Yeniden keşfedilen iki ikon modelimiz sınırlı seri olarak karşınızda
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Triangle'ın mirası
DAHA MODERN BİR EDİSYON
Sanata ve müziğe tutkun bir kişi olan Renaud
De Vergnette, ilk inovatif hoparlörünü 1980
yılında, mütevazı atölyesinde tasarladı.
Triangle’ın macerası da işte bu ürünle başlıyor.
Teknolojik yeniliklerle dolu, cesur ve yeni
tasarımlar Triangle’ın Fransız hi-fi sektöründe
parlamasını sağladı.
Bundan tam 40 yıl sonra, sınırlı edisyonlar
olarak çıkarttığımız bu iki ikon hoparlör
Triangle’ın tarihini ve bilgi birikimini temsil
ediyor.
Baştan sona yeniden tasarlanan ve iyileştirilen
efsanevi Antal & Comete hoparlörler, Ar&Ge
departmanımızın sunduğu en son akustik
yenilikleri taşıyor. 40’ıncı yılımızı kutlamak üzere
sınırlı seri olarak sunduğumuz bu hoparlörler,
mirasımızın ve istikrarlı yenilik arayışımızın
temsili,
kısacası
Triangle
felsefesinin
sembolüdür.
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Fransız zanaatkarlığı
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OLAĞANÜSTÜ BİR SES VE
ESTETİK
Prestijli Triangle hoparlörler, son 40 yıldır
Soissons’daki atölyemizde tasarlanıyor ve monte
ediliyor. Mühendis ekibimiz üretimle çok yakından
çalıştığından, benzersiz bir imalat kalitesine erişilmesi
ve ayrıntılı teknik spesifikasyonlara eksiksiz şekilde
uyulması mümkün olabilmektedir.
Triangle’ın zanaat geleneği, bazıları 35 yıldan beri
firmamızda
bulunan
çalışanlarımızın
yıllardır
edindikleri tecrübeden doğan uzmanlığına dayanıyor.
Farklı bileşenler işte bu ekip tarafından kontrol
edilerek, dikkatle monte ediliyor.
Hoparlörlerimizin her biri çok katı akustik
kontrollerden geçer. Fabrikamızın içinde yer alan
yankısız oda, kaliteyi garantileyen unsurlardan biridir.
Fabrikamızda üretilen hoparlörlerin eşsiz olmalarını
sağlayan şey numaralandırılmış bir özgünlük
sertifikasıdır. Her kontrol ve ölçüm evrağı, özenle
saklanmaktadır.

İKONLAŞMIŞ İKİ MODEL VE SINIRLI EDİSYON
Antal ve Comète, Triangle markasının çeşitli inovasyonlar ve teknolojik ilerlemelerle yıllar içinde iyileştirdiği iki
simge modeldir.
Bu hoparlörler firmamızın felsefesini en iyi şekilde yansıtıyor: Sesi, mümkün olabildiğince en geniş müşteri
kitlesine, duyguları beslemek üzere tasarlanmış basit süreçlerle ulaştırmak.
Koni yüklemeli tweeter’lar ve selüloz kağıdından yapılmış, küçük pilili midrange sürücüler Anniversary
serisinin en önemli özelliklerini, yani bu iki hoparlörün ruhunu yaratmaktadır.

ANTAL 40th
ANTAL 40th hoparlörümüzde, 40’ıncı yıl modellerimize özel
olarak geliştirilmiş olan roze altın ile anotlanmış
magnezyumdan kubbe tweeterlar bulunuyor.
Antal
40’th
ayrıca,
Espirit
Ez
serisinden
Australe
hoparlörümüzden ilham alan iki bas sürücü ile donatılmıştır ve
böylece
düşük frekanslarda inanılmaz bir performans
sergilemektedir.
Midrange sürücünün zengin ve net sesi, Triangle’a has bir teknikle
doğal selüloz kağıdından yapılmıştır. Bu sürücü, şaşırtıcı
performanslar sergileyebilen akustik tasarımıyla mükemmel bir
tamamlayıcı öğedir.
Antal 40’th, 30 ila 50 metrekarelik odaları estetiğiyle güzelleştirecek.

COMÈTE 40th
Markanın ikinci ikon modeli Comete, Antal’ın temel özelliğini
barındıran daha kompakt bir hoparlör.
Normalde doğal selülozdan yapılmış olan midrange/bas
sürücüsüne, bu kez bir motor ve daha geniş ses spektrumuna
adapte edilmiş süspansiyonlar da eklendi.
Bu hoparlör, kendine özel sehpasıyla 25 metrekareden küçük
odalar için ideal bir seçenek.

Zamansız tasarım
BİRİNCİ SINIF MALZEMELER
40’INCI YIL EDİSYONU, markanın amblemi haline gelmiş olan Signature ve Magellan serilerine has teknik
özelliklere ve mükemmel bir ahşap işçiliğine sahip.
Yüksek yoğunluklu kabini ve optimize edilmiş dâhili pekiştirmeleri bu seriye kanıtlanmış bir sertlik
kazandırıyor. Bu muhteşem hoparlörleri harika bir ahşap cilası tamamlıyor.

Zamansız tasarım

AHŞAP VE ROZE ALÜMİNYUM
İki yeni ahşap tonu 40’ıncı yıl edisyonuna inkâr
edilemez bir zarafet katıyor.
Santos gül ağacının çeşitli tonları ve ahşap
damarlarına eşsiz bir görünüm ve çok hoş yansımalar
katabilmek amacıyla parlak bir cila uyguladık.
Sarı çınar (blonde Sycamore) tonu ise zarafeti ve
dinginliğiyle cezbedici bir ton. Tek kat mat cila
kullanıldığından, ahşabın doğası ön plana çıkıyor.
Hoparlörün süs kısımlarına uygulanmış olan roze altın
anotlaması bu sınırlı edisyonu tamamlayan diğer bir
özellik.
Triangle kalitesini yansıtan asil ve eşsiz bir ürün.

Yenilikçi malzemeler
AKUSTİK PERFORMANSIN PEŞİNDE
Daima yenilik peşinde olan Triangle Ar&Ge departmanı yeni bileşenler geliştirdi. 40’ıncı yıl edisyonunun
sahip olduğu özelliklerin hepsi, titiz bir optimizasyon çabasının sonucudur. Hiçbir şeyin şansa
bırakılmamasının tek bir amacı vardı: Duyguları paylaşmak.

Koni yüklemeli tweeter
TZ2520MG
Yüksek performans
magnezyum kubbe

için

yeni

Triangle'markasına has koni
yüklemeli tweeter’da basınç
odasıyla metal bir kubbe kombine
edildi.

40’ınc yıl edisyonunda roze altın
anotlamalı magnezyum kullanılması
tweeter’ların verimliliğini arttırken,
distorsiyon kontrolü ve mükemmel
bir doğrusallık sağlanıyor.

Bobini destekleyecek şekilde
tasarlanmış olan kubbe, dümdüz
ve homojen bir hizalama
sağlıyor. Bu tasarım aynı
zamanda üretim sırasında
yüksek bir istikrar sunmaktadır.

40'ıncı yıl edisyonunun
yandan kesiti

Yenilikçi malzemeler

Selüloz membranlı midrange
Doğal insan sesleri için kağıt membran
Midrange sürücülerde kağıt membran
kullanılması Triangle’ın en başından beri
desteklediği bir şey. Bu malzeme kesin ve
gerçekçi vokal üretimi açısından çok
elverişlidir. Küçük bir pili ve çevresel
gezinimi kısa olan bir süspansiyon vokal
menzilini mükemmel bir şekilde kontrol
altında tutmaktadır.
Mirasına sadık kalan ama daima
iyileştirme yolları arayan ekibimiz, %100
doğal selüloz kağıttan yapılan yeni bir
malzeme geliştirdi. Herhangi bir yüzey
işlemesi gerektirmeyen bu kağıt elyafı hiç
renklenme barındırmayan doğal bir ses
üretmektedir.
T40’ıncı yıl edisyonunda ayrıca yeni bir koni
profilinden faydalanılarak, özellikle düşük
frekanslarda frekans cevabı iyileştirildi.

Yeni nesil bas sürücüler
Dikkate değer bir performans güncellemesi sunan Antal 40’th
için yüksek darbe ve müzikaliteye yönelik yeni nesil bas
sürücüler kullanıldı.
Son derece sert olan membran, karbon fiber ile bileştirilmiş
ketenle kuplajlanmış iki tür ahşabın eşsiz bileşimidir. Bu
şekilde, uzak atımlı olmasına rağmen distorsiyonu
sınırlandırabilmektedir. Cömertçe belirlenmiş boyutlara sahip
bir motoru bulunan sürücü, eksiksiz bir kontrol ve müthiş bir
kesinlik sunuyor.

Özenle seçilmiş
bileşenler
Kablolar
40’ıncı yıl edisyonunda kusursuz bir müzik iletimi için, ilhamını
Signature serisinden alan high-end bir kablolamadan
faydalanıldı. Kullanılan kablolarda, sinyal spektrumunun farklı
frekanslarına adapte edilmiş bir dağıtım sağlanabilmesi için, iki
adet yalıtılmış bakır iletken bulunuyor. Kablonun her tarafını
örten PVC ceket elektromanyetik bozulmaları azaltıyor.
İletkenler, iletim kalitesi ve tonal doğruluğuyla bilinen oksijensiz
bakırdan (OFC) yapılmıştır.

Filtreleme
Filtre tasarımının dengeli bir dinleme deneyimini
garantileyebilmesi için her bir bileşen özenle seçildi: Hava
nüveli bobinler, MET kapasitörler ve seramik rezitanslar.

Terminaller
40’ıncı yıl serisinin terminalleri roze altın anotlu fırçalanmış alüminyumdan yapıldı. Özel tasarım, yalıtılmış
terminalle 5 mm’lik enine kesitli bir kabloyu içine alabiliyor. Bunlara ayrıca kilit sistemi bulunan banana fişler
de takılabilmektedir.
Antal 40’th için bi-wiring, Comete 40’th için tek kablolu bağlantı sunulabilmesi için terminaller ideal bir sinyal
iletimi sağlamaktadır.

İdeal bir akustik deniz için özel çivi ayaklar ve sehpalar
Bu deneyimin tamamlanabilmesi amacıyla, hoparlörlerin yerine göre konumlandırma ayarı yapabilmeyi
sağlayan bir aksesuar kiti eklendi.
Bu aksesuar kitinde iki set dekuplaj ayağı bulunuyor: Bunlardan birincisi roze altın alüminyumdandır,
yükseklikleri ayarlanabilmektedir ve halı gibi zeminler için kilitleme somunları bulunmaktadır. İkincisi ise, daha
sert zeminlere yönelik olarak kullanılabilecek kauçuktandır. Bu aksesuarlar, zemine istenmeyen titreşimlerin
iletiminin azaltılması ve böylelikle dinleme deneyiminin iyileştirilmesi bakımından gerekli olan
dekuplajlamayı sağlamaktadır.
S04 40th Anniversary hoparlör sehpası Comete 40’th hoparlörler için ideal bir sehpa. Hoparlörün iyi
dengelenebilmesi için sehpaya vidalama seçeneği mevcuttur. Dekuplajlama ise, Antal 40’th hoparlörde
uygulanan aynı ilkelere göre daha sonra bazada yapılabilir.

Teknik
bilgiler
40th Limted Edition

Spécifications Techniques
Teknik Bilgiler

COMÈTE 40th

ANTAL 40th

Bass-Reflex

Bass-Reflex

Pied d’enceintes

2

3

_

90

92

_

49-22

40-22

_

80

120

_

4.2

3

_

200x324x400
7.8x12.7x15.7

200x345x1090
7.8x13.6x42.9

320x260x704
12.6x10.3x27.7

-

300x424x1128
11.8x16.9x44.4

-

Net kilo (lbs)

8.8 (pièce)
19.4 (piece)

26.8 (pièce)
59 (piece)

8.6 (paire)
18.9 (pair)

Bürüt kilo (lbs)

17.6 (paire)
38.8 (pair)

29.8 (pièce)
65.7 (piece)

10 (paire)
22 (pair)

TİPİ
Yollar

Hassasiyet
(dB/m)
Bant
genişliği
(+/-3dB Hz-Khz)
Güç idaresi (W RMS)

Minimum empedans
(ohms)
Boyutlar (mm, uxgxy)
Dimensions (inch, WxDxH)
Kaide ile boyutlar (mm, uxgxy)
Dimensions with pedestal (inch, WxDxH)

SEHPA 40th
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