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Rodzima firma APS zaprezentowała nową wersję jednego ze swoich
monitorów studyjnych – Klasik. Po pięciu latach obecności tego
modelu na rynku (w którym to czasie odsłuchy te trafiły do wielu
studiów nagraniowych), jego twórcy doszli do wniosku że przyszedł
czas na zmianę. Wykorzystując m.in. uwagi i spostrzeżenia
dostarczone przez użytkowników pierwszej wersji, przez 12 miesięcy
pracowano nad jego nową, jeszcze lepszą wersją. Owocem tych prac
jest Klasik 2020 – aktywny monitor studyjny, który jest rozwinięciem
koncepcji zawartej w poprzedniku – bezkompromisowej jakości
brzmienia, dostępnej za rozsądną cenę.
Jak mówią sami twórcy odsłuchów Klasik 2020, zaprojektowali oni i zbudowali monitor, który

brzmi jeszcze naturalniej, charakteryzuje się czytelniejszą i bardziej przejrzystą „średnicą”,

odtwarza bas z większą kontrolą i precyzją, oferuje bardziej praktyczną regulację głębokości basu,

charakteryzuje się mniejszymi zniekształceniami nieliniowymi, a także pozwala na uzyskanie

większych poziomów SPL. Nowy model wyposażono w optyczny wskaźnik przesterowania

końcówki mocy „clipping”, a całość jego pasma ma większą dynamikę.

Udało się to uzyskać poprzez optymalizację pracy głośnika średnio-niskotonowego w większej

objętości obudowy (zarówno pod względem wychylenia membrany, jak też prądów i pól

elektromagnetycznych związanych z cewką głośnikową), wprowadzenie kontrolowanej stratności

(skutkuje to odtworzeniem zalet obudowy zamkniętej, przy jednoczesnym zachowaniu zalet

obudowy bass-reflex) oraz całkowite przeprojektowanie tunelu bass-reflex. W dwudrożnym

modelu Klasik 2020 wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie usztywnienia obudowy

głośnikowej i mechanicznej konstrukcji elektroniki oraz zwiększenia o 33% mocy wzmacniaczy

toru wysokotonowego i średnio-niskotonowego, przy jednoczesnej optymalizacji pracy wzmacniaczy dla większej objętości obudowy i

zoptymalizowanej korekcji basu.

Klasik 2020 wykorzystuje 7-calowy woofer oraz tweeter 0.75” z aluminiową kopułką, a głośniki napędzane są analogowymi

wzmacniaczami pracującymi w klasie AB, oferującymi moc 100 W RMS dla każdego z przetworników. W odsłuchach zastosowano też

analogową zwrotnicę z układem STAGE, dzielącą pasmo w punkcie 3.2 kHz. Poza symetrycznym wejściem XLR oraz niesymetrycznym

typu cinch, na tylnej ściance znajdziemy trzypozycyjne przełączniki TWEETER LEVEL i BASS oraz regulację głośności. Nowe

monitory są dostępne tylko w wersji wykończonej czarną okleiną.

 

Więcej informacji na stronie www.aps-company.com.
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