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Hayalimizde bugüne dek yapılmış en iyi Puccini’yi üretmek, Audio Analogue’un tarihinde dönüm noktası olabilecek bir ürün ortaya çıkartmak vardı. Bu ürün ayrıca geleceğin cihazlarına yol göstermek üzere en iyi
ses performansını sunarken, teknik açıdan da ileri bir ürün olacaktı. Geleceğin ürünleri Audio Analogue’un yüksek kalite / fiyat oranı bakımından izlediği başka bir geleneğe de sadık kalacak fakat aynı zamanda
hiçbir bakımdan ödün vermeyecek ve tüm özellikleri ve işlevleri bakımından, bu tip bir üründen alabileceğinizin maksimumunu sunacaktı. Ürünlerin her biri onlardan beklenen şeyleri aynen yerine getirecek şekilde
tasarlanıp, üretilecek, minimalist bir güzelliğe sahip olmakla birlikte var olandan en fazlasını elde etmeyi hedefleyecekti.
Elbette ki bunlar çok zorlu hedefler, bu yüzden bu yeni yola baş koyarken eşsiz bir şeye gereksinim duyduk ve bu aradığımız şeyi Airtech labaratuvarlarında doğan bir fikirle ürünlerimizi takviye etmekte bulduk. Bu
teknolojiyi kullanarak global geribildirimi olmayan bir entegre ampli geliştirecektik. Aylarca süren değerlendirme ve testlerin ardında Airtech’le olan işbirliğini uygulamaya soktuk, hatta bizzat onlar da bu eşsiz
amplinin gelişimini baştan sona izlediler.

Devre yapısı tamamen dual-monodur. Transformatör 700VA bir güce sahip olup altı çift ON-Semiconductor transistörle birlikte (kanal başına üç adet) Puccini Anniversary’nin 8Ohm empedansta 80Watt’lık bir çıkış
gücüne ulaşmasını sağlamaktadır ki bu birim 2 Ohm’luk bir empedansta 300 Watt’a kadar çıkmakta ve böylelikle Puccini Anniversary’i çok zorlu yükleri bile sürebilen bir ampli haline getirmektedir. İçteki kablolama
7N OCC saf ve katı bakır iletkenlerle yapılmış ve askeri standartta rezistanslar, ses cihazına uygun polipropilen kapasitörler, altın kaplama bakır bağlantı uçları kullanılmış ve esasen Airtech’in kurucusu ve dinleme
odasında gerçekleştiren uzun testlerin ardından karar kılınan ince ayarlardan sorumlu kişi olan Claudio Bertini tarafından yaratılmış başka çözümlere başvurulmuştur.

Bu uzun ve zorlu yolu atlattıktan sonra bugün artık büyük bir gururla şunu söyleyebilir ve teyit edebiliriz ki Puccini Anniversary bugüne dek yapılmış en iyi Puccini’dir.

Puccini 1995 yılında, dinleme keyfine kıyasla teknolojinin arka plana atıldığı o çok eski zamanlarda, güzel müzik dinlemek amacıyla üretilmiş bir üründür. Geçen 20 yıl içinde Audio Analogue bu felsefesinden hiç
ödün vermemeyi başardı. Fakat zaman değişti, işte bu yüzden 20’inci yılımızı kutlamak amacıyla, Audio Analogue’un felsefesini eksiksiz olarak devam ettiren ama aynı zamanda içinde yaşadığımız dönemin bizden
talep ettiği teknik özellikleri ve şaşmaz bir güvenirliği bünyesinde barındıran yeni bir Puccini yaratmaya karar verdik.

Audio Analogue’un 20’inci yılı, Puccini’nin 20’inci yılı, ikisi el ele yürüyor... Puccini, Audio Analogue’un ürettiği ilk ampli ve high fidelity ses cihazlarında mutlak bir mihenk taşıdır.


