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SUNUM

Atacama şahsa ait, Britanya merkezli bir
imalat firmasıdır.



 Sambell Engineering Ltd
1969 yılında Rolls Royce’un
tedarikçiliğini yapan bir firma
olarak kuruldu.

 1980’lerde hassas cihaz
mühendisliğiyle çeşitli ürünler
tasarladı ve imal etti.

 90’lı yılların başında hoparlör
kaidesi üretmeye başladı ve
işte bugünün efsanevi SE
Serisi o zaman ilk Atacama
markası adı altında üretildi.

Firma geçmişi



Atacama mobilyalarını bu kadar özel
kılan nedir?

Mobilyaların tasarımları firma bünyesinde
yapılmaktadır.

Mobilyaların hepsi İngilitere’de
yapılmaktadır.

Tüm üniteler Hifi ve Ses/Görüntü endüstrine yönelik olarak üretilmiştir.

Hem en son teknolojiler hem de ekolojik
malzemeler kullanılmaktadır.

Tasarımı modüler, güncellenebilir ve
uyumlandırılabilir ürünlerdir.



ELARA, EQUINOX, ERIS, ELITE, EVOQUE, HELIXRAF Üniteleri

Kaideler DUO, NEXUS, SL, HMS, CC, MOSECO,WSS

Aksesuarlar İZOLE EDİCİ JEL YASTIKLAR, ÖZEL AYAK UÇLARI
ATABITE’lar

Mevcut Ürün Yelpazesi



Elara serisi

 Elara HiFi500
 Elara AV1000
 Elara AV1500

Elara 3-600
Elara 3-600CM

 Natürel Cila        Hafif Koyu Cila            Koyu Cila



Elara’nın özellikleri
 Bambu kompozit üst ve alt raf

panelleri.
 Kayar ayakları sayesinde

kolayca hareket ettirebilir
olması.

 CM versiyonunda kablo idaresi
paneli.

 Piano Black sertleştirilmiş cam
ara raflar (iki farklı yükseklik).

 İstenirse LP’ler i koymak için
alt rafta fazladan boş alan.

 Üç ayrı bambu ahşap cilası:
Natürel, Orta, Koyu ,

 Mevcut renkler: Satin Black,
Diamond White veya Silver
Metallic.



• Equinox Hifi RS
Celebration

• Equinox AV

Equinox serisi

• Equinox Hifi RS



+  2x =

Equinox Hifi RS, Celebration RS & AV
• Karbon alaşımlı çelikten yapılmıştır.

•B.S. 6206A ve EN12600:2002 standartlarına göre
sertleştirilmiş cam.

•Her bir raf modülü ayrı ayaklar üzerindedir.

•Ürün mödülerdir, yani lerleyen zamanda raf
eklemeniz mümkündür.

Equinox’un özellikleri



Atacama ECO serisi

Neden ECO?

Çünkü…….

Dünyamız şimdiye dek hiç iyi bir sesle
kurtarılmamıştı!



 ECO karbonlaştırılmış bambu
reçinesi bileşimli raflardan oluşur.

 Atacama’nın kullandığı tüm
bambular tek bir sürdürülebilir
ekim alanından toplanmış ve
kendi teknik beklentilerimize göre
şekillendirilmiştir.

 Bambularımızın üretiminde
böcek ya da bitki öldürücü ilaçlar
kullanılmaktadır.

 Bambu, titreşim emici ve sesi
sönümleyici nitelikler sunan
Mikro büyüme gözenekleri
sayesinde sıradışı ses
karakteriklerine sahiptir.

 Atacama ECO raflar üretim ve
İngiltere’ye nakliye süreçleri
dahilinde bile karbonsuz olma
özelliğini korumaktadır.

Atacama ECO serisi



Atacama ERIS ECO 5.0 HiFi
 Üç farklı bambu çerçece rengi.
 Üç farklı bambu cilası.
 Bambu reçine bileşimli paneller..
 Ayak arayüzeyi.
 Modüler; 5 kata kadar yükseltilebilir.
 Raf başına 20kg yük taşıma

kapasitesi.

Silver
Metallic

Diamond
White

Satin
Black



WHAT HI*FI? SOUND AND VISION
MAGAZINE WINNER.

BEST EQUIPMENT
SUPPORT. 2012

WHAT HI*FI? SOUND AND VISION
MAGAZINE WINNER.

BEST EQUIPMENT
SUPPORT. 2013



Atacama ELITE ECO 12.0 AV/HiFi

 Tamamen karbonize edilmiş bambudan çift enli, reçine bileşimli tasarım.
 Sinyal ve güç kablolarını ayrı tutmak için isteğe bağlı kablo ayrım oluğu.
 Kaliteli, ayarlanabilir bardaksı-kapaksı arayüz.
 Modüler; 5 kata kadar yükseltilebilir ve 3 farklı yüksekliğe göre ayarlanabilir.
 Raf başına 30kg yük taşıma kapasitesi



Atacama Eris ECO 5.0 Special Edition

 ASIST teknolojisine sahip,
ikinci nesil ECO Bambu destek
ünitesi.

 Yüksek Performansılı
Alüminyum, Nikel ve Karbon
çelik bardaksı-kapaksı arayüz
bileşenleri.

 Yüksek frekans rezonansını
gidermeye yardımcı olacak
şekilde tasarlanmış mekanik
topraklama.

 Gloss Black ve Cesium Paint
cila seçenekleri.

 Raf başına 22.5kg yük taşıma
kapasitesi.



Evoque Serisi
 ASIST teknolojisine sahip,

üçüncü nesil ECO Bambu
destek ünitesi.

 Doğrudan rafa eklenen bacak
tasarımı - böylece çerçeveye
gerek kalmaz.

 Yüksek performanslı
Alüminyum, Nikel ve Karbon
çelik bardaksı-kapaksı arayüz
bileşenleri.

 Yüksek frekans rezonansını
gidermeye yardımcı olacak
şekilde tasarlanmış mekanik
topraklama.

 Değiştirilebilir bacak
yükseklikleri ve raf başına 30
kg yük kapasitesi



Evoque Eco 60-40



Atacama Evoque ECO 60-40
 Üç adet standart ayak

yüksekliği mevcuttur
available (145mm, 195mm
or 245mm) opsiyonel
olarak 300mm bacak
uzatma seti temin
edilebilir.

 Üç adet Bambu kaplama
seçeneği: Natürel, Orta
veya Koyu cila.

 Gloss Black Bacak rengi
(tek renk)

Atacama Evoque ECO 60-40
Medium Bamboo Finish
Atacama Evoque ECO 60-40
Natürel Bambu Cilası

September 2014



Atacama Evoque ECO 24-16
Design Edition Evoque 60-40 plus ile aynı özellikler:-

 Tasarım Edisyonu ürünlere
özel Bambu cilası.

 Atacama hoparlör kaideleriyle
uyumlu Satin Black bacak
rengi.

 Evoque Tasarım
Edisyonlarının her biri el
yapımıdır ve Atacama’da usta
ellerce cilalanmıştır.

 Bacaklar ürünler arası
değiştirilebilir bu yüzden ileri
bir tarihte yükseklikler de
ayarlanabilir.

 Özellikle yurtdışı müşterilerimiz
için tasarlanmıştır.

Dark Finish

Natural Finish

Medium Finish

Design Edition
Finish

September 2014



Atacama Evoque ECO 44-16
Tasarım Edisyonu

 Özel Bambu cilası ve eşsiz çift
en versionu yanlızca Tasarım
Edisyonu ürünlerde mevcuttur
(1120mm genişlik).

 Bacak rengi Satin Black’tir
böylece tüm Atamaca hoparlör
kaideleriyle uyum sağlar.

 Bacak setleri ürünler arasında
değiştirilebilir bu yüzden başka
bir zaman farklı yüksekliğe
göre ayarlanabilirler.

 Yurtdışındaki müşterilerimiz
için özel olarak tasarlanmıştır.

 Evoque Tasarım Edisyonu el
yapımıdır ve Atacama’da usta
ellerce cilalanmıştır. September 2014



Hoparlör kaideleri
 DUO

 NEXUS

 SL

 HMS

 Moseco

 CC



 Kaliteli başlangıç seviyesi hoparlör kaideleri.
 600mm, 700mm veya1000mm yükseklik seçenekleri.
 Atabite ile doldurulabilir (DUO 6 ve7).
 Kablo yönetimi.
 Gizli ayaklar.
 İzole edici jel yastıklar dahildir.
 Kütle yüklemeli tabla opsiyonuna uyumludur.
 4 renk seçeneği:- Satin Black, Silver Metallic,

Diamond White and Cesium.

DUO Serisi (DUO 6, 7,10)



NEXUS Serisi (Nexus 5i, 6i, 7i &10i)

 Hifi meraklılarına hitap edecek düzeyde
hoparlör kaideleri.

 Dört renk seçeneği: Satin Black, Silver
metallic, Diamond White and Cesium.

 Kablo idaresi.
 500mm, 600mm, 700mm or 1000mm

yükseklik seçenekleri.
 Atabite ile doldurulabilir.
 Gizli ayaklar.
 İzole edici jel yastıklar dahildir.
 Kütle yüklemeli tabla opsiyonuna uyumludur



SL Serisi
(SL 200i,300i,400i,500i,600i,700i,1000i)
 Profesyonel kalite seviyesinde hoparlör

kaideleri.
 4 renk seçeneği; Satin Black, Silver

Metallic, Diamond White and Cesium.
 Atabite’larla doldurulabilir.
 Büyük raf tipi hoparlörler için geniş üst

tabla.
 Üst ayaklar kullanılabilir (opsiyonel

ekstra). İzole edici jel yastıklar dahildir.
 200mm, 300mm 400mm, 500mm,

600mm, 700mm or 1000mm yükseklik
seçenekleri.

 Gizli ayaklar.



HMS Serisi
(HMS1.1 500,600,700 & HMS 2.1 600)
 Odyofil düzeyi hoparlör kaideleri.
 HMS1.1 4 renk seçenğine sahiptir:

Satin Black, Silver metallic,
Diamond White and Cesium.

 HMS 1.1: 500mm, 600mm,
700mm yükseklik seçenekleri

 HMS 2.1 600mm ve yalnızca
Satin Black olarak mevcuttur.

 Atabite’lar ile doldurulabilir.
 Gizli ayaklar.
 Raf tipi hoparlörler için geniş üst

tablalar.
 ProAc Loudspeakers işbirliğiyle

üretilmiştir.
 Izole edici jel yastıklar dahildir.



Moseco 6 Hoparlör Kaideleri



Moseco Serisi
(500mm,600mm,700mm1000mm)
 Gündelik yaşam ihtiyaçlarına uygun hoparlör

kaideleri
 Dört renk seçeneği ve 3 ayrı bambu cilası.
 Atabite’larla doldurulabilir.
 Mini Jel yastıklar dahildir.
 Kablo idaresi.
 4 farklı yükseklik opsiyonu.
 Ayarlanabilir ayaklar dahildir.
 160mm x 220mm opsiyonel üst tabla mevcuttur .

Yeni Eris/ Evoque
ECO serisiyle
uyumludur.

September 2014



CC serisi merkez kanal hoparlör kaideleri

 İki ebatta üst tabla. (CC01 ve CC02).
 30 derece açı imkanı.
 4 renk ve 5 yükseklik seçeneği.
 Atabite’larla doldurulabilir.

CC01-200mm

CC02-300mm



Aksesuarlar
Kütle yükleme tablası

 İzole edici jel yastıklar

Ayak uçları

A.R.C. Cam

Atabite’lar



YENİ!

 Üç katlı destek ünitesi.
 Yandan kablo idaresi.
 Mikro HiFi sistemler ve yayın akışı

cihazları için idealdir.
 Sola veya sağa bakan raf seçeneği.
 Kayar ayaklar.
 3 ayrı bambu cilası.
 Kablo idaresi muhafazası farklı

renklerde mevcuttur.
 Dört raflı versiyonu mevcuttur (4.0)

Atacama Helix ECO 3.0 MMS
Micro Media Support



Helix ECO 3.0 MMS Micro Media Support



Atacama WSS serisi
Kablosuz Hoparlör Kaideleri

Sonos PLAY:5 gibi yeni
nesil kablosuz yayın
akışı cihazları için
tasarlanmıştır.

Üst tablanın boyutları:
28cm (önden genişlik),
10cm (derinlik) 20cm
(arkadan genişlik)

Satin Black veya
Diamond White renkleri
mevcuttur.

İki adet yükseklik
seçeneği vardır:
600mm veya700mm.

Atabite dolgu
malzemesiyle kütlesi
doldurulabilir.



Atacama WSS Hoparlör Kaideleri



TEŞEKKÜRLER!

Tüm ürün özellikleri değiştirilebilir.
Bu sunum 21 Ocak 2015’te hazırlanmıştır.


