
Press Information 
 

 Horn Distribution (HU) Kft.  
1191 Budapest, Ady E. út 28. 
hu.horn.eu 

 
DALI OPTICON: AZ ÚJONNAN MEGFORMÁZOTT HANG 

 
 

2015. szeptember 14 - A dán DALI hangfal gyártó cég nagy örömmel jelentette be az 
OPTICON hangsugárzók új szériáját. 

30 innovatív év az audio ágazatban segített abban, hogy az új széria örökölje az elismert 
DALI EPICON és DALI RUBICON családbeli hangsugárzók erényeit. 

A zene művészet, a hangfelvétel pedig olyan mint a vászon, amelyre a zenészek festenek. 
Mivel mi a DALI-nál hiszünk abban, hogy a zenehallgatással kapcsolatos élménynek 
hasonlítania kell egy gyönyörű galériában történő látogatáshoz, ahol is a zene érintetlen 
formában kerül lejátszásra, pontosan úgy, ahogy azt a művész elképzelte, de fokozva az 
élvezetet a környezet és a bemutatás módja által. Pont egy ilyen kihívásnak álltunk elébe 
és az eredmény az új DALI OPTICON hangsugárzó széria lett.  

A  letisztult, modern vonalvezetés, mely oly jellegzetes a dán dizájn számára, valamint a jól 
ismert és bevált és innovatív technológiák ötvözete adta a DALI OPTICON család hét remek 
hangfalból álló szériáját: az OPTICON 1, 2, 5, 6, 8 LCR és a VOKAL hangsugárzókat. Az 
OPTICON modellek a következő színű hangfaldobozokban érhetőek el: Silk Matte White, 
Black és Walnut valamint Hig-Gloss White és Black frontokkal. Az összes modell rendelkezik 
a kiváló és precíz, saját konstrukciójú, SMC (Soft Magnetic Compound) innovatív 
technológiájú DALI meghajtókkal.  

A DALI OPTICON hangfalakból sugárzott erőteljes hang, mely képes a szívverés 
sebességének csökkentésére illetve serkentésére, és mely bármely hangerőszinten  
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részletekben gazdag és döbbenetes hangzásában megőrzi a tisztaságát – mint mindig, 
most is a zenének tisztelegve került megalkotásra. 

  

• Szabadalmaztatott egyedi magas és mély meghajtók  

• Kézi összeszerelés; a hangdobozok konstrukciója dán 

• Az SMC mágneses rendszer egyedi konstrukciója 

• Alacsony veszteségű farost membránok 

• A magas meghajtó hibrid konstrukciója, lágy dóm/ribbon 

• Aranyozott csatlakozók, melyek lehetővé teszik a bi-kábelezést és bi-ampingot minden 
modellnél 

• A következő színkivitelben érhetőek el: Silk Matte White, Black, Walnut 

  

DALI OPTICON széria – Made in Denmark 

 

 
 
 

DALI OPTICON 1 

A kisméretű, de tökéletesen megformázott OPTICON 1 hangsugárzó kompakt méretű, de a 
meghajtókhoz illő hangfaldobozzal rendelkezik – mely, ötvözve a mély-közép és magas 
hangsugárzókkal – lehetővé teszi a különlegesen részletgazdag hangzást.  

  

DALI OPTICON 2 

Az „izmosabb” és minden kihívásra készen álló OPTICON 2 az állványos hangsugárzók közül 
a második ajánlat. Sokkal nagyobb, 6 ½ collos alacsony veszteségű, farost membrános 
mély-közép meghajtóval és 28 mm-es ultra lágy dóm magassugárzóval rendelkezik. 

  

DALI OPTICON 5 

Az OPTICON 5 egy kiváló hatékonyságú hangfal, a mi hibrid magas meghajtónknak, a lágy 
dómnak és a ribbon hangszórónak köszönhetően. Minden erőfeszítés nélkül teljes, 
torzítatlan hangot biztosít még a legnagyobb méretű zenei színtérnél is.  

  

DALI OPTICON 6 

Az OPTICON 6 egy méter magas konstrukciója a zeneiség mestere, mely képes biztosítani a 
legmélyebb basszus precizitást és a tökéletesen kiegyensúlyozott közép és magas 
frekvenciájú egyedülálló hangképet. 



Press Information 
 

 Horn Distribution (HU) Kft.  
1191 Budapest, Ady E. út 28. 
hu.horn.eu 

  

DALI OPTICON 8 

A legnagyobb családtag, az OPTICON 8 a legtöbb innovatív DALI technológiát tartalmazó 
álló hangsugárzó. Ha a legnagyobb teljesítménnyel és a precizitással kell megmozgatni a 
levegőt, itt megtalálja a választ, hogyan kell ezt csinálni.  

 

DALI OPTICON LCR 

Ez egy fali modell, mely páratlan és egyedülálló a rugalmasságot és az audio teljesítményt 
illetően. Az OPTICON LCR-t lehet használni függőleges vagy vízszintes helyzetben, ideális 
az önálló zenehallgatásra, de használható egy teljes surround hangrendszer részeként is.  

  

DALI OPTICON VOKAL 

Kétségtelen, hogy ez minden házimozi hangrendszer legfontosabb része. Az OPTICON 
VOKAL center hangsugárzó tökéletes harmóniájú uralmat biztosít a teljesítmény felett,  
hibátlanul és részletesen adva át a filmzene minden egyes részletét.  

  

 A DALI, vagyis a Danish Audiophile Loudspeaker Industries, egy piacvezető 
skandináv kereskedelmi láncból nőtte ki magát 1983-ban, miután arra a következtetésre 
jutott a piacot szemlélve, hogy az ügyfelei gyakran olyan méret-, alak-, hatékonyság- és 
árkombinációt keresnek, melyet a piacon akkor jelen lévő  márkák nem voltak képesek 
biztosítani.  

Elköteleztük magunkat amellett, hogy kiemelkedő minőségű, természetes hangzású és 
kedvező árfekvésű hangsugárzókat alkotunk.  

  

A mi célunk a zene – a technológia csak eszköz ennek elérésében 

A DALI hangsugárzók kifinomult kivitelezési minőséggel és a széles tartományú, bármilyen 
helyiségben is magával ragadó hangminőséggel tűnnek ki.  

 

A DALI fölényét erősítő kulcstényezőkhöz sorolhatók az exkluzív DALI meghajtó egységek, 
melyeket az alapoktól fogva saját mérnökeink terveztek meg a világ vezető meghajtó-
gyártó cégeinek szakembereivel együttműködve. Egyedülálló technológiáink segítségével 
olyan hangsugárzó rendszereket tudunk tervezni, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
zenehallgatók a zeneszámot pontosan ugyanúgy hallják, mint ahogy azt az előadó maga is 
szeretné. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült életet lehelni a lemezre felvett zenei 
anyagokba és azt az illúziót kelteni, mintha a hallgató ott lenne az előadás helyszínén. Ezt 
az előadóművészek előtt tisztelegve és a közönség iránt érzett tiszteletből tesszük.  

 

A zene bűvöletében. 
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