüksek 
kaliteye sahip bu kabinleri zarif yapıları sayesinde (doksan iki milimetre kareden daha 
az yer kaplarlar) evinize kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Daha küçük çaplı hoparlör 
bileşenleri hafif kütleli olduklarında daha net ses üretirler.    

Çoklu küçük-çap sürücü kurulumu.   

Dar akustik duvar geometrisiyle birlikte bu kurulum harika ses veren zarif kabinler 
ortaya koymaktadır. Peki, neden kocaman bir woofer yerine daha küçük sürücüler 
kullanasınız? Bunun için pek çok sebep vardır; öncelikle daha küçük sürücüler daha 
büyük boyuta sahip emsallerine kıyasla çok daha iyi detaylar sunma yetisine 
sahiptirler. Ayrıca sesi çok daha geniş bir alana yayabildiklerinden salonunuzda her 
nerede oturursanız oturun sesleri net şekilde duyabilirsiniz. İkinci olarak, kabinin 
genişliği açısından baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz; bu şekilde daha zarif tasarım 
yaratmış ve size daha büyük bir ekran için yer açmış oluyoruz.           

İpek kubbeli tweeter ve polikarbon sürücüler.  

TSi'nin net ve canlı ses kalitesinin ardında çok ince detaylar yatar. Kulak tırmalayan 
konileri veya sert metal kubbeli tweeterleri unutun – bunlar ilk başta dikkatinizi 
çekebilir ama uzun bir dinleme sürecinden sonra kulaklarınız yorulacaktır. TSi'nin 
ipek kubbeli tweeterleri ve polikarbon sürücüleri pürüzsüz ve doğal bir ses sunar. 
Emin olun, kulaklarınız çok dinlenecek ve size teşekkür edecekler.  

Üstün Kaliteye Sahip Bağlantılar ve İç Bileşenler.   

Tüm TSi Serisi hoparlörler beş yönlü bağlantı somunlarına sahiptir ki bu da çok 
güvenli bir bağlantıyı mümkün kıldığından sıradışı bir işlevsellik sağlarlar. Mylar 
yangeçiş kapasitörleri içeren iç bileşenler pırıl pırıl tizler yaratır. Polk’ta bizler hiçbir 
şeyi ucuza mal etme çabasında değiliz, bu yüzden her zaman en kaliteli bileşenleri 
kullanarak mükemmel sonuç veren hoparlörler üretebiliyoruz.   

 

 



Zengin ve pürüzsüz bir bas ses. 

Tüm TSi modelleri Critically Tuned Flared Ports (Titizlikle Ayarlanmış Geniş Ağızlı 
Bağlantı Girişleri) özelliğine sahiptir böylece bağlantı girişi gürültüsü de en aza 
indirgenebilmekte ve asgari düzeyde distorsiyonla güzel bir alçak frekans uzantısı 
yaratmak mükün olabilmektedir. Geniş ağızlı bu bağlantı girişleri sayesinde TSi 
hoparlörleri zengin bir basa sahip, gerçekçi, doğal ve tam gövdeli bir ses 
üretebilmektedirler.       

 

Hoparlörlerinizin Dans Etmesini Engellemek İçin Dengeleyici Ayaklar.  

Yer tipi TSi Tower Hoparlör modellerinde güçlü ve geniş dengeleyici ayaklar 
bulunmaktadır. Bu şık ayaklar, hoparlörünüzün tüm enerjisini sallanmaya harcamak 
yerine güzel ses üretimine odaklayabilmesi için hem halıda hem de zert zeminde 
denge sağlarlar. Dengeleyici ayaklar, TSi Serisi Yer Tipi Tower Hoparlörlerin çok 
daha net bir bas cevabı ve üstün ses ortamı sunmasına yardımcı olur.     

TSi Modelleri 

TSi 500 

Ekranınız çok kıskanacak  

TSi500, TSi serisinin en önde gelen ürünüdür ve sisteminizin merkezi haline 
gelecektir. Dört adet 6.5" sürücüsüyle, müzik ve ev sineması meraklılarını tatmin 
edecek bir performans ve güçle baş etme yetisine sahiptir. Müzik dinlemek için üstün 
kalitede iki kanallı bir sistemle bir çift TSi500 kullanabilirsiniz. Ya da onları bir adet 
CS20 orta kanal hoparlörle eşleştirip, surround sesler için bir TSi200 ve PSW 
serisinden bir subwooferla birleştirirerek mükemmel bir ev sinema sistemine sahip 
olabilirsiniz!    

TSi400 

Yüksek performanslı yer tipi hoparlör 

Tam orta noktada 

TSi400’ün, TSi500’ün performansına yakın ama TSi300'den daha ileri seviyede 
olduğunu söyleyebiliriz. Eğer fazladan bas cevabına ya da güçle baş etme yetisine 
ihtiyacınız yoksa TSi400 hoparlörler sizin için biçilmiş kaftandır. 3 adet 5¼" sürücüsü 
ve 1" ipek kubbeli tweeteri sayesinde TSi300’ün çok üzerine çıkan çok daha yüksek 
bir güç kontrolü ve genişletilmiş bir bas yetisi ortaya koyar. TSi400 yoğun sesli ve 
darbe efektli filmler ve müzikler için inanılmaz uygundur.         

 
 
 

 
 

 

 



 
TSi300 

Yüksek performanslı yer tipi hoparlör 

Anne bak, hiç kaide yok! 

TSi300, TSi serisindeki en kompakt kule hoparlördür. Makul fiyatı ve ufak bir alan 
kaplaması dolayısıyla ev sinema sistemlerinde ön kanal olarak veya müzik 
sistemlerinde rafta yer bulmaya veya ek kaideler almaya gerek kalmadan ana 
hoparlör olarak kullanılabilir. İki adet 5¼" sürücüsü ve ipek kubbeli tweeteri ile ondan 
boyca uzun akrabalarıyla aynı ruha sahiptir. Ev sineması sisteminiz için, onları 
TSi100 surround hoparlörler, CS10 center ve PSW serisi subwooferle eşleştirirseniz 
mükemmel bir sistem elde edebilirsiniz.  

TSi200 

Yüksek performanslı raf tipi hoparlör 

Tower Yüreğine Sahip Raf Tipi Hoparlör 

TSi300’ü sığdıracak yer bulamıyor musunuz? Öyleyse size TSi serisindeki en iyi 
performansa sahip raf tipi hoparlör olan ve yüksek kalitede bir ses arandığında 
mükemmel sonuç veren TSi200’ü sunalım. Dual 5 ¼ orta bası sayesinde zengin ve 
sıcak bir ses üreterek müziğinizi ve filminizi en yüksek kaliteyle size sunar.      

TSi100 

Yüksek performanslı raf tipi hoparlör 

Hem Ön Hoparlör, Hem Surround Hoparlör, İşte TSi100! 

TSi100, TSi serisindeki en kompakt raf tipi hoparlör olup hemen her yerde kullanıma 
uygundur. Onları bir rafa veya bir hoparlör kaidesine yerleştirebilir ya da duvara 
monte etmeyi sağlayan braketleri sayesinde duvara da asabilirsiniz. TSi100’e ne 
müzik ne de filmler zor gelir. Onlara surround görevi verebilir ya da ev sinema 
sisteminizde ana hoparlör olarak kullanabilirsiniz ve onlar tüm görevleri başarıyla 
yerine getirirler. Onları tek başına ya da gerçek perfomanslarını ortaya koyabilmeleri 
için bir adet subwooferle eşleştirerek kullanabilirsiniz.    

CS20 

Yüksek performanslı Center hoparlör  

Büyük Ekranlara Büyük Center Hoparlör Layıktır 

Bırakın CS20 multi-kanal ev sinema sisteminizin temel taşı olsun. Bu hoparlör aynı 
zamanda TSi Serisi hoparlörlerinizle mükemmel bir uyum yakalayacaktır. CS20, ev 
sinema sisteminizin ön hoparlörleri arasında pürüzsüz bir geçiş sağlayarak, kaya gibi 
sert bir ses görüntüsü ve cam gibi berrak diyaloglar sunar. CS20 televizyonunuzun 
üzerine büyük mü geldi? Sorun yok, onu hemen çevirip televizyonunuzun altına 
yerleştirin, açı verilmiş yüzeyi sayesinde sesi doğruca size yöneltecektir.     



 
CS10 

Yüksek performanslı Center hoparlör  

Surround Seste En Önde Gelen Hoparlör 

CS10 center hoparlör, büyük kardeşi CS20’ye göre daha küçük boyutta olmasına 
rağmen en az onun kadar iyi ses üretebilir. Açı verilmiş yüzeyi sayesinde 
hoparlörünüzü çevirip televizyonunuzun altına yerleştirebilir ve böylece sesi dinleme 
alanına doğru yönlendirebilirsiniz. CS10, TSi100, TSi200 ve diğerleriyle de 
mükemmel bir uyum gösterir.  

OWM3 

Çoklu Uygulama Özellikli Ultra Kompakt Hoparlör  

Ona becerikli demek az kalır.  

Polk OWM3’leri hoparlörlerin “İsveç çakısı” olarak düşünebilirsiniz. Onları evinizin 
herhangi bir odasında ve herhangi bir kurulumla kullanmanız mümkündür. Benzersiz 
trapezoit tasarımı ve çıkartılabilir alt yüzeyi sayesinde sunduğu yedi farklı monteleme 
seçeneği ile tüm ihtimallere açıktır. Her biri sadece 1,8 kilogram ağırlığında 
olduğundan bir çift OWM3’ü her yere yerleştirmeniz mümkündür. Köşelere, duvara, 
tavana veya düz bir yüzeye yerleştirilebilirler yani onlar için ihtimaller sonsuzdur! 
Onları sinema sisteminizin ana hoparlörleri ya da müzik sisteminizin destek 
hoparlörleri olarak kullanabilirsiniz. Pek çok montaj seçeneği bulunduğundan OWM3 
hoparlörlerini kablo bağlantısıyla evinizin her köşesine dağıtarak Polk sesinin keyfini 
eksiksiz olarak her yerde çıkartabilirsiniz.        

 
Subwoofer Tavsiyeleri   

PSW Serisi Subwoofer Hoparlörler  

TSi Serisi hoparlörler, yine Polk’un ürettiği PSW Serisi gibi kaliteli bir subwoofer ile 
birlikte çok daha iyi bir performans sergilerler. PSW125 ve PSW110 tüm TSi 
hoparlörlerine uygun ahşap renk seçeneklerine de sahiptir. Sisteminizin “.1”ini 
tamamlamak için daha büyük ve daha güçlü olan PSW125’i tercih edebilirsiniz. 
Ancak bu kadar güçlü bir sese ihtiyacınız yoksa daha küçük ve çok daha makul bir 
fiyata sahip olan PSW110 da sizin için uygun olabilir. Daha iyi sonuçlar almak için bu 
iki modeli de deneyin. Eğer PSW125 veya PSW110 sizin ihtiyaçlarınıza fazlaysa o 
zaman, PSW111 sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. 0,028 m³’ten az yer 
kaplayarak odanızı kütleyle değil pes seslerle doldurur.      


