
 

 

3 Yollu Yüksek Çözünürlüklü Raf Tipi Hi-End Audiophile Hoparlör 

LSiM703 

Yüksek Performanslı Raf Tipi Hoparlör  

2 kanallı müzik veya çok kanallı güçlü bir ev sinema sistemi için uygun olabilecek bu 
raf tipi hoparlör size radikal, gerçekçi ve dikkate değer bir performans sunuyor. İşte 
size her şeyi toplu halde sunabilen raf tipi bir hoparlör...    

Ciddi Dinleyiciler için Yepyeni Raf Tipi bir Hoparlör  

LSiM Serisinin çığır açan performansına tamamen sahip bir hoparlör olarak LSiM703, 
rafa yerleştirilebilme imkânı ve daha küçük boyutlarıyla önünüze dünyaları seriyor.   

Önemli Özellikler 
 

 Dynamic Sonic Engine (Dinamik Ses Dalgası Motoru) – Üstün netlik sağlayan 
yuvarlak radyatörlü tweeter ve genişletilmiş hareketli orta menzilli bir 
sürücünün yerleştirildiği detaylı bir iç tasarımın yekpare bir kalıba 
oturtulmasıyla ortaya çıkan Dinamik Ses Dalgası Motoru performans 
düşüklüğüne sebep olan arka dalga yansımalarını azaltarak yüksek frekans 
yayılımını ve yatay eksen dışı cevapları iyileştirir. 

 Super Cell Aerated Polypropylene Cones (Gözenekli Polipropilen Koniler) – 
Super Cell APP çok daha kalın bir dokuya sahip olmakla birlikte çok daha hafif 
bir malzemedir ve bu özellikleri sayesinde cevap akışkanlığı ve inanılmaz bir 
ses detayı sağlar.  

 İçten Destek Sağlayan Duvarlar – Paralel olmayan yüzeyleri ön plana çıkartan 
iç içe geçmiş, sert MDF’den yapılmış duvarlar, rezonansların ve içteki durağan 
dalgaların kırılmasını sağlar. LSiM707’nin beş ayrı iç odacığı bulunmaktadır.  

 PowerPort® Bass Venting – Bas çıkışının ağız kısmında oluşan türbülansı yok 
ederek verimi arttıran ve derin, net bir bas ses üreten patentli bir yenilik.        

 

LSi Mirası  
 
Her ciddi dinleyicinin gönlünde işitsel performansları sımsıcak, 
capcanlı bir dinamizmle sunabilen bir hoparlör yatar. Polk Audio’nun 
piyasaya 2001 yılında sürdüğü LSi Serisi işte böylesi arzuları olan 
dinleyiciler için yaratılmıştı. LSi Serisi hoparlörler onlarla aynı fiyat 
aralığında olan diper hoparlörlerden çok daha düz, çok daha net bir 
frekans cevabına sahip, cızırdama ve bozulmadan olabildiğince uzak 

ve çok daha gerçekçi detaylara sahip bir ses üretebilmektedir. Çok daha pahalı 
hoparlörlerde kullanılan tweeterleri da dâhil olmak üzere mükemmel şekilde 
tasarlanmış kabinlerin içine yerleştirilmiş üstün özellikli tüm parçalarıyla sunduğu 
harika ses kalitesi ve tonal netlik sebebiyle profesyonel ses dünyasından övgüler 
toplamıştır. LSi Serisi on yılı aşkın süredir Polk Audio’nun en iyi ürünüdür. Artık sıra 
bu muhteşem hoparlörlerin tasarım ve yapımını yeniden gözden geçirmenin ve 
serinin çıtasını daha da yükseltmek için yeni geliştirilmiş en son teknolojileri devreye 



sokmanın vakti gelmişti. Bu bir evrim değil devrimdir. Bu vesileyle orijinal seriyi 
muhteşem yapan tüm niteliklerin altını da tekrar çiziyoruz.   
 
LSiM Serisinin Performans Hedefleri:  

Yeni LSiM Serisinin performans hedefleri, orijinal LSi tasarımından da önceye, hatta 
Polk Audio’nun orijinal Monitor hoparlörleri geliştirirken belirlemiş olduğu tasarım 
prensiplerine dayanmaktadır. İdeallerini herşeyin başında tutan Polk Audio’ya 
rehberlik eden bu prensipler firmanın ürettiği yüksek performanslı hoparlörlerin de 
standartını belirlemiştir:      

Dinleyiciyi performansın kaydedildiği mekâna taşıyan ses kalitesi:  
 

 Performans seviyelerinde genişletilmiş dinleme sırasında bile kulağı okşayan 
bir tonalite,   

 Doğal olmayan çınlamalar ve seste bozulmalar olmaksızın canlı tepkiler, 
süreklilik arz eden anlaşılabilir detaylar,    

 Karmaşık alt frekans enstrumanlarının ve özel efektlerin doğallıkla sunumu,  
 Dinleme alanı içinde tek tip ses dalgası sunumu ve sarmal alansal etki,  
 Doğrusallık ve netliği koruyarak konser/sinema salonu seviyelerinin 

üretilmesi,  
 Taahhüt edildiği üzere uzun yıllar sürecek bir müzik keyfi.    

 
 
Bunları nasıl başardık?  
 

Bir hoparlörün en pahalı parçaları olan çapraz geçişler söz konusu olduğunda, biz 
“ne kadar az o kadar iyi” sözüne yürekten inanıyoruz.  

Mükemmel koşullar altında tek bir sürücü, en koyu bas tonlardan en yüksek tizlere 
dek tüm dinleme spektrumunu elde etmek için yeterli olurdu. Polk Audio’nun 
mühendisleri frekans cevabının dinamik yelpazesini doruğa çıkartıp sonra da tıpkı 
bayrağı bir sonraki koşucuya devreden bir maraton koşucusu gibi bu frekansları 
çabucak bir sonraki sürücüye ileten bir tasarım geliştirerek mükemmeliğe mümkün 
olabildiğince yaklaşmışlardır. Sürücülerimiz işin en başından bu düşünceyle 
tasarlanmış olduğundan, bu değiş tokuş işini idare etmeleri için çapraz geçişlere 
bağımlı kalmamış oluyoruz ve hoparlörlerimiz işitsel bilgiyi tüm spektrumuyla 
üretebiliyorlar.       

Yeni LSiM Serisinde de yine o hep duymak istediğimiz doğal, pürüzsüz, insanı 
derinden etkileyen “klasik” Polk Audio sesini yaratmayı başardık. Yeni güç 
dönüştürücüler ürettik, yeni malzeme tasarımları geliştirdik, yepyeni bir iskelet 
yarattık, patentli ve şirketimize özgü teknolojileri tasarımımızla bütünleştirdik. Müziği 
çok ama çok yakından ve dikkatle dinledik.    

Sonuç olarak ortaya şaşırtıcı derecede doyurucu, tamamen gerçekçi bir dinleme 
deneyimi sunan bir hoparlör çıktı. Hoparlörlerimiz gerçek dünyada duyduğumuz ses 
seviyelerinde bile hiç zorlanmadan, ince detaylarla bezenmiş, son derece inanılır bir 
ses çıktısı, müzikal alt sınırları kapsayan çok geniş, insanı sarıp sarmalayan bir orta 
ve kalın ses yayabilmektedir.    

Ciddi Dinleyiciler için Harika Müzik Keyfi  
 



Müziğin keyfini ister vinil plak, CD veya Mp3, ya da ister DVD veya BluRay® ile 
yaşayın yeni LSiM Serisinin performansı sizi istediğiniz noktaya taşıyacaktır. Gerçek 
hayata benzer ses seviyelerinde bile hoparlörlerimizin sunduğu dinamik müzikal 
tonaliteyi, anlaşılır detayları ve doğal alt frekans üretimini deneyimleyin. Yeni LSiM 
Serisindeki hoparlörlerle evinize bir sinema sistemi kurarak sinema salonu ses 
seviyesinde bile sağlayabildikleri tını uyumlu ses dalgalarını ve sarmal alan 
ambiyansını, gerçekçi netlik ve doğrusallık içinde deneyimleyebilirsiniz.           

Teknolojik ve Diğer Özellikleri  
 

 Dynamic Sonic Engine/Dinamik Ses Dalgası Motoru (Sürücü ve 
Tweeter) – İçinde orta-menzilli bir sürücü ve yuvarlak radyatörlü 
tweeter bulunan duvar içinde duvar sistemli Dinamik Ses 
Dalgası Motoru, yeni LSiM Serisinin kalbidir. DSE yekpare 
olarak üretildiğinden arka dalga yansımalarını azaltan bir türbine 
doğru konikleşir. DSE iki hoparlörünü, kritik önem taşıyan 200 
Hz – 2kHz aralığında geniş ve bütünsel bir dağılım elde etmek 
için hizalayıp, en mükemmel dizilimi yapmak ve süreksiz cevabı 
iyileştirmek suretiyle birleştirmiştir ve bu şekilde ortaya tını uyumlu, yüksek 
frekans dağılımı geliştirilmiş ve daha iyi bir yatay eksen dışı cevap sunan bir 
bileşim çıkmıştır.         

 
 

 İyileştirilmiş Ring Radiator Tweeter – Bu tweeter orjinal LSi 
Serisinin başarısında çok önemli bir role sahipti. Yine de 
yeni LSiM Serisini tasarlayan mühendisler tarafından 
yeterince iyi bulunmadı. Bu tweeterin tasarımına bazı ince 
detaylar ekleyerek onu daha da iyileştirme yoluna gittiler. İlk 
olarak, tweeterin mermi şeklindeki faz çubuğunu yeniden 
şekillendirerek hoparlör ekranının içinden daha fazla 
çıkmasını sağladılar, böylelikle dağılımı iyileştirdiler ve 
hoparlör konisinde yüklenme oluşumunu ortadan kaldırdılar. Daha sonra 
tweeterin ön yüzeyini açıp, diyafram rulosunu onu daha elverişli kılacak ve 
dağılımını daha da iyi bir seviyeye taşıyacak şekilde tasarladılar. Son olarak, 
yarattıkları bu yeni yuvarlak radyatörü özel Dinamik Ses Dalgası Motoru 
içinde, ona özel olarak tınısı ayarlanmış bir bölmeye yerleştirdiler. Yeni Ring 
Radiator, daha yüksek güç kontrolü, genişletilmiş dinamik menzili, iyileştirilmiş 
dağılımı ve en üst düzey frekans cevabıyla gururla karşınızda.     

 

 

  

 

 Cassini Oval Subwoofer Sürücüler — Ovallik yüzey 
alanını misliyle arttırarak daha derin ve çok daha iyi bir 
müzikal alt frekans cevabı ortaya koyarken daha dar bir 
hoparlör ekranı tasarlamaya da imkân tanır. Asma ses 
bobini tasarımları yayılımın daha geniş olmasını sağlar 
ve güç kontrolünü arttırır. Bas sesler çok daha derinleşir ve ortaya çıkan ses 
çok daha pürüzsüz olur.  



 Super Cell Aerated Polypropylene Cone Material (Super Cell Aerated 
Polypropylene Cones (Gözenekli Polipropilen Koni 
Malzemesi) — Eğer en mükemmel koni malzemesini, hafif 
(daha hızlı ve tesirli bir etki için), sert (seste bozulmaya 
neden olan esnekliğin olmaması için) ve bu hafifliğinin ve 
sertliğinin yarattığı kısıtlamaları telafi edebilecek yeterli 
neme sahip olarak tanımlıyorsak öyleyse Super Cell APP 
Koni Malzemesinin bu tanıma neredeyse birebir uyduğunu 
söyleyebiliriz. Aerated Polypropylene (APP/Gözenekli 
Polipropilen) bal peteğine benzer bir yapıya sahip olabilmesi için hava 
basılarak şişirilmiş, mineralle doldurulmuş polipropilen bir malzemedir. Orjinal 
APP konilerimiz, yüksek nem oranları sayesinde hafiflik ve sertlik arasında 
ideal bir dengeye yaklaşırken rutubete, uç derecede UV ve ısıya karşı da 
dirençlidirler. Yeni nesil LSiM Serisi Hoparlörlerinde ise yeni nesil APP 
malzemesi kullanılmıştır. Super Cell APP’de şişirilmiş hücreler çok daha geniş 
olduğundan orijinal APP’dekinden çok daha kalın bir malzeme olmasına 
rağmen daha az yer kaplamaktadır. Daha geniş gözenekli Super Cell APP 
hafiflik ve daha kalıcı bir nemlilikle birlikte sertlikten de ödün vermemekte ve 
bu sayede geçici frekans cevabında ve rezonansın baskılanmasında üstün bir 
başarı sergilemektedir. 

 Yapay Kauçuk Kaplamalar – Dayanıklı, yumuşak, enjeksiyon kalıplamayla 
üretilmiş yapay kauçuk kaplamalar, istenmeyen koni rezonanslarını absorbe 
etmek ve baskılamak için son derece uygundur. Yeni kauçuk malzememiz UV, 
aşırı uçta ısı ve neme dayanıklı olup pürüzsüz ve güvenilir bir sesi hayat boyu 
garanti altına almaktadır.  

 Uzatılmış Doğrusal Hareket Ses Bobinleri (ELM Ses Bobinleri) – ELM Ses 
Bobinleri kısıtlı bir alanda çok sayıda harekete olanak sağlayarak LSiM’nin 
orta-menzil ve orta-woofer sürücülerini güçlendirirler, böylelikle yüksek frekans 
cevabının da daha az seviyede bir akustik empedans ile uzatılması mümkün 
olur.  LSiM Subwoofer’lerinde asma bobinler kullanılmaktadır. Bu da 
subwooferin performansının arttırılmasında çok gerekli olan daha geniş çaplı 
bir güç kontrolüne ve daha geniş yayılıma ortam hazırlar.    

 Dökme Alüminyum Sepetler – Bu hafif, yayvan çubuk örmeli sepetler, düz bir 
cevap elde eldilebilmesi ve mekanik rezonans ya da çınlama gibi bozulmaların 
olmaması için hoparlörün aktif parçalarının titizlikle hizalanmasını sağlarlar. Bu 
sepetlerin açık tasarımı kesintisiz doğrusal hareket için bolca havalandırma 
olanağı yaratır.   

 Orth Çapraz Geçişler – Düşük sıralı çapraz geçiş tasarımını korumak ve güç 
kontrolünü arttırmak üzere yaratılmış ve patentlendirilmiş olan bu malzeme Pol 
Audio adına tescillidir. Orth Çapraz Geçişleri’nde, pırıl pırıl tizler için mylar ve 
polipropilen kapasitörler ve eşsiz bir saydamlık için hava göbekli indüktörler 
kullanılmıştır. Çentik süzgeçleri ve zobel devreleri sayesinde sistemin 
empedans eğrisini pürüzsüzleştirerek çok daha etkili ve yüksek bir frekans 
cevabı yaratırlar.      

 LSiM’nin Duvarları – Yeni LSiM Serisinin ses tasarımında duvarlar bütünleyici 
bir rol üstlenmektedir. Tüm LSiM kabinleri 3/4" MDF’den yapılmış olup geniş 
yarıçaplı 1 1/4" MDF’den dayanıklı hoparlör ekranları bulunmaktadır. Her 
sürücüye özel, paralel olmayan odacıklara sahip içyapısı yetkinliği arttırır ve iç 
rezonanslara ve durağan dalgalara engel olarak güç kontrolü ve pürüzsüzlük 
sağlar. Geniş yarıçaplı hoparlör ekranları ve sıfır kırılımlı manyetik ızgaraları 
sayesinde daha geniş ve detaylı bir sahne sesi alınabilmesi için ses çıktısının 
sabitlenmesine yardımcı olur. 

 Sıfır Kırılımlı Manyetik Izgaralar – 1 mm’lik bu süper ince, sıfır kırılımlı 
ızgaraların hoparlörün frekans cevabı üzerinde ölçümlenebilir bir etkisi yoktur. 
Görüntüyü hiç bozmayan, şık tasarımlarıyla bu ızgaralar yerlerine mıknatısla 
oturmaktadırlar.     



 PowerPort® Bas Hava Çıkışı – Polk Audio adına tescilli bu teknolojide, 
hareket eden havayı kanaldan çıkar çıkmaz yönlendirebilmek için bas 
kanalının ağzında özel olarak tasarlanmış bir “huni” kullanılmaktadır. Bas 
kanalından dışarı çıkan hava türbülans yaratır ve bu da özellikle yüksek 
volümde yoğun bir distorsiyon ve “kanal gürültüsü”ne neden olur. Sesteki bu 
bozulma (distorsiyon) amplifikatör gücünü boşa harcayarak bas çıktısında 3 
desibele kadar bir kayıp oluşmasına sebep olabilir. Bas sesten bizi yoksun 
bırakan bu türbülansı yok etmek için Polk Audio’nun mühendisleri PowerPort’u 
tasarladılar. PowerPort benzersiz yapısı sayesinde daha uzun ve konik kanal 
açıklıklarının özelliklerini kopyalayarak “çalkantılı” hava akımını kısa tüp 
kanalların içinde dengelenmesini sağlar. Çalkantının olmaması güç tasarrufu 
anlamına gelir ki bu da çok daha etkili bir bas cevabını doğurur.             

 Çift Metal Altın Kaplama 5 Yönlü Kablo Bağlantıları- En emin ve profesyonel 
bağlantılar için.  

 Kauçuk Cila – Görünürde hiç vida olmaması sayesinde üstün görünüme sahip 
güzel mobilyalar.   

 Yeni Bir Buluş: Altıgen Başlı Ayaklar – Kulelerinizi eğmeye gerek kalmadan 
yerleştirin.    


