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DLA OSÓB DĄŻĄCYCH DO DOSKONAŁEGO DŹWIĘKU,
w kinie lub w systemie 2-kanałowym subwoofer jest czymś więcej
niż tylko potężnym „silnikiem basowym” – musi się łączyć płynnie
z kolumnami, otwierając znacznie większą scenę dźwiękowa.
Dlatego konstruujemy subwoofery. I tylko subwoofery. Nic więcej.
Bez rozpraszania się. Nie ma nic, co mogłoby nas od tego oderwać.
Nie oszukujemy się, że możemy być dobrzy we wszystkim. Tak więc
każdego dnia przychodzimy do pracy w jednym celu, aby uchwycić
niezmieniony zamiar artysty oferując najczystszy możliwy dźwięk.
ROBIMY TO, PONIEWAŻ KOCHAMY MUZYKĘ.
Wierzymy, że dźwięk może poruszyć ludzi bardziej niż jakikolwiek
inny zmysł. Kiedy bas, głęboki, ale czysty i perfekcyjny w czasie,
płynnie łączy się z dowolnym systemem jako całość, otwiera się
przed nami zupełnie nowy świat. Scena dźwiękowa poszerza się
i emocje stojące za piosenką lub partyturą płyną bez przeszkód.
Te chwile sprawiają, że ciężka praca i obsesja na punkcie każdego
szczegółu są warte naszego wysiłku.
To jest nasza nagroda.
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No. 25
No. 25 łączy w sobie moc wzmacniacza o mocy 1000 W z lekkim
i doskonale zbalansowanym 15-calowym przetwornikiem z włókna
węglowego. Wszystko to kontrolowane jest przez nasze legendarne
zestawy filtrów i opatentowane zwrotnice z dwoma oddzielnymi
korektorami parametrycznymi, umożliwiającymi wyjątkowo płaską
odpowiedź częstotliwościową w pomieszczeniu, przy jednoczesnym
zachowaniu szybkości i rozdzielczości, z których znane są
subwoofery REL-a.
Chcemy, aby nasi klienci cieszyli się tą jakością dźwięku bez
ograniczania się do kilku lokalizacji subwoofera w danym
pomieszczeniu. Właśnie dlatego w każdym modelu No. 25
zastosowaliśmy wysokiej klasy odbiorniki bezprzewodowe LongBow.
Ta konstrukcja wykorzystuje zerową kompresję sygnału, co zapewnia
oszałamiającą dynamikę i rozciągnięcie basów, gwarantując
jednocześnie jakość dźwięku porównywalną z projektami
przewodowymi naszych konkurentów. To tylko kolejny przykład na to,
że staramy się oferować kompletne i przemyślane rozwiązania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

Obudowa zamknięta, przetwornik z przodu

GŁOŚNIK
- WYMIARY I MATERIAŁ

380 mm, o długim skoku, plecionka włókna
węglowego z odwróconą nakładką przeciwpyłową

RADIATOR PASYWNY WYMIARY I MATERIAŁ

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 14 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziomowe – Neutrik Speakon, niskopoziomowe – stereo
RCA, LFE RCA, LFE XLR, SMA dla anteny łącza bezprzewodowego

WYJŚCIA

Wysokopoziomowe, LFE RCA, LFE XLR – przelotka

MOC

1000 W (RMS), zasilacz Ultra High-Current

WZMACNIACZ

NextGen3, klasa D

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

Longbow (opcja), zero kompresji, osobne dekodery
i kodery D/A i A/D

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

736.5 x 540 x 762 mm

WAGA

76 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, 12 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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G1 MKII
W wersji Mk II zachowaliśmy klasyczną obudowę z krzywiznami
– jej kształt został starannie zaprojektowany, aby wyeliminować fale
stojące, przemieszczające się do tyłu w obudowie. Znajdziemy tu
również laminowane usztywnienie z twardego drewna
przypominające instrumenty muzyczne, choć przeprojektowane pod
kątem jeszcze większej sztywności. Wzmacniacz to mocny, świetnie
kontrolowany i niezawodny układ o mocy 600 W, pracujący w klasie
AB z nowymi zabezpieczeniami, które umożliwiają oddanie prawie
40% większej mocy bez kompresji.
Przetwornik – serce i dusza każdego subwoofera REL – został znacznie
poprawiony dzięki powiększeniu jego skoku, bardziej elastycznemu
zawieszeniu i zdolności do oddania większej dynamiki. Ta nowa wersja
potrafi wygenerować ciśnienie dźwięku na poziomie 112 dB. Dzięki
temu oddaje dźwięk w perfekcyjny sposób, zachowując jednocześnie
główne zalety dostojnego piękna w połączeniu z jeszcze bardziej
dziką dynamiką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

Obudowa zamknięta, przetwornik z przodu

GŁOŚNIK
- WYMIARY I MATERIAŁ

300 mm, o długim skoku, plecionka włókna
węglowego z odwróconą nakładką przeciwpyłową

RADIATOR PASYWNY WYMIARY I MATERIAŁ

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 15 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziomowe – Neutrik Speakon,
niskopoziomowe – stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR

WYJŚCIA

Wysokopoziomowe, LFE RCA, LFE XLR – przelotka

MOC

600 W (RMS), zasilacz Ultra High-Current

WZMACNIACZ

Klasa AB

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE

TAK, system AirShip, sprzedawany osobno

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

571.5 x 462 x 680.3 mm

WAGA

49 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, 12 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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212/SX
Nowy model oparto na mocnych stronach legendarnego modelu
212 / SE. Ulepszone aluminiowe przetworniki z dodatkami z włókna
węglowego są mocniejsze, nowa płaska membrana pasywna
zapewnia jeszcze niższe zejście basu, a nasz PerfectFilter ™ umożliwia
odtwarzanie kruszącego mury niskiego basu z większą prędkością
i większą ilością powietrza, sprawiając, że nowy 212/SX klasą
przewyższa swojego znakomitego poprzednika.
Udoskonalenia zarówno naszych legendarnych ultraszybkich filtrów,
jak i nowo opracowanych przetworników dają efekt w postaci
mocniejszego uderzenia, a jednocześnie ożywienia cichszych,
łagodniejszych momentów, poprawiając jakość brzmienia w obu
ekstremalnych przypadkach. Nasz nowy subwoofer spisuje się równie
doskonale w wysokiej klasy 2-kanałowych systemach, jak i w kinach
domowych wysokiej mocy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

2 x aktywne przetworniki (przód), 1 x przetwornik
pasywny (tył), 1x przetwornik pasywny (dół)

GŁOŚNIK

2x300mm o długim skoku, membrana
Continous CastAlloy

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

1x300mm membrana o długim skoku
1x 300mm płaska membrana z włókna węglowego

PRZETWORNIKI
PASYWNE

-6dB przy 18Hz

WEJŚCIA

ok

WYJŚCIA

ok

MOC

ok

WZMACNIACZ

NextGen5 Class D

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

REL AirShip system (opcja)

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

362 x 838 x 514,5 mm

WAGA

58 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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S/812
S/812 przenosi koncepcję subwoofera REL o średniej wielkości na
poziom dźwięku podobny do modeli referencyjnych i robi to ze
stylem, pięknem i niszczycielską mocą. Zapewnia niewiarygodny bas,
zarówno w przypadku dźwięku muzycznego, jak i filmowego, dając
odbiorcom przedsmak tego, co oferują nasze modele referencyjne
– a to wszystko za ułamek ich ceny.
Nasze wymagania dotyczyły znacznie mocniejszego, głębokiego basu
w zakresie 20-35 Hz, poprawionej dynamiki w kinie domowym oraz
jeszcze bardziej otwartego i przestrzennego pola dźwiękowego, które
jest korzystne zarówno dla muzyki, jak i filmu. Skorzystaliśmy więc
z naszego wzmacniacza NextGen3 o mocy 500 watów ze znacznymi
rezerwami mocy, dodaliśmy cienką warstwę włókna węglowego
z tyłu membrany, aby poradzić sobie z dodatkową mocą,
i opracowaliśmy dwa nowe zestawy niestandardowych filtrów,
aby wydobyć brutalną siłę i swobodę dźwięku. Wreszcie, dodaliśmy
do S/812 możliwość składania 4- lub 6-elementowych układów
liniowych, podobnie jak w przypadku naszych modeli referencyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

aktywny driver (przód), driver pasywny (dół)

PRZETWORNIK AKTYWNY 300 mm o długim skoku, odlewany kosz
PRZETWORNIK PASYWNY 300 mm
ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 19 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziomowe Neutrik Speakon,
niskopoziomowe stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR

WYJŚCIA

Wysokopoziomowe Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR

MOC

800 W (RMS)

WZMACNIACZ

NextGen5 Class D

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE

AirShip (opcja)

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

4430 x 455 x 514 mm

WAGA

34 kg

WYKOŃCZENIE

czarny lakier fortepianowy, biały lakier,
8 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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S/510
S/510 przenosi koncepcję kompaktowej obudowy subwoofera firmy
REL do poziomu referencyjnego i robi to ze stylem, mocą
i niesamowitą prędkością. Zapewnia wyjątkowy poziom jakości basu.
S/510 jest wybawieniem dla tych, którzy mają mniej miejsca w
pomieszczeniu lub dla głośników wysokiej klasy, które są nie są
równie wszechstronne, jak również dla tych, dla których model S/812
jest po prostu zbyt duży.
Przy projektowaniu S/510 zbadano każdy aspekt tego, co działo się
wewnątrz subwooferów poprzednich generacji. Zwróciliśmy uwagę
na wymagania dotyczące zasilania, lepszych przetworników i na
specjalne filtry, poprawiając każdy z tych elementów, aby uzyskać
nieporównywalną z niczym wcześniej jakość dźwięku. Wszystko to
wraz z udoskonaleniami wprowadzonymi do obudów, niezbędnymi
do tego, aby te zmiany pokazały się w całej swojej doskonałości.
Najnowsza seria S to triumfalny rozwój, który przekroczył wszelkie
oczekiwania naszego zespołu projektowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

aktywny driver (przód), driver pasywny (dół)

PRZETWORNIK
AKTYWNY

250 mm o długim skoku, odlewany kosz

PRZETWORNIK
PASYWNY

300 mm

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 20 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziomowe Neutrik Speakon,
niskopoziomowe stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR

WYJŚCIA

Wysokopoziomowe Neutrik Speakon, LFE RCA, LFE XLR

MOC

500 W (RMS)

WZMACNIACZ

NextGen3, klasa D

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE AirShip (opcja)
WYMIARY
szer. x wys. x gł.

400 x 410 x 464 mm
(plus 44,5 mm, jeśli wpięty jest wtyk Speakon)

WAGA

31,7 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, biały lakier, 10 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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T/9i
REL ma długą tradycję wymagającą, aby najlepszy model
w dowolnym zakresie był czymś więcej niż kolejnym, zwykłym
produktem. To coś więcej niż suma jego części, bo oferuje on
największą skalę dźwięku, najlepsze brzmienie i to wszystko,
co możemy zaoferować w ramach danej technologii.
T/9i reprezentuje wszystko to, co możemy zaproponować w serii T/i.
Połączenie lekkiego, 250 mm przetwornika w połączeniu z pasującym
do niego 250 mm przetwornikiem pasywnym zapewnia szybkość,
uderzenie i atak, gdy tylko go o to poprosimy, ale w razie potrzeby jest
również w stanie śledzić delikatne zmiany. Dzięki dużej skali dźwięku
T/9i jest idealny do połączenia z podłogowymi głośnikami w pokojach
o średnich i dużych rozmiarach. Mocny, wstrząsający, ale i piękny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

1 x aktywny driver (przód), 1 x driver pasywny (dół)

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

250 mm o długim skoku, membrana FibreAlloy z odwróconą
nakładką przeciwpyłową, stalowy kosz, biała membrana

PRZETWORNIKI
PASYWNE

250 mm o długim skoku, z odwróconą nakładką
przeciwpyłową, stalowy kosz, czarna membrana

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 28 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziom. Neutrik Speakon, niskopoziom. stereo RCA, LFE RCA

WYJŚCIA

Nie dotyczy

MOC

300 W (RMS)

WZMACNIACZ

Klasa AB

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

Arrow (opcja), Zero Compression, pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

330 x 387 x 407 mm

WAGA

18,7 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy,
5 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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T/7i
T/7i jest bez wątpliwości jednym z najbardziej zrównoważonych
subwooferów REL w naszej historii. Aby osiągnąć idealną
równowagę, subwoofer musi łączyć prędkość z masą, jednocześnie
zapewniając niski bas. T/7i sprawia, że wszystko wydaje się łatwe.
Szybki i zarazem delikatny, może wydobyć wyjątkowo głęboki,
melodyjny bas, który przeczy jego rozmiarom i gra mocniej, niż
większość systemów tego wymaga.
Nowa kompozytowa membrana ze stopu i włókna, zastosowana
w serii T/7i łączy prędkość metalu z usztywniającym go włóknistym
materiałem, wybranym ze względu na jego neutralność dźwiękową i
niewielką wagę. To połączenie jest genialne, dając jakość wyższą niż
w przetwornikach konkurencji, nawet wielokrotnie droższych. 200
mm aktywny przetwornik z przodu z pasywnym 250 mm
przetwornikiem skierowanym w dół, w którym również mamy
starannie dobrany balans stopu i włókna, generują płynny,
odtwarzany bez wysiłku głęboki bas, który idealnie komponuje się z
głównymi głośnikami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

1 x aktywny driver (przód), 1 x driver pasywny (dół)

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

200 mm o długim skoku, membrana FibreAlloy z odwróconą
nakładką przeciwpyłową, stalowy kosz, biała membrana

PRZETWORNIKI
PASYWNE

250 mm o długim skoku, z odwróconą nakładką
przeciwpyłową, stalowy kosz, czarna membrana

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 30 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziom. Neutrik Speakon, niskopoziom. stereo RCA, LFE RCA

WYJŚCIA

Nie dotyczy

MOC

200 W (RMS)

WZMACNIACZ

Klasa AB

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

Arrow (opcja), Zero Compression,
pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

305 x 362 x 382 mm

WAGA

16,3 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy,
5 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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T/5i
Uprość, a następnie dodaj lekkość: nagrodą jest prostota, a T/5i
redukuje klasyczny sześcienny sub do jego czystej esencji. Pojedynczy,
wysokiej jakości kompozytowy przetwornik AlloyFibre skierowany do
dołu zapewnia idealne sprzężenie z pomieszczeniem i eliminuje
potrzebę stosowania maskownicy. T/5i jest esencją produktów REL.
Zaczęliśmy od poprawienia naszego klasycznego 200 mm
przetwornika basowego, zmniejszając masę, a jednocześnie znacznie
zwiększając sztywność membrany. Ta zmiana doprowadziła do zmiany
wymiarów obudowy i grubości ścianek, aby lepiej kontrolować głęboki
bas. Dodatkowe ulepszenia rozszerzyły się nawet na konstrukcję nóżek,
co dało większą szybkość i solidniejszą prezentację dźwięku.
T/5i kontynuuje sukces swoich fantastycznych poprzedników
w rewolucyjnej skali, dodając do tego niesamowicie szybkie łącze
bezprzewodowe, które zastępuje nieładne i kłopotliwe kable
nieskazitelnym widokiem, dodając jedynie moduł podłączany
do tylnej ścianki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

Obudowa zamknięta

PRZETWORNIK

200 mm o długim skoku, membrana FibreAlloy z odwróconą
nakładką przeciwpyłową, stalowy kosz, biała membrana

PRZETWORNIKI
PASYWNE

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 32 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziom. Neutrik Speakon, niskopoziom. stereo RCA, LFE RCA

WYJŚCIA

Nie dotyczy

MOC

125 W (RMS)

WZMACNIACZ

Klasa AB

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

Arrow (opcja), Zero Compression,
pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

267 x 317 x 322 mm

WAGA

12 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy,
5 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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Tzero MK III
Tzero wzbogaca nawet skromne systemy mocą i naturalnym basem,
przynosząc jakość i pełny pakiet połączeń produktów REL,
przetworniki o dużym skoku i mocne, niezawodne wzmacniacze
– a to wszystko w nowej niższej cenie i mniejszych rozmiarach.
Tzero jest pod wieloma względami najtrudniejszym projektem, jaki
kiedykolwiek zrealizowaliśmy, ponieważ nigdy wcześniej nie
proponowaliśmy tak wiele za tak niewiele. 5 warstw lakieru, jak we
wszystkich produktach serii T/i, następna generacja wzmacniaczy
pracujących w klasie D, wejścia wysokopoziomowe oraz .1,
oddzielne stopnie wejściowe, wytrzymały 165 mm przetwornik
o wyjątkowej mocy wyjściowej i niskim zejściem basu, co oznacza,
że Tzero daje niewiele mniej niż znacznie większe subwoofery
konkurentów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

Obudowa zamknięta, głośnik skierowany do dołu

PRZETWORNIK

165 mm o długim skoku, stalowy kosz

PRZETWORNIKI
PASYWNE

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 38 Hz

WEJŚCIA

Wysokopoziom. Neutrik Speakon, niskopoziom. stereo RCA, LFE RCA

WYJŚCIA

Nie dotyczy

MOC

100 W (RMS)

WZMACNIACZ

Klasa D

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE

Nie dotyczy

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

216 x 241 x 260 mm

WAGA

6,8 kg

WYKOŃCZENIE

Czarny lakier fortepianowy, biały lakier fortepianowy,
5 warstw

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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HT/1508 Predator
HT/1508 Predator jest standardowym przykładem szybko
rozwijającej się oferty subwooferów z serii HT, zorientowanych na
kino domowe i zaprojektowanych tak, aby jak najlepiej oddać
ścieżki dźwiękowe filmów. Wyposażony w przetwornik
z CarbonGlas o średnicy 380 mm ze skokiem do przodu i do tyłu
w zakresie 150 mm, napędzany jest potężnym wzmacniaczem
o mocy 800 W. Mocny, choć stosunkowo niewielki, Predator jest
przełomem w kinie domowym i to na dużą skalę.
Predator potrafi być jak drapieżca, gdy tylko zastosujemy go
w dedykowanych aplikacjach kina domowego o dużej mocy,
ale także zmienia doświadczenia poważnych graczy i wspaniale
współpracuje z aktywnymi bezprzewodowymi głośnikami
służącymi do odtwarzania muzyki. Specjalnie dla niego
opracowaliśmy też specjalnie dostosowane filtry wejściowe,
zoptymalizowane pod kątem kina domowego, które pozwalają
osiągnąć wyjątkowo niski bas, już od 20 Hz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

obudowa zamknięta, przetwornik z przodu

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

380 mm o długim skoku, membrana CarbonGlas
z odwróconą nakładką przeciwpyłową

PRZETWORNIKI
PASYWNE

nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 21 Hz

WEJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR

WYJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA, LFE RCA, LFE XLR

MOC

800 W (RMS)

WZMACNIACZ

Klasa D

ŁĄCZE
BEZPRZEWODOWE

HT Air Wireless (opcja), Zero Compression,
pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

500 x 457 x 492 mm

WAGA

36 kg

WYKOŃCZENIE

Czarna okleina winylowa

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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HT/1205
Postanowiliśmy zbudować najmocniejszy, stosunkowo kompaktowy
300 mm system do użytku wyłącznie w kinie domowym i w naprawdę
atrakcyjnej cenie. HT/1205 jest idealnym połączeniem lekkiego,
nowoczesnego 300 mm przetwornika CarbonGlas w i potężnego
wzmacniacza pracującego w klasie D o mocy 500 W, który zapewnia
niezwykłą dynamikę. HT to potęga dedykowanych rozwiązań do kina
domowego, subwoofer o dużej mocy, który zmieni również jakość
gier na konsolach i komputerach, który współpracuje również
z aktywnymi głośnikami bezprzewodowymi.
Dla właścicieli produktów REL, którzy już korzystają z naszych
subwooferów Reference, serii S i T/i, zaprojektowanych zarówno do
użytku 2-kanałowego, jak i kinowego, ważne jest to, że HT/1205 został
zaprojektowany do podłączenia do wyjścia .1/LFE, aby oddać
niewiarygodnie wysokie poziomy dźwięku efektów specjalnych
w kinie domowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

obudowa zamknięta, przetwornik z przodu

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

300 mm o długim skoku, membrana CarbonGlas
z odwróconą nakładką przeciwpyłową

PRZETWORNIKI
PASYWNE

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 22 Hz

WEJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA lub LFE RCA

WYJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA („przelotka”) lub LFE RCA

MOC

500 W (RMS)

WZMACNIACZ

NextGen5, klasa D

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE

HT Air Wireless (opcja), Zero Compression, pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

376 x 405 x 399 mm

WAGA

17,2 kg

WYKOŃCZENIE

Czarna okleina winylowa

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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HT/1003
Gdy nie ma ani miejsca, ani potrzeby uzyskania tak niskiego basu, jak z
większego modelu serii HT, niewielki HT/1003 oferuje podobne
rozwiązania, co imponujące topowe subwoofery REL-a, nieznacznie je
skalując w dół. 250 mm głośnik o długim skoku membrany i mocy 300
W oznacza, że otrzymujemy na żądanie świetny bas. Ten model jest
przeznaczony przede wszystkim do zastosowań w kinie domowym,
wciągających systemach dla graczy i ładnie łączy się z aktywnymi
głośnikami głównymi. Skalowana konstrukcja, świetny bas.
Dla właścicieli produktów REL, którzy już korzystają z naszych
subwooferów Reference, serii S i T/i, zaprojektowanych zarówno do
użytku 2-kanałowego, jak i kinowego, ważne jest to, że HT/1003 został
zaprojektowany do podłączenia do wyjścia .1/LFE, aby oddać
niewiarygodnie wysokie poziomy dźwięku efektów specjalnych
w kinie domowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYP

obudowa zamknięta, przetwornik z przodu

PRZETWORNIKI
AKTYWNE

250 mm o długim skoku, membrana CarbonGlas
z odwróconą nakładką przeciwpyłową, stalowy kosz

PRZETWORNIKI
PASYWNE

Nie dotyczy

ODTWARZANIE NISKICH
CZĘSTOTLIWOŚCI

-6 dB przy 24 Hz

WEJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA lub LFE RCA

WYJŚCIA

niskopoziomowe stereo RCA („przelotka”) lub LFE RCA

MOC

300 W (RMS)

WZMACNIACZ

NextGen5, klasa D

ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE

HT Air Wireless (opcja), Zero Compression, pojedynczy układ LSI

WYMIARY
szer. x wys. x gł.

318 x 347 x 351 mm

WAGA

15,1 kg

WYKOŃCZENIE

Czarna okleina winylowa

Wszystkie zabezpieczenia REL – elektroniczny SET-SAFE, przed zwarciem, napięciem DC na wejściu
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LongBow – bezstratne łącze bezprzewodowe

Łącza
Precyzja czasowa jest podstawą bezbłędnej integracji basu z wysokiej klasy kolumnami głośnikowymi
i w zsynchronizowaniu efektów specjalnych w krytycznych momentach filmu. Zdaliśmy sobie sprawę
z tego, że niezależnie od tego, jak szybki i precyzyjny jest subwoofer, jego działanie jest tylko tak
dobre, jak jego połączenie. Właśnie dlatego oferujemy wejścia High Level (wysokopoziomowe),
zarówno w formie kablowej, jak i bezprzewodowej z zerową kompresją. Pozwalamy również na
niskie odcięcie subwoofera, ponieważ nasze konstrukcje mają naprawdę niski bas. Dla entuzjastów
kina domowego oferujemy dedykowane wejście RCA .1/LFE z własną regulacją poziomu głośności,
aby wykreować realne, zapierające dech w piersiach wydarzenia.

LongBow pozwala na przesyłanie bardzo szybkiego,
nieskompresowanego basu bezprzewodowo w tym
samym pomieszczeniu na odległość około 15 m
(w pewnym stopniu zależnym od rozmieszczenia mebli
w pomieszczeniu). Konwencjonalne systemy
bezprzewodowe działają z dużą kompresją sygnału
i przesyłają skompresowany cyfrowy strumień bitów,
a następnie zamieniają go z powrotem do „oryginalnej”
postaci. LongBow zamienia cyfrowy przesył sygnału z 16
do 24 bitów, a następnie przesyła nieskompresowany
sygnał o częstotliwości próbkowania 48 kHz.
Wyeliminowanie kompresji, a potem upsamplingu
i użycie audiofilskich przetworników A/D dało szybki
(zwykle o około 80 procent szybszy niż tradycyjne systemy
Bluetooth lub Wi-Fi), bogaty, naturalny bas.
Kompatybilne z modelami: No. 25, 212/SE, oraz starszą serią S
(S/5 SHO i S/3 SHO)).

Bassline Blue

Arrow – bezstratne łącze bezprzewodowe

Specjalne i unikalne cechy naszych filtrów są znane tylko
naszym inżynierom i właśnie w ich obwodach leży klucz
do projektowania kabli zoptymalizowanych dla
systemów basowych REL. To miedź jakości i rodzaju do
zastosowań wojskowych i szybkiej telekomunikacji.
Bassline Blue jest zbudowany z wolno ciągnionej miedzi
o wysokiej czystości, ciągnionej w kąpieli azotowej w
celu zminimalizowania zanieczyszczeń na powierzchni
drutu. Proces ten pozwala uzyskać dźwięk o wyjątkowej
czystości i naturalności, dlatego nazywamy te przewody
Natural Drawn. Przejście z bardzo dobrych kabli,
standardowo dołączanych do subwooferów REL-a na
Bassline Blue pozwala wyzwolić ich pełen potencjał –
bas jest bogatszy, a barwy gęstsze niż wcześniej.

Arrow zapewnia jakość podobną do naszych droższych
systemów bezprzewodowych dając szybki, niezawodny przesył
bez lekkiego, wysuszonego dźwięku, jaki oferuje większość
systemów bezprzewodowych. Częściowo osiąga się to poprzez
wyeliminowanie bardzo powolnych metod przesyłu
w gotowych systemach opartych na technologii Bluetooth
i Wi-Fi. Arrow to przełom w niedrogich systemach, ponieważ
wykorzystuje technologię LSI (układy scalone o dużej skali
integracji) w celu obniżenia kosztów systemu o około 30%,
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku.

Kompatybilne z wszystkimi modelami oprócz serii HT

AirShip

HT-Air Wireless

AirShip przewyższa wszelkie wcześniejsze konstrukcje,
ponieważ korzysta z pasma 5,8 GHz, częstotliwości
zarezerwowanej wcześniej do celów wojskowych przez
wojska USA i NATO. Rezultatem jest najszybszy,
najbardziej transparentny interfejs bezprzewodowy,
jakiego kiedykolwiek doświadczył nasz zespół projektowy,
osiągający jakość łącza przewodowego.

Jest łączność bezprzewodowa i jest łączność
bezprzewodowa REL-a. HT-Air zapewnia znakomitą
łączność przewodową z subwooferami REL,
umożliwiającą elastyczne ich rozmieszczenie i świetny
dźwięk. Zerowa kompresja oznacza, że w
przeciwieństwie do zwykłych bezprzewodowych
subwooferów opartych na Bluetooth, REL transmituje
sygnał w czasie rzeczywistym, bez kompresji cyfrowej,
która może powodować znaczne opóźnienia w sygnale
– HT-Air gwarantuje opóźnienia na poziomie16-20 ms.
Pozwala to posiadaczom subwooferów HT/1508,
HT/1205 lub HT/1003 w dowolnym miejscu
pomieszczenia bez kabli, które zaśmiecają pokój,
zachowując superszybki dźwięk połączenia kablowego.

AirShip pozwala na jednoczesne korzystanie z naszego
nowego połączenia 5,8 GHz, zarówno dla połączenia
WYSOKOPOZIOMOWEGO, jak i .1/LFE, wykorzystywanego
w wysokiej jakości kinie domowym. W ten sposób
jednocześnie obsługiwana jest zarówno muzyka
dwukanałowa, jak i wielokanałowe kino, co oznacza, że
możemy możesz używać subwoofera REL z dowolnym
źródłem sygnału, czy to muzyki, czy kina, bez
konieczności przełączania kabli.
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Ta swoboda daje świetne brzmienie bez uciążliwych kabli,
pozwalając na dowolne umieszczenie subwoofera bez
ograniczeń wynikających z długości kabla. Daje możliwość
umieszczania subwooferów w odległych rogach pomieszczeń,
wzdłuż szklanych ścian lub na podłogach z twardego drewna,
gdzie kabel w innym przypadku zniszczyłby efekt.

Zaprojektowany dla: S/510 i S/812. Kompatybilny z G1 MK II.

Zaprojektowany dla serii HT. Kompatybilny ze wszystkimi
subwooferami przez ich wejścia Low Level lub LFE
29

Line Array

Weź pod uwagę parę stereofoniczną

Naturalny bas od podłogi do sufitu

Rozszerz swoją scenę dźwiękową dzięki dwóm subwooferom REL
Aby uzyskać naprawdę referencyjny dźwięk, niektóre
subwoofery REL-a zostały zaprojektowane w taki sposób, aby
można je było ustawić jeden na drugim, tworząc „wieżę
basową” – prawdziwy układ liniowy.
Kiedy doświadczamy basu w realnym świecie, pojawia się on
wraz z wymiarem pionowym. Uderza w nasze uszy, kopie
w nasze klatki piersiowe, toczy się po podłodze, prezentując
majestat dźwięku. Systemy Reference Line Array pozwalają
na naturalne wydobycie basu, dodając komponent
wysokościowy w sposobie, w jaki rozchodzi się on
w pomieszczeniu. Subwoofer na samym dole wzmacnia
najniższe dźwięki, pełzając po podłodze, powodując wstrząsy
w pomieszczeniu. Środkowy subwoofer zapewnia wyraźny
atak i precyzyjną artykulację bębnów lub dowolnego
zdarzenia opartego na transjentach. Z kolei najwyższy
subwoofer gwarantuje „drganie” powietrza pod wpływem
dźwięków wydobywanych z wszelkiego rodzaju
instrumentów znajdujących się nie na ziemi, a powyżej niej.
System Reference Line Array jest dla REL-a Świętym Graalem
i dostępny jest tylko w naszych produktach referencyjnych.
Krytyczne dla jakości dźwięku systemu liniowego są osobne
ustawienia wzmocnienia i zwrotnicy dla każdego
subwoofera. Dostrojenie i optymalizacja każdego elementu
linii bazuje na możliwości zmaksymalizowania brzmienia
każdego z nich w ramach linii. Nasze unikalne łącze
wysokopoziomowe, rdzeń każdego subwoofera REL, który
wykonujemy, w połączeniu z precyzyjnym wzmocnieniem
i kontrolą odcięcia zwrotnicy, dają układowi „line array” REL-a
wyjątkową przewagę nad innymi rozwiązaniami.
Naśladowcy używają zwykle pojedynczego wzmacniacza dla
całej linii, a tym samym większość korzyści płynących
z prawdziwego systemu tego typu jest tracona. W rezultacie
otrzymujemy mocny, ale mało zróżnicowany bas.

W ostatnim roku sprzedaż subwooferów w parach
wzrosła w niesamowity sposób. Pierwsze skojarzenie
jest takie, że klienci mogą chcieć mocniejszy bas. Jak
się okazuje, w świecie REL-a para subwooferów nie jest
przeznaczona do testowania możliwości ludzkiego
słuchu. Chodzi o coś innego – korzystając z właściwie
ustawionej pary można przyporządkować każdy z nich
do lewej i prawej kolumny przedniej w systemie,
kreując topowy system stereofoniczny lub kina
domowego o znacznie lepszym, a nie tylko
głośniejszym, dźwięku.
Zapominamy często, że nie wszyscy rozumieją,
iż kiedykolwiek mówimy o dźwięku myślimy o całym
systemie, o wszystkich 10-11 oktawach, a nie tylko
o basie. Przypomnieniem, korygującym brak niskich
częstotliwości, jest to, co robią subwoofery REL-a,
poprawiając przekaz w całym paśmie, aż po
najwyższą górę.
To nieprawdopodobnie szybkie filtry, wzmacniacze
oraz przetworniki wraz z odpornymi na wibracje
obudowami przekładają się na szybkość i obrazowanie
instrumentów na scenie dźwiękowej. Dodając parę
subwooferów pozostałe 2/3 przestrzeni wraca do życia
w sposób, w jaki żaden pojedynczy subwoofer nie
potrafi zrobić.
Przyjemność ze słuchania, o której pisze wielu
użytkowników mówi o takim ustawieniu wszystko,
a REL-e dodają do przekazu realizm, wciągają a nie tylko
pompują bas. Pamiętajmy, że im lepsze i szybsze są
kolumny przednie, tym szybsze i lepsze muszą być
subwoofery REL-a, ponieważ otrzymujemy wówczas
lepsze, dokładniejsze połączenie, które podkreśla w
dźwięku szybkość, płynność i perfekcję. Jakość, a nie ilość.

Łącza liniowe REL umożliwiają połączenie szeregowe,
a solidne frezowane łączniki z aluminium mocują dolne
subwoofery do górnych, tworząc system liniowy. Łączniki są
przykręcane do każdego subwoofera i wraz z solidnymi
szynami na spodzie każdej obudowy tworzą niezwykle
ciężką, solidną wieżę basową.
System liniowy dostępny jest dla modeli: Nr 25, G1 Mark II,
S/812, S/510 i HT/1508
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