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E S A

Nowa seria
kolumn g³oœnikowych
ESA Vivace

Istniej¹ce do tej pory w ofercie firmy ja-
ko jeden model ESA Vivace doczeka³y
siê nastêpców w postaci ca³ej serii ko-
lumn. 
We wszystkich nowych Vivace 
zastosowano g³oœniki duñskiej firmy 
Vifa, jedynie w subwooferze (Vivace
S12) u¿yty zosta³ 12-calowy g³oœnik
równie¿ duñskiej  firmy Peerless (napê-
dzany przez 130-watowy wzmacniacz
holenderskiej firmy Hypex). Jako g³oœni-
ka wysokotonowego u¿yliœmy nowego
pierœcieniowo-kopu³kowego DX25 o po-
szerzonym do 40 kHz paœmie przeno-
szenia. W roli g³oœników niskoœrednioto-
nowych wystêpuj¹ znane ju¿ modele
TC o celulozowych membranach. Kon-
strukcja elektroakustyczna kolumn z se-
rii Vivace jest rezultatem wielu pomia-
rów przeprowadzonych przy zastosowa-

niu wspomaganych
komputerowo, naj-
nowoczeœniejszych
systemów.
Ostateczny szlif
nada³y jej opinie
wielu zaanga¿owa-
nych w ods³uchy
ekspertów i muzy-
ków. 
Pierwszym ele-
mentem tej serii s¹
trzy modele pod³o-
gowych kolumn
wolnostoj¹cych:
Vivace 1, Vivace 2,
Vivace 3, zaœ dru-
gim – zestaw do
kina domowego.

Zestaw
do kina domowego
z serii Vivace

W tworz¹cych zestaw do kina domowe-
go kolumnach frontowych (Vivace F),
jak i w kolumnie centralnej (Vivace C), 
u¿yto g³oœników ekranowanych ma-

gnetycznie. Zarówno kolumna central-
na, jak i para kolumn efektowych 
(Vivace E) to konstrukcje u¿ywaj¹ce
obudowy zamkniêtej, co bardzo u³a-
twia ich ustawienie w pomieszczeniu.
Vivace E mog¹ wystêpowaæ jako sa-
modzielne mini-monitory; wówczas za-
lecane jest ustawienie ich blisko œciany
(np. na regale).

Kolumny z serii Vivace, tak jak i pozo-
sta³e produkty firmy ESA, objête s¹
piêcioletni¹ gwarancj¹.
Wszystkie kolumny dostêpne s¹ w kil-
ku rodzajach naturalnych oklein: cze-
reœnia, mahoñ, brzoza, d¹b, buk.

Producent i dystrybutor: ESA 
ul. Jontka 5
04-823 Warszawa
tel./faks (22) 615 50 01
www.esa.com.pl
e-mail: biuro@esa.com.pl

ADRES  F IRMY:

INFORMACJE
DODATKOWE
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