
®

Cornered Audio’ya 
Hoşgeldiniz

Her yerde Estetik Ses!



®

Cornered’ın üçgen hoparlörleri lüks 
mekanlarda çok iyi bir kuruluma hizmet 
eden hakikaten profesyonel bir ses 
tertibatı olarak hak ettiği bir üne sahiptir:  

• Modern estetik
• İyi ses
• Geniş ve eş biçimli kapsama 
• Kusursuz güvenirlik 



®

Bu sağlam ürünü kullanarak ticari 
mekanları hedefleyen yeni bir kurulum 
serisiyle pazar hacmine nüfus etmenin 
artık vakti geldi. 



®

Karşınızda Cornered Ci-serisi

• Ticari mekanlara kurulumu 
hedefleyen, birçok özelliğe ve 
katma değere sahip bir hoparlör 
serisi 

• Daha da kolay kurulum
• C-serisinin ait olduğu kategorinin 

%50 daha azı bir fiyat 
kategorisine konumlandırılmıştır 

• Dış mekan hoparlörleri pazarına 
erişim sağlar 

• Ve AVM’ler, havalimanları, ren 
istasyonları gibi hacimli pazarlara 
erişim sağlar 



®

Yeni Ci serisinin özellikleri:

• Dış mekanda IP64 sınıfına sahiptir
• 70V/100V modu (Ci4-V ve Ci5-V)
• Değiştirilebilir tweeter koruması
• Kolay kurulum için yeni sürgülü montaj  

sistemi (Ci4-V/Ci5-V) Slider montaj 
sistemi videosu 

• EN54 plastik kabinler (EN54 onay 
bekleniyor)

• 100x100 derece yayılım
• Siyah ve beyaz renkleri mevcuttur 
• Boyanabilir  metal ızgaralar (kumaş 

yoktur)
• Mekanik ızgara yuvaları 
• Paketin üzerinde EAN seri numaraları 



®

Ci serisinin sürücüleri:

• Tüm sürücüler Cornered 
tarafından Danimarka’da
tasarlanmıştır

• Foster tarafından üretilmiştir 
• Dalga kılavuzlu ¾” and 1” 

tweeter’ların özellikleri:
– Neodim mıknatıslar
– İpek kubbe 
– Artı soğutma 

• Güçlü ferit mıknatıslı Woofer’lar
– C-serisine benzer koni geometrisi 

• Geniş ve eş biçimli yayılım sağlar 

– C-serisi sürücülerine benzer surround
• Pasif woofer performansını iyileştirir 

– Her türlü hava koşuluna dayanıklı 
koniler



®

Yeni ızgara monte etme yöntemi
• Izgara, mıknatıslar olmaksızın mekanik olarak 

monte edilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi 
sökülmektedir: 

• Kablo terminaline erişebilmek için ön kapağı çıkartın (Kapağı sıkıştırarak yuvasından çıkartabilmek için kabinin 
yanından iterek kaldırın. 



®

Altı model:

• Ci2: 2 ½” woofer ve ¾” tweeter
• Ci4: 4” woofer, 4” slave, 1” tweeter
• Ci4-V: Ci4’ün 70/100V versiyonu
• Ci5: 5 ¼” woofer, 5 ¼” slave, 1” tweeter
• Ci5-V: Ci5’in 70/100V versiyonu
• CS8: 8” üçgen subwoofer

– Eylül 2017’de piyasaya sürülecektir



®

Ci2:
• 2 ½” woofer + ¾” tweeter

• “BOSE Acousticmass” segmenti
• Mağaza/restoran segmentini hedefler 
• Kapsamı genişletilebilir Tweeter

– Hoparlöre açı verilmesine gerek kalmaz
– Ses kalitesini dikkate değer ölçüde iyileştirir

• Montaj prensibi C3’e benzerdir – ama daha 
kolaydır çünkü kabini daha kompakttır

• CS8 sub ile birlikte satılabilir 
– 8” woofer + 8” slave
– MDF kabin
– İçinde 240 Hz pasif crossover mevcuttur
– C-serisine benzer montaj prensibi 
– Kurulabilir 
– Ağutos’ta daha detaylı bilgi verilecektir 

• Ci2 yükleme bilgileri 
– 8 adet içeren kolilerle yüklenir 
– 32 koli/256 adet tek bir palet eder 



®

Ci4 & Ci4-V:
• 4” woofer, 4” slave, 1” tweeter

• Kullanılabileceği yerler 
– Kafeler 
– Mağazalar 
– Küçük toplantı odaları 

• Ci4: 8 ohm

• Ci4-V: 8 ohm/70V/100V modu
– 70V modunda 3,75, 7,5 veya 15 watt çıkış
– 100V modunda 7,5 watt veya15 watt çıkış

• Yeni sürgülü sistem ile montaj 
– Duvarın ve tavanın sağlam olduğu yerlerde kurulumu 

kolaylaştırmak için tek bir sürgü yuvası yeterlidir

• Değiştirilebilir tweeter koruması 
– Mikrofonla kullanımına ve yüksek arka plan gürültüsü 

olan alanlarda kullanıma uygun olmasını sağlar
– Varsayılan konumu ”on” yani açıktır. 

• Yükleme bilgileri: Palet başına 72 adet, çift olarak 
yüklenir. 



®

Ci5 & Ci5-V:
• 5 1/4” woofer, 5 1/4” slave, 1” tweeter

• Kullanılabileceği yerler 
– Eğlence mekanları 
– Lounge’lar
– Toplantı ve konferans odaları

• Ci5: 8 ohm
• Ci5V: 70V/100V modu

– 70V modunda 3,75, 7,5, 15 veya 30 watt çıkış
– 100V modunda 7,5, 15 veya30 watt çıkış

• Sürgülü sistemle monte edilir 
– Duvarın ve tavanın sağlam olduğu yerlerde 

kurulumu kolaylaştırmak için tek bir sürgü yuvası 
yeterlidir

• Değiştirilebilir tweeter koruması 
– Mikrofonla kullanımına ve yüksek arka plan gürültüsü olan 

alanlarda kullanıma uygun olmasını sağlar
– Varsayılan konumu ”on” yani açıktır. 

• Yükleme bilgileri 
– Palet başına 54 adet, çift olarak yüklenir



®

Tüm Modeller için EASE verisi



®

Uygulama örnekleri:

1a: Köşede dikey
1b: Duvarda dikey 

2a: Köşede yatay
2b: Duvar ortasında yatay

3:   Duvar ortasında birleştirilmiş

4:   Tavan ortasında birleştirilmiş



®

Ci serisi Cornered’a has tüm özelliklere 
sahiptir:

• Kusursuz ses kalitesi 

• Köşelere, duvara ve tavana 
montaj imkanı 

• Köşebent olmaksızın montaj
• Daha geniş bir kapsama alanı için 

birlikte uyumlu çalışma 

• Geni ve eş biçimli yayılım 

• Gizli kablo bağlantıları



®

Cornered Audio hoparlör endüstrisinde sizlere 
nadir bulunan bir iş fırsatı sunuyor, çünkü onun 

ürünleri: 
– Satışa yönelik kendine has özelliklere sahiptir:

• Tam 90 derecelik tasarımı sayesinde köşelere oturur 
• Köşebentlere gerek kalmaksızın monte edilir, kendine özel 

sürgülü montaj sistemine sahiptir 
• Kablo terminalleri gizlidir 
• Diğer modellerle uyum sağlayarak kapsama alanını 

genişletebilir. 
– Estetik bir ses sunar 
– Sürücü ve sistem üretiminde 30 yıllık bir deneyimin 

avantajlarından faydalanılmaktadır 


