
 
 

Vienna Acoustics HAYDN SE Signature 

Peter Gansterer’in yeni kreasyonlarını ilk kez dinlemek, biz Vienna Accoustics 
ekibi için de halen büyüleyici bir şey. Bu, bizler için bir heyecan kaynağı ve 
hevesli bir bekleyiştir ve bazen de HAYDN SE SIGNATURE için olduğu gibi 
işittiğimiz sese hayran kalmaktır.      

 
Son yıllarda hepsi de bin bir emek ve özenle geliştirilmiş referans tasarımları 
piyasaya sürebilmiş olmaktan dolayı kendimizi hem şanslı hissediyor hem de 
minnet duyuyoruz. Bu yüzden, neden ailenin en küçük üyesiyle de sınırları 
zorlamaya çalışmıyoruz diye sorduk kendimize.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu hoparlörün paketinden neler çıkacak? 
 

HAYDN SE SIGNATURE, bünyesinde bulunan, firmamıza tescilli X3P spidercone woofer ile 
öne çıkıyor ancak bu sefer kaburgaların yerlerini değiştirerek çıkışı, uzantısı ve kontrolü 
arttırıldı. 
     
Yüzeyi özellikle pürüzsüzleştirilmiş olan X3P, sürücünün bant genişliğini olağanüstü 
düzeyde genişletirken, iç detay, sessizlik ve kontrolü de getiren üç adet ek polimerden 
oluşuyor.  
 
Büyük ağabeyi BEETHOVEN Concert Grand REFERENCE gibi HAYDN SE SIGNATURE da 
en ufacık nüansları bile çok büyük bir rahatlıkla sunabilen, midrange alanlarının iyice 
aşağılarına dek uzanabilen elle kaplanmış ipek kubbeli tweeter’a sahiptir.  
 
Bakır devre yolları dikkatle düzenlenmiş özel atanmış lineer crossover düzeni, crossover 
bileşenlerinden gelebilecek istenmeyen gürültü ve distorsiyonları hesaba katarak, sinyalin 
sürücülere doğrudan ve verimli şekilde iletilmesini sağlar ve bu da detay ve saflık 
düzeyinin artmasına yol açar.  
  
HAYDN SE SIGNATURE en özel tasarımlarımız gibi, gerçek mobilya standartlarında 
özenle imal edilmiş ve aynı kaplama tekniğiyle kaplanmış, hakiki piyano lake cilası 
yapılmıştır.   

 
 
 

 

 
HAYDN SE SIGNATURE'ın ufak tefek boyutu sizi yanıltmasın. Lütfen gözlerinizi 
kapatın, bir bakmışsınız kendinizi bir senfoni orkestrasının karşısında veya 
piyano eşliğinde içkinizi yudumladığınız bir barda buluvermişsiniz.  

 
İşte sizi tam orada görebiliyoruz! 



       Teknik Veriler  

 
 Empedans 4 Ohm 

 

                  Frekans cevabı 40Hz – 20kHz

                         Hassasiyet 88.5dB 
 

         Tavsiye edilen Ampli 50 – 180 Watt

 Tweeter  1.1" Elle Kaplanmış Vienna Acoustics İpek Kubbe 
 
                        Mid-Woofer 6” Spider-Cone™ X3P 
 

Bas Systemi Arkadan Havalandırmalı Bass Reflex 
 

     Bas İşlevi Impulse Optimizing QB 3 (quasi Butterworth) 

 
Crossover Sistemi 2 yollu 6db/12db Bessel 

 

                           Crossover  

                          Bileşenleri 

MKP Kapasitör 1% Tolerans Bobinleri 0.7% tol. 
Hava Bobinleri Metal Film Rezistanslar %1 
Endüktans Muafiyeti 

 

 Çiftinin ağırlığı 44lbs / 20kg 
 

                 Boyutlar  

              (G x Y x D) 

6.85” x 14.2” 10.4” 
   174mm x 361mm x 265mm 

 

      Cila seçenekkleri Cherry, Premium Rosewood, Piano Black ve   

                                     Piano White, manyetik ızgara dahildir 


