
BLACKSTONES SERİSİ 
 
 

Büyük Tercihler, Küçük Hoparlörler  
 
Demek televizyonunuza yeni hoparlörler ekleyerek 
dijital ev sineması âleminde işitsel bir deneyime yelken 
açmaya karar verdiniz. Ancak şu noktada bazı kararlar 
vermeniz gerekiyor. Kendinize şu soruları sorun: 
Televizyonuma ne tür hoparlörler eklemeliyim? Küçük 
mü büyük mü? İkili mi yoksa beş artı sub woofer’li bir 
sistem mi? Kablosuz mu olmalı yoksa her şey dâhil tek 
bir kolon mu? Hoparlörler duvara mı monte edilsin 
yoksa bir kaide üzerine veya televizyon sehpasına mı 
konulsun. Gelin bu düşünce silsilesinin içinde 
kaybolmadan sizlere biraz küçük hoparlörlerden 
bahsedelim. Polk Audio olarak bizler bu sistemler 
konusunda bir iki şey (ya da 5.1 da diyebiliriz) 
biliyoruz emin olun.    
 

Neden kompakt hoparlörleri tercih etmeliyim?   

Kompakt hoparlörler ve kompakt hoparlör sistemleri orta büyüklükte veya daha küçük 
boyuttaki bir odanızı, geleneksel boyutlarda kocaman hoparlörlerle doldurmak yerine net, 
pırıl pırıl ve yüksek volümlü bir sesle doldurmak istediğinizde size en ideal çözümü 
sunarlar. Boyutları küçüktür, her tür mekânda eşit performans sergileyebilirler ve ayrıca 
duruma ve isteğe bağlı olarak kolayca yer değişikliği yapma imkânı sunarlar. Kompakt 
hoparlörler son model düz ekran televizyonların yanında da çok hoş dururlar.     

Küçük hoparlörler “gerçek hoparlörler” kadar iyi performans sergileyebilirler mi?   

Eğer gerçek hoparlörler gibi üretildilerse evet sergileyebilirler. Polk Audio “kompakt 
hoparlör” teknolojisini yaratan firmalardan biridir. Bu teknolojiye sahip ilk ürünümüz olan 
Compact RM System’i 90’lı yılların başında piyasaya sürdük. RM serisini geleneksel 
boyuttaki hoparlörlerimizin, boyutları dışında, tüm özelliklerini kopyalayarak tasarlayıp 
ürettik. Dayanıklı, akustik olarak basınca tesirli dış kaplamaları içte oluşan rezonansların 
dışarıya sızmasına engel olmakta, patentli bass porting’i ve havalandırma teknolojisi de 
dâhil olmak üzere özel tasarlanmış sürücü malzemeleri ve motor yapısı küçük alanın 
yarattığı performans zayıflığını telafi etmekte etkili olmuştur. RM Serisi o güne dek hiç 
duyulmamış low-end response teknolojisi, gerçekçi detayları ve yüksek volüm 
kapasitesiyle endüstrinin kompakt hoparlör sistemlerine bakış açısını değiştirmiş ve 
bunun sonucunda da “Ev Sineması Ses Sistemi Paketlerinin” piyasaya sürülmesine 
öncülük etmiştir. (Bu arada belirtelim, bunların hiçbiri ses tutkunu’’audiophile’’ 
meraklılarının aradığı kalitede hoparlörler sunmamaktadır)     

Big Speaker Sound Without The Big Speaker® : Kompakt boyutunden beklenmeyen 
büyük ve gövdeli ses 
 
Orijinal RM Serisiyle işte biz bunu başardık. Şimdi kompakt hoparlörlerin yeni neslini 
üreterek çıtayı daha da yükseltiyoruz: Blackstone™ TL Series. TL Serisi size içine büyük 
hoparlör teknolojisi sığdırılmış ve boyutuna göre eşsiz bir performans sağlayan kompakt 
hoparlörler sunuyor. Blackstone TL bir subwoofer ile desteklendiğinde kompakt 
hoparlörler konusuna son noktayı koyuyor. Bu arada, muhteşem RM Serisi de halen 
güçlenerek büyümekte ve sizlere “ev sineması paket sistemleri” dünyasında bir yıldız gibi 



parlayarak yüksek kalite kompakt hoparlör performansını makul bir fiyata sunuyor. 
Evinizin dekoruna ve bütçenize uyan bir tarzı seçmeniz yeterli. İster subwoofer destekli 
bir sistem isterseniz de tek bir hoparlör seçin. Evinize normal büyüklükteki hoparlörlerin 
performansını bünyesinde toplayan ama onlardan çok daha küçük olmasıyla size alan 
kazandıran kompakt bir hoparlör sistemi kurun. Aradığınızı yalnızca 20 yıldan uzun 
süredir kompakt hoparlör uzmanı olan Polk Audio’da bulabilirsiniz. 
 
Blackstone TL Serisi kompakt hoparlörlerin tümü aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
 
Time Lense Teknolojisi  
Time Lense Teknolojisi daha üstün bir ses yaratmak için tweeterin akustik merkezleriyle 
mid-bas sürücüsünü aynı düzlemde hizalarken, ızgaraya yerleştirilmiş olan akustik bir 
lens, tweeterin frekans cevabını pürüzsüzleştirir. Hizalama ve ızgaraya lens yerleştirme 
teknolojisi sonuçta elde edilen seste yoğun bir gerçekçilik ve küçük, yüksek performanslı 
uydu hoparlörde olmayan bir frekans dengesi yaratır.  
 
Kavisli İç Tasarım 
 
Paralel olmayan yüzeylerin kullanımıyla daha güçlü, daha şiddetli bir ses ve akustik 
olarak basınca tesirli bir ortam yaratılmakla kalmayıp iç yüzey rezonansları da daha az 
duyulur hale getirdik. Dar alanlarda genellikle karşılaşılan kısıtlamaları tasarımın 
ustalığıyla yok etmeyi başardık. Kompakt hoparlörde yepyeni bir kategori yarattık. Son 
nesil hoparlörlerimizden harika bir ses elde edeceksiniz (unutmadan söyleyelim sesleri 
kadar görüntüleri de harikadır).  
 
Dynamic Balance® Sürücü Teknolojisi  
 
Eğer kötü tınıları daha oluşmadan yok etmek mümkün olsaydı, siz de aynen öyle yapmayı 
tercih etmez miydiniz? Polk Audio’nun patentli ürünü olan Dynamic Balance işlemi 
sayesinde frekans cevabını iyileştirecek, en keskin detayları bile ortaya çıkartacak, sahici 
bir saydamlık yaratarak yüksek volümde bile kesinlikle hiç zorlanmayacak sürücüler 
üretebiliyoruz. Sonuç kulak okşayan, zengin, sıcacık ve sahici bir ses… 
 
Hi-Gloss “Blackstone” Cila  
 
Dayanıklı, otomotiv sanayinde kullanılan güç ve yoğunluktaki bu cila ile günümüzün en 
şık düz ekran televizyonlarına ve yaşam alanınızın dekoruna uyumlu hoparlörlerimiz 
sizleri bekliyor.  
 
Çok yönlü Montaj Seçenekleri  
 
Blackstone TL için kompakt kelimesinin anlamı her yere uygunluk demektir: raf üzerine, 
duvara ve sehpa üzerine. Tasarıma eklenmiş anahtar deliği şeklinde yuvalar ve geçme 
vidalar size farklı pek çok montaj seçeneği sunmaktadır.     
   
 
 


