
  

  

 

 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 
DALI SPEKTOR - Megfizethető HiFi sztereó és surround hangzás 

A DALI SPEKTOR egy megfizethető HiFi hangsugárzó széria, amely elhozza a DALI hangmérnöki 
elvárásokat egy új árkategóriába, lehetővé téve számos új zene és mozi rajongó számára a valódi 
HiFi élvezetét. 
 
 

 
 
 
 
 
A SPEKTOR széria életre hívása egy tökéletes egyensúly megteremtése az optimális audio 
teljesítmény és a hangfal elemeinek gyártása között. Ilyen remek HiFi minőség elérése ebben az 
árkategóriában a hangfal tulajdonságainak köszönhetően nem csak az összes tapasztalatunkat és 
tudásunkat igényelte, hanem sok-sok demó szobában eltöltött órát is, fejlesztve a meghajtókat és a 
keresztváltó tervezést a tökéletes audio minőség megalkotása céljából. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
SPEKTOR 1 
Az ultra-kompakt hangfal a választékunkban.  A 4½”-os farosttal dúsított mélynyomó köré épített és 
21 mm-es lágy dóm magassugárzóval rendelkező SPEKTOR 1 tökéletes szinte minden olyan 
helyen, ahol kisméretű, de jó minőségű hangfalra van szükség. Front, hátsó, vagy oldalsó 
hangfalakként a surround rendszerben, vagy önállóan egy kompakt sztereó rendszerben is 
alkalmazható.  
 
SPEKTOR 2 
Miközben a SPEKTOR 2 továbbra is csupán egy kompakt hangfal, de a nagyobb belső térfogata 
plusz basszus teljesítményt nyújt. A megnövelt felületű 5¼”-os mélynyomó és a 25 mm-es lágy dóm 
magassugárzó növeli az általános hangnyomásszintet, ami miatt ez a termék tökéletes 
választásnak bizonyul a nagyobb szobákban történő használatra, olyan helyeken, ahol továbbra is 
kompakt hangfalra van szükség.  
 
SPEKTOR 6 
A két 6½”-os mélynyomóval és a 25 mm-es lágy dóm magassugárzóval ez a nagyméretű padlón 
álló hangfal a SPEKTOR család erőforrása. Részletes, dinamikus és erőteljes hangvisszaadást 
biztosítva, tökéletes választás bármelyik sztereó, vagy surround konfigurációhoz, egy rendszerben 
a SPEKTOR 1, vagy a SPEKTOR 2, illetve a SPEKTOR VOKAL hangfalakkal. 
 
SPEKTOR VOKAL 
A széria center hangsugárzója, a SPEKTOR VOKAL biztosítja a hangok tisztaságát és megfelelő 
mélységét minden film esetében.  A két 4½”-os mélynyomó és a 25 mm-es lágy dóm magassugárzó 
úgy vannak beállítva, hogy tökéletesen illeszkedjenek a SPEKTOR széria három típusának 
bármelyikéhez.  
 
ALACSONY JELVESZTESÉG 
Kizárólag a DALI által tervezett és rendelésére gyártott meghajtókat használva, a keresztváltóban 
nincs szükség frekvencia korrekcióra. Ez lehetővé teszi számunkra a pontos keresztváltó 
megtervezését válogatott minőségi alapanyagokból, ami biztosítja, hogy a jelveszteség nullához 
közeli értékű legyen. 
 
ERŐSÍTŐBARÁT 
A SPEKTOR széria erősítőbarát kialakítása tökéletes választás, szinte az összes hasonló 
árkategóriájú erősítőhöz.  Mindegy, hogy kompakt HiFi-t, sztereó erősítőt, vagy surround erősítőt 
választunk, a SPEKTOR a legjobbat fogja kihozni mindegyikből, megmutatva, hogy mennyire jó 
lehet a zeneművek és a filmek hangzása. 
 
DALI HANGSZÓRÓ DIZÁJN 
Az összes SPEKTOR szériában használt meghajtókat a DALI mérnökei tervezték. Mindegyik 
mélynyomó kimondottan az adott hangfal modellhez lett kifejlesztve. Csak így tudjuk biztosítani a 
DALI hangzás minőségét.  
 
LÁGY DÓM MAGASSUGÁRZÓ 
A dóm magassugárzó nyújtja a kategórián belüli legjobb felbontást, a megnövelt frekvencia átvitelt, 
a széles hangszórást és az alacsony elszíneződést. Ez tiszta örökség a csúcs szériáinkból. A 
magassugárzó ultra-könnyű súlyú szőtt anyagon alapul, amelynek a súlya kevesebb, mint a fele a 
piacon található, a konkurencia által használt anyagokénál (0.056 mg/mm2). 
 
 
 


