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    Signature Serisi 
ÜRÜN BİLGİLERİ DOSYASI  

 
Signature Serisi 
Amerikan HiFi Ev Sinema Sistemi 
 
Evinizin salonuna devasa bir sahnenin surround sesini ve müzik deneyimini getirmek için tasarlanmış olan Polk Signature Serisi, Polk’un Amerikan HiFi 
geleneğinin izinden gidiyor. Yüksek çözünürlülük sertifikasına, Dynamic Balance tasarımlı yeni bir akustik düzene, anti-kırınım manyetizmalı ızgaraya, modern 
bir kabin stiline ve Polk’a has Power Port bas iyileştirme teknolojisine sahip olan bu seriyle film veya televizyon izlerken ya da müzik dinlerken üstün kalitede 
bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz. — muhteşem bir sese hazır olun!  
 

 
 
 

Dynamic Balance Technology Driver Design 
İster ev sinema sistemi kurulumunuzu ileri düzey bir Atmos konfigürasyonuyla güncellemek, ister sevdiğiniz müziklerin keyfini çıkarmak için olsun ve üstelik  
ne dinlerseniz dinleyin, sizlere zengin, temiz, tam menzilli bir ses sunabilmemizi sağlayan Dynamic Balance teknolojisidir. Firmamıza patentli olan bu teknoloji, 
hoparlörlerin tüm elektro-akustik ve mekanik sistemini analiz ederek, daha iyi malzemeler seçebilmemizi ve daha verimli bir geometri oluşturmamızı mümkün 
kılıyor. Hoparlörlerin performansını düşüren sorunları tespit edip ortadan kaldırarak, bu sorunların nihai ürünün bir parçası haline gelmesine engel oluyor.    

 
 

Yüksek Çözünürlüklü Polk Terilen Tweeter 
Terilen kubbeli tweeter’larımızın özelliği, cevabı  
uzatan ve rezonansı azaltan eğrisel bir biçimlendiriciye 
sahip olmaları. Tweeter’ın güçlü seramik motor yapısı da 
yine sistem rezonansını düşürmek ve frekans cevabını 
uzatmak suretiyle, kritik orta menzilde daha iyi bir yayılım  
sağlıyor ve net, detaylı bir tiz frekans cevabı 
oluşturarak vokal ve enstrümanların gerçekçi bir şekilde 
                                 yeniden üretilmesini sağlıyor.    

En son çıkan yüksek çözünürlüklü 
ses dosyalarını 40 kHz ile destele- 
mesiyle, kendinizi kayıt stüdyosunun 
içinde veya konser salonunday- 
mışsınız gibi hissettiriyor.  

 

Özel Yapım Orta Mezil Sürücüler  
Mika ile pekiştirilmiş polipropilen koniler, bütil kauçuk  
çeperler, dört katmanlı ses bobinleri, devasa bir seramik 
         motor yapısı ve yüksek ısı Conex 

fiber örümcekler… İşte tüm bunlar   
temiz, net baslar, daha iyi bir doğru- 
sallık, düşük distorsiyon ve daha fazla 
dayanıklılık için verimi sıra dışı  
şekilde yüksek sürücüler yaratmak  
içindi.  

 
 
 
Anti-Kırınımlı Manyetik Izgara 
Kusursuz bir uyum ve daha da hoş bir  
görüntü için bilgisayarda modellenmiştir.  
Ayrıca ses karışmaları minimize edilmiştir.   

Yüksek Duyarlılık ve Maksimum 

Uyum  
Bu hoparlörler, güç bakımından mütevazı 
sayılabilecek her türlü ampli ve alıcıyla uyum 
sağlayabilir. Onları ister en yeni çıkmış  
dijital işlemciye, ister klasikleşmiş donanımınıza 
bağlayın hiç fark etmez, yine de geniş, net, sarıp 
sarmalayan ve gerçekçi bir ses elde edebilirsiniz.  
Üstelik, en son Dolby ve DTS surround ses 
teknolojileriyle de uyumludur.  

Kademelendirilmiş Crossover Düzeni  
İster dört sürücü (S60, S35), ister üç sürücü  
(S55, S50, S30) ve ister iki sürücü olsun (S20,  
S15, S10), bu özellik sayesinde dinleme odanızın 
neresinde oturuyor olursanız olun pürüzsüz,  
gerçekçi bir ses sahneniz olacak. Odanızda  
müziğin daha güzel olduğu bir nokta yok – müzik her 
yönden sizi saracak.   

 

Polk’a Özel Power Port Technolojisi  
Power Port® bizim patentli tasarımımız olup, hoparlörün  
                                  port’undan hava akımının dinleme 
         alanınıza rahatça yayılmasını sağlar.   

Bu teknoloji ayrıca genel bas  
port’unu da uzatmak suretiyle   
büyük bir yüzey alanı sağlayarak  
türbülansı, distorsiyonu yok eder ve  
böylece daha büyük, daha müzikal 
ve koyu bir bas darbesi ortaya çıkar.  
Üstelik, geleneksel bir port’a kıyasla  
3dB daha kuvvetli bir bas cevabı çıkışı  
sağlamaktadır.  
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Altın kaplama 5-yollu Bağlantı Uçları  
Kolay kurulum için mükemmel çözüm. Bu bağlantı uçları daha direkt, verimli ve 
kayıpsız bir bağlantıyı mümkün kılmaktadır. Dahası, S60, S55 ve S60 kule 
hoparlörlerde altı kaplama 5-yollu bağlantı uçları çifttir.  

Kaliteli Kabin Tasarımı  
Dayanıklı, sabit ve akustik olarak durağan muhafaza, dâhili durağan dalgaları  
azaltarak kulağa dah az renklenme gelmesini sağlar.  Rezonans yapmayan,  
tamamen MDF malzemeden oluşan yapısı, minimum 0,75 inç kalınlığında  
hoparlör ekranıyla gerçekçi bir ses sağlar.  

Tiz Uyumlu  
Hoparlörlerin birbirleriyle kusursuz bir uyum sağlayabilmeleri için baştan  
sona aynı bileşenlerin kullanılmış olması çok kanallı sistemlerde iyi sonuçlar  
alınmasını sağlamaktadır.  

Modern Amerikan Stili  
Yuvarlatılmış kenarlar hem cazibeli hem de güçlü bir görünüm sergileyerek evinizin 
dekoruna uyum sağlar – siyah karışımlı ceviz cilasıyla baş döndürücü bir obje olarak 
evinizi güzelleştirir.  

Sınırlı Garanti Süresi, Uzun Yıllar Dayanıklılık  
California’da tasarlanmış ve Baltimore’da üretilmiş olan bu hoparlörler  
çok katı kalite kontrol aşamalarından geçmiştir. Polk hoparlörleri uzun süre 
dayanıklılığını koruyacak şekilde üretilir ve 5 yıl garanti kapsamındadır.   

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER  

S60                   S55                   S50 

Tam Menzilli Pasif  

Yer tipi hoparlör  

Tam Menzilli Pasif  

Yer tipi hoparlör  

Tam Menzilli Pasif  

Yer tipi hoparlör  

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER  

Tweeter            1—1inç Terilen Yüksek Çöz. Kubbeli Tweeter  1—1inç Terilen Yüksek Çöz.Kubbeli Tweeter 1—1inç Terilen Yüksek Çöz. Kubbeli Tweeter 

Mid-bass           3—6.5inç Dynamic Balance Mika 

Destekli Polipropilen Sürücüler  

2—6.5in Dynamic Balance Mika 

Destekli Polipropilen Sürücüler 

2—5.25inç Dynamic Balance Mika 

Destekli Polipropilen Sürücüler  

Crossover 

Frekansı  

GENEL  

Tavsiye Edilen 

2.5 kHz                             2.5 kHz                         2.5 kHz 

 
 
20–300                           20–200                             20–150 

amplifikasyon (wpc) 

Empedans            8 ohm çıkışlarla uyumludur           8 ohm çıkışlarla uyumludur                    8 ohm çıkışlarla uyumludur 

Genel Frekans 26Hz–40 kHz                       32Hz–40 kHz                       33Hz–40 kHz 

Cevabı 

Duyarlılık           90dB                             90dB                            89dB 

Elektrik Girişleri     Dual altın kaplama 5-yollu bağlantı uçları   Dual altın kaplama 5-yollu bağlantı uçları   Dual altın kaplama 5-yollu bağlantı uçları    
AĞIRLIK VE BOYUTLAR  

Yükseklik (inç)       44.5                              41.5                            37.4 

Genişlik (inç)        8.5                              8.5                             7.5 

Derinlik (inç)        15.7                               12.5                            10.9 

Ayaklar dâhil genişlik              11.7                              
(inç)   11.7                                                                    11.7                    10.3 

Ağırlık                                 52 lbs.                                          44 lbs.                          32 lbs. 
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Amplifikasyon (wpc)   

Cevabı                               
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Teknik Özellikler  

S35           S30         S20         S15          S10 
Sol/Orta/Sağ 
Hoparlör 

Ötel Atanmış Center 
Center Hoparlör 

Tam Menzilli Pasif 
Raf Tipi 

Tam Menzilli Pasif 
Raf Tipi  

Tek-kutuplu Surround 
Hoparlör  

Hoparlör  Hoparlör  

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER  

Tweeter            1—1inç Terilen  

Yüksek Çöz. Kubbeli 
Tweeter 

Mid-bass           6–3inç Dynamic 

Balance Mika 
Destekli 
Polipropilen sürücüler 

1—1inç Terilen  

Yüksek Çöz. Kubbeli 
Tweeter 

2–5.25inç Dynamic 

Balance Mika 
Destekli 
Polipropilen Sürücüler 

1—1inç Terilen 

Yüksek Çöz. Kubbeli 
Tweeter 

1–6.5inç Dynamic 

Balance Mika 
Destekli 
Polipropilen Sürücüler 

1—1inç Terilen 

Yüksek Çöz. Kubbeli 
Tweeter 

1–5.25inç Dynamic 

Balance Mika 
Destekli 
Polipropilen Sürücü 

1—1inç Terien  

Yüksek Çöz. Kubbeli 
Tweeter 

1–4inç Dynamic 

Balance Mika 
Destekli 
Polipropilen Sürücü 

Crossover Frekansı     2.5 kHz                  2.5 kHz                       2.5 kHz                    2.5 kHz                  2.5 kHz 
Duvara Montaj 
Opsiyonu— 
Anahtar Deliği Girintisi 

Duvara Montaj 
Opsiyonu—1/4"-20 
Dişli geçme 

GENEL 

Evet                           Hayır                           Hayır                   Evet                         Evet 

 
 
Hayır                           Hayır                           Hayır                  Hayır                     Evet

Tavsiye edilen                   20–150 20–125                            20–125             20–100                  20–100 

 
Empedans                8 ohm çıkışlarla 
              uyumludur 

 
8 ohm çıkışlarla 
uyumludur 

 
8 ohm çıkışlarla 
uyumludur 

 
8 ohm çıkışlarla 
uyumludur 

 
8 ohm çıkışlarla 
uyumludur 

Genel Frekans                        53Hz–40 kHz 42Hz–40 kHz                39Hz–40 kHz              50Hz–40 kHz           67Hz–40 kHz 

  
Duyarlılık                     88dB                          89dB                       88dB                      88dB                     87dB 

Elektrik Girişleri       Tekli, altın kaplama 

5-yollu bağlantı uçları 

Tekli, altın kaplama 

5-yollu bağlantı uçları 

Tekli, altın kaplama  

5-yollu bağlantı uçları 

Tekli, altın kaplama 

5-yollu bağlantı uçları 

Tekli, altın kaplama 

5-yollu bağlantı uçları 

AĞIRLIK VE BOYUTLAR 

Yükseklik (inç)         4.1                    7.5                 14.8                 12                      8.4 

Genişlik (inç)          24.4                                       20                 8.5                         7.5                        5.4 

Derinlik (inç)           6.1                                       10.6               13.8                        10.2                        6.1 

Ağırlık                 14 lbs.                                    19 lbs.             17 lbs.                         13 lbs.                     6 lbs. 

 
S10 Uydu Surround 
Herhangi bir 5.1, 7.1 veya 9.1’lik ev sinema  
sisteminde arka veya yan hoparlör olarak 
kullanılabilir. Ayrıca dişli, vidalanabilen geçmesi 
ve anahtar deliği girintileri bulunduğundan  
duvara kolayca monte edilebilir, yönü  
ayarlanabilir.    

 
S35 İnce Center Kolon  
4 inç’lik ince profiliyle diğer orta kanal hoparlörlerin sığmadığı yerlere kolayca 
sığar. Ayrıca ideal performans, renklenme ve kristal gibi berrak diyaloglar için 
sol/sağ/arka uyumluluğu vardır. Onu ister yatay, ister dikey olarak 
yerleştirebilirsiniz.    

 
 
 
 
 

MUHTEŞEM BİR SESE HAZIR OLUN  
40 yıldan uzun süredir “Hoparlör Uzmanı” olarak nam salmış bir firma olarak, ürünlerimizin üstün ses ve yapım kalitesiyle gurur duyuyoruz.  
Dynamic Balance ve Power Port gibi firmamıza patentli ve ayrıca ödül almış birçok inovasyon ve teknolojiye sahibiz. Polk çalışanları için 
ses cihazları üretmek sadece bir işten ibaret değildir – bu bizler için bir tutkudur. Şunu asla unutmayın ki bizler bir ses cihazının asıl sahip  
olması gereken özellikleri kendimize ilke edinmiş bir firmayız - yani mükemmel bir ses ve her keseye uyabilecek uygun fiyatlar!    
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