
 

RTiA Serisi / Gerçek Ahşap, Gerçek Performans  
 
Aynı fiyata gerçek ahşaptan yapılma bir ürün alabilecekken neden vinil kaplamalı 
hoparlörlere razı olasınız ki? Yeni RTi A Serisi hoparlörleri müzikal hassasiyeti, ev 
sinemasının tüm heyecanını ve göz alıcı bir stilin mükemmel dengesini harika bir 
fiyata sizlere sunuyor. RTi A modelleriyle maksimum performansın keyfini 
sürebilirsiniz.     
 

RTi Serisine Genel Bakış  

RTi A Serisi hoparlörleri güzel göründükleri kadar aynı oranda mükemmel bir ses de 
ortaya koyarlar! Yüksek kaliteli bir ev sinema sistemi veya müzik sistemi için 
mükemmel bir çözüm olduklarını söyleyebiliriz, öyle ki bu hoparlörlerle kendinizi 
sinemada ya da konser salonunun en ön koltuğunda gibi hissedeceksiniz. RTi A 
hoparlörleri, günümüzün Blu-Ray, HDTV, SACD ve HD Radyo gibi yüksek 
çözünürlüklü ve yüksek darbeli kaynaklarına uyumlu, DEVASA boyutta bir dinamik 
menzil sunarlar.   

 

Home Theater Magazine’nin Eylül 2008 sayısında yayınlanan eleştiri yazısında RTi 
A9’dan şöyle bahsedilmektedir: “Polk sistemi filmlerde sunduğu devasa dinamik 
menzille beni son derece etkiledi.” İşte RTi A hoparlörlerini muhteşem yapan 
özellikler:    

RTi Serisinin Özellikleri  

Kavisli Kabin Tasarımı  

Serinin kabinleri hem güzel bir görünüme hem de harika bir sese sahip olacak şekilde 
özel olarak tasarlanmıştır. Gerçek ahşaptan yapılan bu kabinlerin siyah ve vişne 
tonunda olmak üzere iki renk seçeneği bulunduğundan eşyalarınızla ve odanızın 
dekorasyonuyla mükemmel uyum sağlarlar. Kavisli, gözyaşı damlası, asimetrik 
şekilleri onlara güç verirken, diğer hoparlörlerin sahip olduğu tipik “kasa” 
görüntüsünün de ötesine geçerler.      

Dinamik Denge ve Klippel Optimizasyonu  

Tıpkı tüm yüksek kaliteli Polk hoparlörleri gibi, RTi A serisinde de bulunan ipek kubbeli 
tweeterler ve bikarbonat sürücüler hem Dinamik Balans hem de Klippel 
Optimizasyonuna tabi tutulmuştur. Klippel Optimizasyonu bir hoparlörün en alçaktan 
en yükseğe tüm ses seviyelerinde mükemmel performans sunmasını sağlayan bir 
uygulamadır.  



Dinamik Balans ise, lazer kullanımıyla bileşenlerin işleyişini mikroskopik seviyede 
inceleyerek sesi gölgeleyen yapaylıkların aza indirgenmesini ve ortadan 
kaldırılmasını sağlar.  

Peki, tüm bu özellikler ne işe yarar? Bu iki özelliğin bir araya gelmesiyle ortaya 
mükemmel görünümlü ve evdeki herkesin keyfini süreceği harika bir sese sahip 
hoparlörler çıkmaktadır.    
 

Patentli Bas Çıkışı Teknikleri  

Kabin rezonansının yarattığı bir sonuç olan gümbürdeyen veya göğüsten gelir gibi 
boğuk duyulan diyaloglar kadar rahatsız edici başka bir şey olamaz. RTi A Serisi 
hoparlörlerin her birinde bu sesi azaltmaya veya tamamen yok etmeye yarayan 
PowerPort Plus, PowerPort veya ARC Porting bulunur.    

PowerPort® 
İçinizde hissedebileceğiniz, pırıl pırıl ve düşük distorsiyonlu bas sesleri için havalı bas 
çıkışı. PowerPort “çuflamayı” veya “çıkış gürültüsünü” ciddi boyutta azaltarak sıradan 
çıkışlara veya mühürlü tasarıma sahip eş boyutlu emsallerinden beklenemeyecek 
seviyede derin, çok daha güçlü ve düşük distorsiyonlu bas sesler çıkartır.    

PowerPort® Plus+ 
Power Port teknolojisinin daha da iyileştirilmiş bir versiyonudur. Power Port Plus biri 
önde diğeri arkada olmak üzere iki çıkış ve hava türbülansını azaltarak bas etkisini 
daha da arttırmak üzere iç “plakalar” kullanır. PPP daha düşük frekans ayarlamaları 
ve düşük türbülansa olanak sağlayarak gerçek hayat benzeri ses seviyelerinde bile 
daha az gürültü ve distorsiyonu ve daha güçlü bir müzikal bas sesi mümkün kılar. Bu 
teknoloji sıradan çıkışlara sahip hoparlörlerin performansını kat be kat aşan bir 
performans sunarak bas sesleri ta içinizde duyup hissedebilmenizi sağlar.   

ARC (Acoustic Resonance Control) Port 
Bu teknoloji iç kabin rezonansını baskılayıp net, bulanık olmayan bir orta menzil 
sağlayarak çok daha doğal bir ses ortaya koyar.  
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Gerçek Ahşap Cilası  

 RTi A hoparlörlerinin temiz ve net sesi Damped Asymmetric Hex 
Laminate (DAHLI) kabin tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu asimetrik tasarım, 5 
yapışkan tabakalı 6 kat lamineyle optimum kesme sönümlemesi sistemi (OSD: 
Optimal Shear Damping) ve mükemmel şekilde cilalanmış gerçek ahşaptan bir üst 
yüzey yaratılarak meydana getirilmiştir.     

 
Bu tamamen Polk için geliştirilmiş bir işlemdir. Zarif stillerini bir kenara koyarsak, 
kavisli kabinler yalnızca daha güçlü, daha sağlam ve akustik olarak sarsılmaz bir iç 
ortam sağlamakla kalmayıp aynı zamanda panel rezonanslarından gelen tınıların 
daha az duyulur hale gelmesini de sağlamaktadır.   

Mükemmel Bağlantılar  

Yüksek kalitede, altın kaplamalı 5 yönlü bağlantı girişleri her daim güvenli ve rahat bir 
bağlantı imkânı sunmaktadır. Kule ve raf tipi modeller çiftli kablo (bi-wiring) ve çiftli 
ampli (bi-amplification) bağlama özelliğine sahiptir. Biz RTi A serisi hoparlörlerde 
ucuz yaylı klips ya da plastik terminaller asla kullanmıyoruz.      

Karışıtır ve Uydur 

Evinizde temel seviyede 2 kanallı bir sistem ya da tam kapsamlı 7.1 bir sistem de 
olsa RTi A serisi hoparlörlerini varolan sisteminize kolayca adapte edebilirsiniz. 
Bileşenleri kendiniz belirleyebilir, satın aldığınız dükkândan bu konuda yardım alabilir 
ya da paket sistemlerden birini tercih edebilirsiniz. Eğer duvara ya da tavana gömmeli 
surround hoparlörler arıyorsanız, TCi duvara ve tavana gömmeli hoparlör serimiz ses 
olarak birbirleriyle uyumlandırılmış olduğundan hem ses hem de görsel olarak başlıca 
tercih nedeniniz olabilir.  

* PowerPort, PowerPort Plus, ARC Port (ayrı ayrı olmak üzere US Patent # 5809154, 
7162049 ve 5696357). 
** Gerekli değildir, RTi A9 çift mühürlü odacıkları sayesinde gürültüyü ayrıştırır. 
*** CSi A6’da çiftli arka PowerPort’lar bulunur, CSi A4’te arka PowerPort mevcut 
değildir.  
 

 



MODELLER 

RTi A9 

Yüksek performanslı yer tipi hoparlör 

Bu Hoparlör Çok Güçlü  

RTi A serisinin lokomatifi olan bu ürün sahip olduğu 7" bas sürücüleri ve iki adet 5 ¼"  
orta menzil sürücü ile dünyanızı sarsacak. RTi A9’u ev sinema sisteminizin veya 
müzik sisteminizin temel taşı yapın. 500 wattlık güç kapasitesiyle insanın aklını 
başından alan bu hoparlörler önlerine koyduğunuz her zorlu görevi başarıyla 
gerçekleştirir. İster yüksek dinamiklere sahip bir aksiyon filmi izleyin, ister düşük 
volümde hoş bir caz performansı dinleyin… RTi A9’un benzersiz orta menzil bölümü 
kabinin diğer kısımlarından tamamen soyutlanmış olduğundan tüm seri içinde en net 
ve en detaylı orta menzile sahip üründür. RTi A9 detayları da boşlamadan zengin ve 
dolu dolu bir ses ortamı sunar.  

RTi A7 

Yüksek performanslı yer tipi hoparlör 

Orta Siklet Şampiyonu  

Bu ürün performans açısından RTi A9’a yakın olmakla birlikte boyutça daha ufak ve 
daha ekonomik bir pakettir. RTi A7’nin iki adet 7" bas sürücüsü ve bir adet 6.5" orta 
menzil sürücüsü bulunmasına rağmen yine de PowerPort Plus özelliğine ve tıpkı 
büyük ağabeyi gibi sağlam bir kabin yapısına sahiptir.  

RTi A5 

Yüksek performanslı yer tipi hoparlör 

RTiA5 – Bütçeye Uygun RTi A Tower Hoparlör 

RTi A9’a salonunuza sığdırmakta zorlanıyor musunuz? RTi A serisindeki en kompakt 
ölçülere sahip tower hoparlör RTi A5’tir. 6.5" orta bas sürücüleriyle yüksek bir etkiye 
sahip olmakla birlikte kendinden daha büyük olan kardeşleri içinde fiyat olarak en 
makul üründür.      

RTi A3 

Yüksek performanslı raf tipi hoparlör   

Tower Performansı, Raf Tipi Boyutları  

Bu raf tipi hoparlörün bir adet 6.5" woofer ve 150 watt güçle baş etme yetisiyle ürettiği 
sesin büyüklüğüne bakarak bir tower hoparlör performansı dinlediğinizi sanabilirsiniz. 
Affordable Audio’dan Mark Marcantonio’nun bu hoparlörlerle ilgili yorumları şöyle; 
“Tiz ve geniş sunumu hedefi on ikiden vuruyor,” ve “İnsan seslerinin netliği (boğukluk 
ve belirsizlik hiç olmadan) rahat ve yormayan bir dinleme deneyimini mümkün kılıyor.   



RTi A1 

Yüksek performanslı raf tipi hoparlör   

Muhteşem Ses, Muhteşem Hoparlör 

Serinin en kompakt raf tipi hoparlörü olarak boyutuna göre olağanüstü bir ses sağlar. 
Ev sineması veya müzik hoparlörleri olarak en popüler tercihtir. 5 ¼" orta bas 
sürücüsü ile muhteşem sesi küçük bir pakette sunar.     

Stereophile'den Robert J.Reina bu hoparlörlere bayılmış; “RTiA1 ile geçirdiğim her an 
büyük bir keyifti. Hoparlörün en güçlü özellikleri olan doğal ve detaylı bir orta menzil, 
mükemmel bas iletimi, bu boyut ve fiyattaki ürünlerde daha önce hiç görülmemiş bir 
şey. Doğallıktan ufak tefek sapmalar üzerinde öylesine titizlikle düşünülmüş ve ses 
öylesine iyi dengelenmiş ki tüm müzik arşivimi karıştırıp farklı müzik türleri seçerek 
durmadan bir şeyler dinlemek geldi içimden.” Yazının tamamına ulaşmak için buraya 
tıklayınız.    

CSi A6 

Yüksek performanslı center hoparlör 

Bu Lokomatif Ürünü Sahnenin Tam Ortasına Yerleştirin! 

Büyük ekranlı televizyonların büyük sese ihtiyacı vardır, bu yüzden CSi A6 ev 
sineması sisteminizin kalbi olacaktır. 6.5" çift orta bas sürücüsü gümbür gümbür bir 
ses ortamı sağlar. Boyutça büyük kule veya raf tipi hoparlörlerle mükemmel bir uyum 
içindedir.    

LSi serisinden aldığı, Cascade Tapered Crossover gibi ileri düzey özellikler 
sayesinde yüksek darbeli özel efektlerde yetkinliğin yanısıra capcanlı ve net 
diyaloglar sunar. Açı verilmiş yüzeyi hoparlörün çevirilmesini mümkün kılar böylece 
onu televizyonunuzun altına yerleştirdiğinizde bile mükemmel ses elde edebilirsiniz.    

Derinlik sebebiyle tasarımına eklenmiş destek çubuğuyla CSi A6 pek çok projeksiyon 
televizyonuna arkadan destek sağlar (plazma televizyonlar ya da arka kısımları 
tamamen düz olan televiyonlarda bu geçerli değildir).       

CSi A4 

Yüksek performanslı center hoparlör 

Kompakt RTi A Center Hoparlör 

CSi A4, CSi A6’nın küçük kardeşidir. CSi A6’nın büyük kaldığı alanlara rahatlıkla 
sığabilir. Parçaları aynı kalitededir. Ayrıca açı verilmiş yüzeyi sayesinde 
hoparlörünüzü dinleme alanına doğru bakacak şekilde çevirebilirsiniz.    



 
FXi A6 

Yüksek performanslı surround hoparlör 

Ağır İşe Dayanıklı Surround Hoparlör 

6.5" sürücü özelliğiyle ağır işe uygun bir surround hoparlördür. Serideki ana ve orta 
kanal hoparlörlerle mükemmel uyum sağlayarak, filmleri ve çok kanallı müzikleri tüm 
şiddeti ve yoğunluğuyla ortaya koyar. FXiA6 size en iyi surround ses performansını 
sunar. İki tweeter ve eşsiz ikizkenar şekliyle bu surround hoparlörler sizi gerçek 
anlamda üç boyutlu bir sesle sarmaya hazır. Çift kutuplu olarak kurulum imkânı 
bulunduğundan bu hoparlörleri arkanıza veya yanınıza yerleştirebilir ve yine de eşit 
performansı alabilirsiniz. Bu muhteşem surround hoparlörler çok kanallı filmler, 
müzikler ve video oyunları için harika bir tercihtir. 7.1’lik üst düzey bir ev sinema 
sistemi için bir çift FXiA6 mükemmel sonuç verir!  

FXi A4 

Yüksek performanslı surround hoparlör 

Performanslı Surround Ses 

FXi A4 boyutça ondan büyük olan FXi A6’nın yakın bir akrabasıdır. Tıpkı büyük 
ağabeyi gibi çifli tweeter tasarımına ve çift kutuplu kurulum seçeneğine sahiptir. 
Nispeten daha küçük ebatta olduğundan FXi A6’nın sığmadığı yerlere mükemmel 
oturur. RTiA serisi hoparlörleriyle tamamen uyumludur.     

Subwoofer Önerileri 

DSW PRO and DSW microPRO Serisi Subwoofer Hoparlörler  

Subwoofer sisteminizin “.1”ini tamamlayan bir parçadır. Polk DSW PRO ve DSW 
microPRO subwoofer hoparlörler tüm RTi A serisinden uygun sayıda seçilmiş tüm 
hoparlörlerle uyumludur. RTi A Serisi hoparlörler herhangi bir subwoofer ile 
mükemmel uyumla çalışsa da biz sizin en iyi tercihi yapabilmeniz için öneride 
bulunmak istedik.   

Siz bütçenize uyan en güçlü subwoofer hoparlörü seçin ancak unutmayın ki daha 
güçlü sub’lar yüksek ve alçak volümlerde üstün performans göstererek size tam 
kapsamlı bir deneyim yaşatırlar. Hatta çok daha iyi bir performans almak için iki 
subwoofer kullanmayı (4 adet subwoofer en idealidir) bile düşünebilirsiniz.   


