Clarus
HiFi és Házimozi rendszerek
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Bevezető
Ismerje meg Ön is a Clarus-t
A Clarus mint önálló márka 2000 év végétől van jelen a magyar piacon, s már indulásakor is sokévnyi
elektronikai- és hangsugárzó tervezési és gyártási tapasztalatra támaszkodott. Ennek
eredményeképpen sikerünk töretlen, és folyamatosan növekszünk. Egyre nagyobb a Clarus
termékeket használók tábora, melyet természetesen azoknak az elégedett vevőinknek köszönhetünk,
akik végül nálunk tették le a voksukat, mert nem féltek megbízni az akkor még ismeretlennek számító
magyar termékben.
Fő profilunk a hangsugárzók tervezése és gyártása, de a szükség és a vásárlói visszajelzések
indokolják az újabb termékek fejlesztését. Ilyen például a Helios erősítő család, egyedi
készülékállványaink vagy kábeleink. Megalkotásukkor tartottuk magunkat fő irányvonalunkhoz
igényes belső tartalom és esztétikus külső. A hangsugárzók sorozatgyártásban, kézzel készülnek,
mely éves szinten körülbelül 2000 darab hangsugárzót jelent. Ezt a mennyiséget a magyarországi
piac teljes mértékben fel is veszi, így néha előfordulhat, hogy kicsit kell várni a megrendelés
átvételére. Folyamatosan követjük a piac és a trend változásait, lehetőségeinkhez képest igyekszünk is
lépést tartani velük, továbbá nagy hangsúly fektetünk a vásárlói visszajelzésekre. Többek között
ennek eredményeként jött létre a Titan Pro csakúgy, mint a hamarosan elkészülő, a Luna család
kistestvérének számító hangsugárzó is.
Termékeink vásárlóiból gyakran visszatérő
vevők lesznek, akik maguk is tovább
ajánlják szolgáltatásainkat ismerőseiknek.
Ezen üzleti kapcsolatok több alkalommal
barátsággá is fejlődtek.
Szeretnénk, ha a Clarus név túlmutatna a
termék márkanéven, és a tapasztalatokat, a
szakértelmet egyesítve, mint szolgáltató is
ismertté válnánk a piacon. Már most is
folyamatosan telepítünk házimozi
rendszereket, így nagyon sokféle
készülékkel, különböző akusztikájú
helyiséggel és számtalan megoldásra váró
problémával találtuk már szembe
magunkat.
Egyre inkább igazolódik, hogy manapság a
házimozi is a lakáskultúra része. Ezért
fontosnak tartjuk, hogy az a lakás szerves
részét képezze, legyen szó az adott tér
megfelelő használhatóságáról, esztétikáról
vagy minőségi magszólalásról. Lényeg,
hogy a házimozi ne csak egy megtűrt,
kerülgetni való dolog legyen, ami csak
akkor okoz örömet - jobbik esetben - ha szól
is. Nagyon jó megoldás erre a különálló
moziszobák építése és itt nem kell
feltétlenül rögtön milliókban gondolkodni.
Egy meglévő ház akár 16-20 m 2 -es
különálló helyiségében is nagyon jó
minőségű és költséghatékony házimozit
lehet kialakítani, és ekkor nem kell
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Bevezető
kompromisszumot kötni a lakótér rovására
a házimozi miatt és fordítva. Szívesen
együttműködünk belsőépítészekkel
és lakberendezőkkel annak
érdekében, hogy a most tervezés
alatt álló vagy már építés alatt álló
épületbe a lehető legjobb megoldás
szülessen, amennyiben tulajdonosa
később házimozit szeretne kiépíteni.
2
Érdemes legalább 30 m -es helyiségekben
gondolkodni, hiszen egy kis 20-25 m2
helyiségében már 3-4 embert is nehézkes
az ideális hallgatási, nézési pozícióban
elhelyezni. Az alapoktól megfelelően
átgondolt tervezéssel és kivitelezéssel
sokkal gazdaságosabban lehet kihozni
ugyanazt a végeredményt, vagy ugyanazzal a ráfordítással sokkal jobb eredményt lehet elérni, hiszen
mindent eleve a végcélnak megfelelően alakítunk. Gondolunk itt a megfelelő szobaarányok
kiválasztására, az elektromos hálózat-, világítás kiépítésére, redőnyök, függönyök kivitelezésére a
burkolati és csillapítóanyagok milyenségére, és mindezek megfelelő elhelyezésére. Mindezt
természetesen annak érdekében, hogy a végén a legjobb eredményt kapjuk, lényegesen jobb
ár/érték aránnyal készüljön el a házimozi rendszer, és lényegesen kevesebb kompromisszumot
kelljen kötni. Az elszeparált házimozi
helyiségeknek megvan az az előnye is, hogy a
családtagok kevésbé zavarják egymást, mert nem
biztos, hogy mindenki egyszerre vagy éppen
nappal szándékozik a kedvenc filmjét vagy éppen
koncer t DVD-jét élvezni. E problémák
megoldásában kívánunk segíteni, hogy Önnek
már csak élveznie kelljen a kész rendszer által
nyújtott örömöket.
Termékeink tekintetében fontos szempontnak
tartjuk azon tendencia elkerülését, mely sok
gyártó esetében egy évre, fél évre - de lassan már
annyira sem - tervezik rövidíti le termékek
életciklusát, örökös vásárlási kényszert tartva fent
ezzel. Ez esetben nyilvánvalóan, számolni kell az
adott termék elértéktelenedésével, amint az
újabb megjelenik a piacon. A Clarus termék
tartja értékét, és hosszú időn át hűségesen
szolgálja Önt, mert nem célunk apróbb
ráncfelvarrásokkal és módosításokkal állandóan
újabb és újabb modelleket piacra dobni. A
meglévő, jól bevált és közkedvelt modelleket
hosszú időn keresztül gyártjuk, és igyekszünk
árukat is állandó szinten tartani, ezzel is
garantálva a már megvásárolt termékek
értékállóságát.

www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu

Bevezető

www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu

Bevezető
Egy Rhea 6.1-es szett
oldalsó surround
hangsugárzója
egyedi fali kivitelben,
mely a teljes Rhea
hangszórókészletet
tartalmazza

Szintén a Rhea 6.1-es
szett surround back
hangsugárzója egyedi
sarokba épített
kivitelben

Egyedi megoldások
Amennyiben Ön teljesen egyedi megoldásokra vágyik, azt is
tudjuk teljesíteni, legyen szó egy sztereó frontsugárzóról,
házimozi szettről, vagy akár komplett házimozi szobák
kiépítéséről. Egyedi hangsugárzók alatt értünk mindent, ami az
alap hangsugárzóink és szettjeink között nem található meg.
Lehet az falba, mennyezetbe építhető, egyedi méretű, alakú
vagy szekrénybe beépített, rejtett kivitelű hangsugárzó.
Folyamatosan növekszik az
igény a teljesen testre
szabott, egyedi
megoldásokra, ezért egyre
többen keresnek meg
minket ehhez hasonló
feladatokkal. Örülünk az
efféle kihívásoknak, ahol ahány rendszer annyi
megoldás - igazán
elengedhetjük fantáziánkat
és bevethetjük a
hangsugárzók tervezése és
gyártása terén szerzett
évtizedes tapasztalatunkat
és szakér telmünket
megrendelőink nem kis
elégedettségére.

Gipszkarton falba építhető 2 utas,
bass-reflex hangsugárzó

Titan Pro hangsugárzó egyedi
oldallapos kivitelben a
megrendelő kérésére másik
magassugárzóval

3 utas, bass-reflex hangsugárzó,
falra szerelhető kivitelben

A Charon hangsugárzó
előlap nélkül és polipropilén
mélyközép-sugárzóval
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Bevezető
Színválaszték
Az összes Clarus hangsugárzó valódi fafurnér burkolattal készül, mely jelenleg a következő 9-féle
JUHAR, BÜKK, TÖLGY, MERANTI, CSERESZNYE, MAHAGÓNI, RAJZOS MAHAGÓNI, pácolt
BORDÓ és FEKETE színben érhető el.
Az igen nagy választék ellenére elképzelhető, hogy Ön mégsem találja meg a kívánt színt, ekkor
egyedi megrendelés alapján bármilyen Magyarországon beszerezhető fafurnérral elkészítjük a
kiválasztott hangsugárzóját, esetleg hozott minta alapján bútora színéhez is igazíthatjuk azt.
Egyes furnérfajták azok ára a megmunkálás, mintaillesztés nehézsége miatt csak
bizonyos felárral kérhetők!
A hangszórók keretét képező előlap (Charon, Titan, Titan Pro, Athlas), és a hangszórók körül lévő
gyűrűk (Callisto, Rhea) EZÜST és GRÁNIT színekben választható. A gyűrűk és előlapok színénél is
megoldható az egyedi megrendelés alapján történő színválasztás.

Juhar

Bükk

Tölgy

Cseresznye

Mahagóni

Rajzos mahagóni

Meranti

Pácolt bordó

Pácolt fekete
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Színválaszték
Náhány példa az alap választékban nem szereplő színekre

Koto (trópusi fafajta)

Dió

Pácolt cseresznye

Pácolt tölgy
Padouk (trópusi fafajta)
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16-20 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 75-100 Watt/csatorna

Clarus Io
A Io szett belépőszintű házimozi hangsugárzó
rendszer. A szettben lévő összes hangsugárzó kétutas, bass-reflex rendszerű, a frontok padlón álló a
hátterek polcra, falra vagy állványra helyezhető
kivitelben készülnek. A hangszórókészlet a
frontsugárzókban és centersugárzóban megegyezik,
mely 2 darab 13 cm-es papír mélyközépből, és 1
d a ra b n e o d í m i u m m á g n e s ű s e lye m d ó m
magassugárzóból áll. A háttérsugárzókban 1 db
papír mélyközép és 1 db kis átmérőjű papír
magassugárzó van. A centersugárzó mágnesesen
árnyékolt, hogy a képcsöves televíziók képét ne húzza
el. A teljes szett előlapos kivitelben készül.

Az Io hangsugárzók kizárólag szettben
kaphatók, megbontani azokat nem lehet! A
rendszerhez alapkiépítésben nem tartozik
subwoofer, de tetszőlegesen választható
hozzá a többi szettjeinkhez tartozó bármelyik
subwoofer. Tehát alapkiépítésben 5.0-ás, 6.0á s , 7. 0 - á s
s z e t t b e n
kapható, azért
m e r t e g y
nagyobb subwooferrel nagyobb szobák kiszolgálására is
alkalmas lehet.

Az Io szett árához és kategóriájához képest minőségi megszólalást
és esztétikus megjelenést biztosít. Normál méretű szobákba,
kisebb nappalikba (ahol nem fontos szempont a nagy hangerő és
terhelhetőség), és kisebb teljesítményű házimozi-erősítők mellé
ajánljuk elsősorban.

Io hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

8
70/105
88
40 - 23 000
15
90/18/22

8
70/105
88
45 - 23 000
7
18/22/43

8
50/75
88
50 - 20 000
5
28/20/20
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16-20 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 75-100 Watt/csatorna

Clarus Charon
A Charon szett egy teljes értékű,
induló szintű házimozi hangsugárzó
rendszer. A szettben lévő összes
hangsugárzó két-utas, bass-reflex
rendszerű, polcra, falra vagy
állványra helyezhető kivitelben
készül. Hangszórókészletük 1 darab
16 c m - e s a l u m í n i u m - p a p í r
szendvicsszerkezetű mélyközép, és 1
darab neodímium mágnesű selyem
dóm magassugárzó. A
centersugárzó mágnesesen
árnyékolt, hogy a képcsöves
televíziók képét ne húzza el. A szett
a k t í v m é lys u g á r z ó j a c a s c a d e
rendszerű, mely 1 darab 16 cm-es
mélysugárzót tar talmaz. A
mélysugárzó a doboz belsejében
helyezkedik el két kamra között.

A Charon szettek padlón álló frontsugárzókkal is
rendelhetők, ezeket a szett nevében lévő PLUSZ
elnevezés különbözteti meg az alapkivitelű
monitorsugárzóval kiépített szettektől.
A Charon célja, hogy a kevesebb hellyel rendelkező, ám mégis
minőségi megszólalást és esztétikus megjelenést biztosító
házimozi szettre vágyó emberek igényeit is kielégítse. Normál
méretű szobákba, kisebb nappalikba (ahol nem fontos
szempont a kimondottan nagy hangerő és terhelhetőség), és
kisebb teljesítményű házimozi-erősítők mellé ajánljuk
elsősorban.

Charon hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front/Surround

Front Plusz

Center

Subwoofer

6
90/135
88
40 - 23 000
7,5
40/22/23

6
90/135
88
37 - 23 000
17
90/22/23

6
90/135
88
40 - 23 000
7,5
22/40/23

75/110
33 - 150
26
34/45/36
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20-30 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 80-120 Watt/csatorna

Clarus Callisto
A Clarus Callisto szett hangsugárzói két-utas,
bass-reflex rendszerű a centersugárzót kivéve
padlón álló kivitelben készülnek.
Hangszórókészletük 2 darab 16 cm-es
a l u m í n i u m - p a p í r s z e n d v i c s s z e r ke z et ű
mélyközép és 1 darab a háttérsugárzó esetében
annak dipól kivitele miatt 2 db neodímium
mágnesű selyem dóm magassugárzó. A
hangsugárzóban beépített állványt képez az
aljában külön zárt kamrában elhelyezett
homok, melynek révén nagyban nő a
hangsugárzó stabilitása és a doboz
rezgéselnyelő képessége. A centersugárzó
ebben a szettben is mágnesesen árnyékolt
kivitelű. A szettben lévő aktív mélysugárzó
szintén cascade rendszerű, de már 20 cm-es
mélysugárzóval és a Charon-hoz képest
nagyobb teljesítménnyel rendelkezik. A
szettben lévő összes hangsugárzónak dupla
kábelezésre alkalmas aranyozott csatlakozói
vannak.

Aki nagyobb hellyel rendelkezik, és fontosnak
tartja a padlón álló hangsugárzókat, valamint
az ebből származó előnyöket (nagyobb
terhelhetőség, testesebb, dinamikusabb
hangzás), és emellett igényes, esztétikus
hangsugárzókra vágyik, annak a Callisto lehet
az ideális megoldás. Ajánljuk normál méretű
szobákba, nappalikba és kisebb házimozi
szobák kialakításához, közepes teljesítményű
házimozi erősítők társaként.

Callisto hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

8
110/165
88
30 - 23 000
21
94,5/22/26

8
110/165
88
30 - 23 000
15
20/55/40

8
120/180
88
30 - 23 000
20
94,5/23/23

80/120
30 - 150
35
38/50/41
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30-40 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 100-130 Watt/csatorna

Clarus Rhea

A Clarus Rhea szett hangsugárzói 2,5 utas kivitelű,
bass-reflex rendszerű
a centersugárzót kivéve
padlón álló kivitelben készülnek.
Hangszórókészletük 2 darab 16 cm-es alumíniumpapír szendvicsszerkezetű mély, 2 db szintén
alumínium-papír szendvicsszerkezetű mélyközép és
1 darab háttérsugárzó esetében annak dipól kivitele
miatt 2 db neodímium mágnesű selyem dóm
magas-sugárzó. A mélyközép és magas hangszórói
úgynevezett D'appolito elrendezésben , ezek alatt
pedig a mély hangokért felelős mélysugárzóként
funkcionáló hangszórók helyezkednek el. Ez az
elrendezés vízszintesen széthúzza a hang
irányítottságát, ezáltal javítva a hangsugárzók sztereó
terét. Ezekben a hangsugárzókban is megtalálható a
beépített állvány, mely a doboz aljában külön zárt
kamrában elhelyezett homok, ennek révén nagyban
nő a hangsugárzó stabilitása és a doboz
rezgéselnyelő képessége.
A Rhea-ban a Callisto hangszórókészletét
megtoldottuk további két darab mélysugárzóval, és a
hozzá illő 2,5 utas
hangváltóval, így
egy jóval nagyobb
terhelhetőségű hangsugárzó szettet kaptunk eredményül, mely
így már nagyobb méretű helyiségekben nagy terhelések mellett is a
tőle elvárható hangminőséget nyújtja. A hangsugárzók magassága
is nőtt a Callisto-hoz képest, így egy kellemes arányokkal
rendelkező oszlopszerű hangsugárzókból álló szettet kaptunk,
mely a Callisto-nál megszokott elegáns, szép külsőt viszi tovább. A
magasabb hangsugárzók további előnye, hogy sokcsatornás
formátumokat zenét, filmet hallgatva jobban benne érezzük
magunkat az alkotók által megálmodott környezetben. A szettet
egy igen masszív felépítésű aktív mélysugárzó egészíti ki, mely egy
30 cm-es hangszóróval megépített bass-reflex kivitelű
hangsugárzó. Ez az aktív mélysugárzó kellő mértékben egészíti ki a
szettet a mély-hangok alsó oktávjaiban mind a sztereó
(kétcsatornás) műsorok, mind pedig a DVD filmek, illetve
koncertek nézése/hallgatása esetén.
Ezt az összeállítást nagyobb szobák és nappalik, illetve házimozi
szobák hangosításához, vagy a mozit, zenét nagyobb hangerőn
kedvelőknek is ajánljuk, közepes teljesítményű erősítők mellé
társítva.
Rhea hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

6
140/210
89
30 - 23 000
26,5
116,5/22/28

6
140/210
89
30 - 23 000
24
20/92/40

6
140/210
89
30 - 23 000
26
116,5/25/25

130/195
24 - 150
40
44,5/50/42,5
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40-50 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 110-150 Watt/csatorna

Clarus Titan

A Clarus Titan szett hangsugárzói 2,5 utas kivitelű, zárt
rendszerű
a centersugárzót kivéve
padlón álló
kivitelben készülnek. A szettben lévő összes
hangsugárzó hangszórókészlete megegyezik, mely 2
darab 20 cm-es polipropilén mélysugárzó, 2 darab 16
cm-es alumínium-papír szendvicsszer kezetű
mélyközép és 2 darab neodímium mágnesű selyem
dóm magassugárzó. A magas- és mélyközép sugárzók
egy külön lerekesztett, zárt üregben helyezkednek el,
hogy a mélyek által keltett nyomáshullámok ne zavarják
a többi hangszórót, ezáltal javítva a tiszta középhang
tartományt. A hangsugárzók mindegyike beépített
hangfalállvánnyal rendelkezik, melyet a belső merevítő
bordák, és a doboz aljában külön zárt kamrában
elhelyezett homok megfelelő kombinációja alkot. Ennek
köszönhetően a Titan szett dobozainak merevsége és
stabilitása, s ezzel párhuzamosan impulzusátvitele is
nagyságrendekkel növekszik. A tiszteletet parancsoló
méretű és tömegű! centersugárzót a TV-készülék alá
ajánlott elhelyezni. Doboza belső merevítéseiből
adódóan olyan merevséggel rendelkezik, hogy szinte
bármilyen tömegű készülék ráhelyezhető. Döntött
előlapjának köszönhetően a padlóhoz közel elhelyezve
is tökéletes hangzásképet nyújt, mintha a hangok a

képről érkeznének felénk. Mágnesesen
árnyékolt kivitelben készül. A szetthez egy
nagyon masszív felépítésű, méretes, nehéz
aktív mélysugárzó tartozik, mely bass-reflex
re n d s z e r ű é s 1 d b 4 0 c m - e s d u p l a
lengőtekercses mélysugárzóval van szerelve.
Beépített erősítője 2x100 W és hatalmas
tartalékokkal rendelkezik.
A Titan a nagy nappalik, vagy kifejezetten
házimozi helyiségek hangosításához készült,
ahol a kiváló, élethű hangminőség mellett
fontos szempont a nagy terhelhetőség. A Titan
rendszer a nagy teljesítményű házimozierősítők megfelelő társa.

Titan hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

6
170/255
91
25 - 23 000
43
116,5/26/38

6
170/255
91
25 - 23 000
38
26/105/40

6
170/255
91
25 - 23 000
43
109,5/30/30

200/300
20 - 150
50
54,5/60/52
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50-70 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 120-170 Watt/csatorna

Clarus Athlas
A Clarus Athlas hangsugárzói három utas kivitelű,
zárt rendszerű, padlón álló kivitelben készülnek.

A front dobozkialakítás egyedi, nem a szokványos
téglalap alapú, hanem hátrafelé nyíló trapéz alapú
dobozzal rendelkezik. Ez a kialakítás a dobozban
kialakuló állóhullámok csökkentésére alkalmazott
megoldás, mert az egymással nem párhuzamos
oldalfalak miatt azok nagy része elnyelődik és így
tisztább hangzás kapunk. Bordarendszere
lényegesen több bordából áll és bonyolultabb
felépítésű mint a Titan-é. Eredményül egy igen
nehéz, erős, nagyon merev dobozt kaptunk,
melynek merevségét még tovább fokozza a
többszöri műgyantával való kiöntés.
Hangszórókészlete 4 darab 20 cm-es polipropilén
mélysugárzó, 2 darab 16 cm-es diffúzoros kevlár
mélyközép és 2 darab neodímium mágnesű,
selyem dóm magassugárzó. Hátterei dipól
rendszerű álló dobozok, a THX ajánlásának
megfelelően, melyek akár a legnagyobb
helyiségekben is megállják helyüket
extrém
terhelések mellett is. A centersugárzó szintén
trapéz keresztmetszetű és egyedülálló módon
saját állvánnyal rendelkezik, mely biztosítja a
hangsugárzó döntését a hallgatási pozíció felé és
egyúttal a tetejét vízszintes síkba helyezi. Az Athlas
szetthez a Titan vagy inkább Titan Pro rendszer
mélysugárzóját ajánljuk, melyek e szetthez is
kiválóan alkalmas. Nagyobb helyiségekben (60-70
m2), vagy nagy belmagasság (4-6 m) esetén
ajánlott a két mélysugárzó használata, ahogy azt a THX is javasolja (a komolyabb házimozi erősítők
eleve fel vannak készítve erre, és dupla aktív mélysugárzó kimenettel rendelkeznek).
Az Athlas a kifejezetten nagy helyiségek nappalik, vagy speciálisan házimozizásra kialakított
helyiségek hangosításához készült, ahol a kiváló hangminőség mellett fontos szempont a nagy
terhelhetőség, az élethű hangzás és a megfelelő teljesítmény. Ezt a rendszert nagy teljesítményű
házimozi-erősítők, vagy különálló dekóder, végerősítő párosításhoz ajánljuk, ami már a házimozi
felső kategóriáját képviseli.

Athlas hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

4
220/330
91
25 - 23 000
78
158/32/40

4
220/330
91
25 - 23 000
62
32/110/40

4
220/330
91
25 - 23 000
57
109,5/30/30
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30-40 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 100-130 Watt/csatorna

Clarus Rhea Pro
A Rhea Pro szett a Titan Pro szetthez hasonlóan az
alap Rhea szett tovább finomított verziója, melyet
szintén a vásárló igények hívtak életre. Ahogy a Pro
szériák mindegyikének, úgy a Rhea Pro-nak is az a
célja, hogy az igényesebb zenei felhasználáshoz
(sztereó és többcsatornás zenei anyagokhoz
egyaránt) megfelelő alapot nyújtsanak, magasabb
minőségű alkatrészei és gondosabb
dobozkialakítása révén. Gyakorlatilag az eredeti
Rhea szetthez nem sok köze van csak a dobozában
van hasonlóság! A teljes hangszórókészlet és a
hangváltó is más, a doboz pedig az új furnéros
rátétoldalas kivitelű, így a hangsugárzó oldala
dupla, rendkívül merev, robusztus felépítésű és
nem utolsó sorban elegánsabb kivitelű, mint
elődje.
A Clarus Rhea Pro szett hangsugárzói 2,5 utas
kivitelű, bass-reflex rendszerű - a centersugárzót
kivéve - padlón álló kivitelben készülnek.
Hangszórókészletük 2 darab 16 cm-es papír mély,
2 db 16 cm-es öntvénykosaras, fáziskúpos, kevlár
mélyközép és 1 darab - háttérsugárzó esetében
annak dipól kivitele miatt 2 db - selyem dóm
magassugárzó. A mélyközép és magas hangszórói
úgynevezett D'appolito elrendezésben, ezek alatt
pedig a mély hangokért felelős mélysugárzók
helyezkednek el.

A Rhea Pro sub a Rhea sub vastagabb anyagból
megépített változata egy 30 cm-es
öntvénykosaras, szénszálas hangszóróval szerelve,
szintén bass-reflex kivitelben. Az elektronikáját
meg a Titan sub-tól örökölte ahol a dupla lengős
hangszórót két 100 W-os végfok hajtja meg egy
nagyobb tápegység segítségével.
Ezt az összeállítást inkább a zenei irányultságú
felhasználóknak ajánljuk, nagyobb szobák és
nappalik, illetve házimozi szobák hangosításához,
vagy a mozit, zenét nagyobb hangerőn
kedvelőknek is ajánljuk, közepes teljesítményű
erősítők mellé társítva.

Rhea Pro hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

6
140/210
91
27 - 23 000
55
116,5/26/35

6
140/210
91
27 - 23 000
30
20/96/40

6
140/210
91
27 - 23 000
40
116,5/25/25

200/300
20 - 150
44
44,5/50/42,5

www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu

40-50 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 110-150 Watt/csatorna

Clarus Titan Pro

A Clarus Titan Pro alapjául az igen sikeres Titan rendszer
szolgált. Létrejöttének egyetlen oka, hogy a vásárlói
visszajelzések alapján szükségét láttuk egy, minőségét
tekintve az Audiofil szériához még jobban közelítő, de árát
tekintve inkább a Prémium szériához tartozó hangsugárzó
létrehozását.
A Titan Pro rendszer minden hangsugárzója megkapta az
Audiofil szériába tartozó hangsugárzóknál használatos
fáziskúppal ellátott, öntvénykosaras kevlár szövésű
mélyközép-sugárzót és természetesen az új kívánalmaknak
megfelelően egy teljesen új hangváltó-konstrukciót. Az
ennek eredményeképpen létrejövő rendszer megfelel az
igényes, magas elvárással rendelkező, az átlagnál jóval több
zenét hallgató felhasználóknak is.
A Titan Pro hangsugárzó rendszer subwoofere szintén a
Titan-ra épül, ahhoz hasonlóan bass-reflex kivitelű, csak a
polipropilén hangszórója helyett, egy öntvénykosaras
kivitelű, dupla lengőtekercses 40 cm-es papírkónuszú
hangszórót
tar talmaz. Jóval
n a g y o b b
terhelhetőséggel
bír, ezt a nagyobb
teljesítményű
erősítője is garantálja, mely nagy terheléseknél sem
szenved hiányt tápellátásban. Az igényes házimozi
felhasználás mellett zenei célokra is tökéletesen alkalmas.
A Titan-hoz hasonlóan a Titan Pro-t is nagy terek, házimozi
szobák hangosítására ajánljuk, ahol fő szempont a minél
tökéletesebb, élethűbb hang reprodukció. Továbbá
ajánljuk azoknak, akik sok zenei DVD-t, koncertfelvételt és
audió CD-t hallgatnak. A Titan Pro szintén a nagy
teljesítményű házimozi-erősítők megfelelő társa.

Titan Pro hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

6
170/255
91
25 - 23 000
43
116,5/26/38

6
170/255
91
25 - 23 000
38
26/105/40

6
170/255
91
25 - 23 000
43
109,5/30/30

2x4
2 x 250/2 x 400
89
20 - 150
70
57,5/47/48
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40-50 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 110-150 Watt/csatorna

Clarus Titan Pro SE

Titan Pro SE
A Clarus Titan Pro SE hangsugárzót
kifejezetten a zenei igények kielégítéséhez
alakítottunk ki. Alapja a már jól bevált Titan Pro
hangsugárzó. Az SE verzió a Titan Pro
hangsugárzó merev, robosztus belső
felépítésű dobozát örökölte, melyet tovább
csillapítottunk a vastag rátétoldallappal. Hogy
az eddig is jó arányokkal rendelkező doboz
térfogata ne változzon a rátétoldallap okozta
szélességcsökkenés miatt, a dobozt valamivel
mélyebbre ter veztük. A hangsugárzó
oldalfalának vastagsága így 38 mm, ami a
belső bordázat merevítésével együtt egy
nagyon súlyos, nagy csillapítású
dobozkonstrukcióhoz vezetett. Az
öntvénykosaras kevlár mélyközép-sugárzói a
Titan Pro-hoz képest további finomításokon
estek át, csökkent a membrántömeg,
módosításra került a fáziskúp és más
impregnáló anyag került a membránra. A
magastar tományban egy új nagyobb
terhelhetőségű, nagyon finom, lágy tónusú
magassugárzó került beépítésre. Belső
kábelezés terén a felsőbb kategóriás
hangfalkábeleinket alkalmazzuk és
természetesen a válogatott alkatrészekből álló
hangváltó is átépítésre került.
Eredményül a Titan Pro SE hangsugárzó
megszólalása nagyon nyugodt, megfogott és
neutrális a finomabb zenei ízlésűek
kívánalmait is kielégítő jellegű.
A Titan Pro SE házimozi szettben is elérhető,
ilyen irányú felhasználáskor subwooferként
nagyon jól alkalmazhatók hozzá az audiofil subwoofereink (Deimos P-40, Deimos P-30), melyek
passzív kivitelben készülnek külön külső erősítővel vagy rendelhető hozzá a Titan Pro subwoofer is.
Titan Pro SE felhasználási területe a Titan Pro-hoz hasonlóan a nagyméretű házimozi szobák
hangosítása, ahol fő szempont a minél tökéletesebb, élethűbb hang reprodukció. Továbbá ajánljuk
azoknak, akik sok zenei DVD-t, koncertfelvételt és audió CD-t hallgatnak. A Titan Pro SE is nagy
teljesítményű házimozi-erősítők vagy önálló végerősítők megfelelő társa.

Titan Pro SE hangsugárzó sorozat
Titan Pro SE
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

6
170/255
89
25 - 23 000
60
116,5/26/45
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60-100 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 130-200 Watt/csatorna

Clarus Luna

A Luna mindig a Clarus hangsugárzók csúcsát képviseli. Évrőlévre fejlesztjük, hogy minél tökéletesebb és kompromisszumoktól
mentes legyen, akár hangminőségről, teljesítményről vagy
külalakról legyen szó. Kiemelten fontos szempontnak tartjuk a
Luna fejlesztése során a sztereó hangminőséget, odafigyelve
minden apró részletre. Hangzásképét tekintve a Clarus Luna a
legmagasabb szintű igényeknek is magas fokon képes megfelelni,
hangja részletező, egyszerre "levegős" és dinamikus, színpada
pedig mind mélységében, mind kiterjedésében kiemelkedő.
Valódi összhangzattal rendelkezik, műfaj-függetlenül kiválóan
adja vissza a zene minden egyes részletét és érzelmi hangsúlyait
egyaránt.
A szett minden hangsugárzója három-utas, zárt rendszerű és
padlón álló kivitelű a centersugárzót is beleér tve.
Hangszórókészlete 4 darab 20 cm-es szénszálas, öntvénykosaras
mélysugárzó, 2 darab kevlár szövésű, öntvénykosaras mélyközép
és 1 db, selyem dóm magassugárzó. Doboza egyedülálló
konstrukció. A trapézalapú és homorú, hajlított előlappal
rendelkező, belül bonyolult bordarendszerrel merevített álló
dobozkonstrukció már számítógépes tervezés eredménye. A félig
kész dobozvázat többszöri műgyanta kiöntéssel tesszük még
merevebbé, az aljában elhelyezett finomszemcsés homok, pedig
további stabilitást és rezgéselnyelő képességet kölcsönöz a
doboznak. A hajlított előlap előnye többszörös. Elsősorban
rendkívüli merevséget ad a doboznak (főként az előlapnak), mely
így rezgésre képtelen. Másrészt pedig a hangszórók és a fülünk
közötti távolságokat hivatott kiegyenlíteni úgynevezett görbített
akusztikai síkra helyezve azokat. Minden hangszóró egy 3,5 m-es
sugarú körön helyezkedik el, ugyanekkora hallgatási pozíciót
feltételezve, minden hangszóró egyenlő távolságra van a
fülünktől, így a távolságkülönbségekből adódó fáziseltolódások
csökkenthetők. A
Luna hangsugárzó
r e n d s z e r
centersugárzója
ugyanezzel a
technológiával
készülő, egyedülálló robosztus szerkezet, mely saját
állvánnyal rendelkezik. Állványa biztosítja a doboz
trapéz kialakításából adódóan, hogy előlapja felfelé
döntött, a hallgatási pozíció felé néző legyen. A Luna
szetthez egy zárt rendszerű passzív mélysugárzó
tartozik, melyben egy külső erősítő (Helios S
monoblokk) egy 46 cm-es dupla lengőtekercses
papírmembránú előrefelé sugárzó mélysugárzót hajt
meg, soha nem hallott mélységekbe merülve ezáltal. A
Luna passzív mélysugárzó doboza dupla falú, a falak
között homokkal töltött egyedülálló konstrukció, mely
megoldás révén fantasztikus merevséget, hatalmas
tömeget biztosít az erőteljes hangszóró számára, és így
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60-100 m2 közötti szobák hangosításához
Javasolt erősítőteljesítmény: 130-200 Watt/csatorna

Clarus Luna
a dobozrezonanciák gyakorlatilag
megszűntek.
A Luna a legnagyobb helyiségek, de
leginkább a különálló házimozi szobák
h a n g o s í t á s á ra aj á n l ot t , a h o l a
legfontosabb szempont a
hangminőség, de emellett fontos
szempont a nagy terhelhetőség a nagy
alapterület vagy belmagasság miatt,
továbbá exkluzív, egyedi megjelenést
biztosít a legelegánsabb környezetben
is. Használatához mindenképpen
ajánlatos a piacon kapható legnagyobb
teljesítményű, legjobb minőségű
erősítő modellek közül választani, de a
legjobb megoldás a külön dekódervégerősítő párosítás, ami a legjobb
elérhető minőséget nyújtja.

Luna hangsugárzó sorozat
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Front

Center

Surround

Subwoofer

4
400/600
94
22 - 23 000
95
165/32/48

8
400/600
94
22 - 23 000
80
34,5/107,5/41,5

4
400/600
94
22 - 23 000
130/30/30

2x4
2 x 350/2 x 500
93
15 - 150
160
72/66/55
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Clarus Proteus, Europa
Proteus
A Proteus két-utas, bass-reflex rendszerű, állványra helyezhető
doboz. Hangszórókészlete 1 darab 16 cm-es öntvénykosaras,
fáziskúpos, kevlár mélyközép és 1 darab 2,5 cm-es selyem dóm
magassugárzó.
A hangsugárzó rendkívül masszív felépítésű, méretéhez képest
nagy önsúllyal rendelkező és belső merevítéssel tovább erősített
dobozban kerül kivitelezésre. A doboz előlapja hátrafelé döntött,
melynek eredményeként a magassugárzó megfelelő pozícióba
kerül az akusztikai síkon annak érdekében, hogy a hallgató
számára a lehető legegységesebb hangzáskép alakuljon ki
zenehallgatáskor. A bass-reflex csöve szintén a doboz aljában,
annak anyagából készül lekerekített, tölcséres kivitelben.

Europa
Az Europa az Elara nagyobb testvére, melynek hangszórókészlete
kiegészült egy újabb mélysugárzóval. A 2,5 utas rendszerű doboz
s z i n t é n a s z t e r e ó z e n e h a l l g a t á s h í ve i n e k k é s z ü l t .
Hangszórókészlete 1 darab 16 cm-es öntvénykosaras, fáziskúpos,
kevlár mélyközép és 1 darab 2,5 cm-es lágy selyem dóm
magassugárzó, mely itt kiegészült egy 200 mm-es polipropilén
mélysugárzóval.

Audiofil hangsugárzók
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)

Proteus

Europa

8
100/150
89
32 - 23 000
19
47/30/36

6
140/210
89
22 - 23 000
35
107/25/30
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Clarus Deimos P-25, P-30, P-40
Audiofil subwoofer széria
Az audiofil subwoofereink passzív kivitelűek, ezt jelöljük „P” betűvel a típusnál. Ez annyit jelent, hogy
semmilyen a mozierősítőből, processzorból érkező szubjel erősítésére alkalmas erősítő nincs benne.
Ennél a subwoofer típusnál az erősítést a jobb hangminőséget nyújtó külső, önálló erősítővel oldjuk
meg, mert kívülre egy jóval komolyabb végfokot lehet elhelyezni, amit ráadásul nem zavarnak a
subwooferben keletkező jelentős nagyságú káros rezgések. A betű jelölést a hangszóró mérete követi
cm-ben megadva. Tehát a Deimos P-30 egy 30 cm-es hangszóróval szerelt passzív subwoofer-t, a
Deimos P-40 pedig egy 40 cm-es hangszóróval szerelt passzív subwoofert jelöl, melyek
meghajtásáról egy külső erősítő gondoskodik.
Az audiofil subwoofereinkben lévő hangszórók mindegyike dupla lengőcsévés konstrukciók, öntött
kosárral és hatalmas mágnessel. A P-40-nél merített papír membránú, mely 7 mm vastag és nagy
lineáris kitérésű. Ez a hangszóró a Luna subwoofer hangszórójának 40 cm-es változata. A P-25 és P-30
esetében a hangszóró membrán grafitszénszálból készült, mely így rendkívül merev és nagyon
könnyű. Minden subwoofer az audiofil szériának megfelelően rátétoldallapos kivitelű, bonyolult
belső bordarendszerrel merevített dobozzal készül és bass-reflex kivitelű. A bass-reflex nyílás MDFből készített, tölcséres, lekerekített kivitelben készül, mely a doboz és a talp között helyezkedik el.
Ennek köszönhetően a mély hangok pontosak, szélzajtól és „reflexhangoktól” mentesek.

A három alapváltozat a következő:
Deimos P-25
A hamarosan megjelenő Deimos P-25 a P-30-as kistestvére, mely annyiban különbözik attól, hogy
egy kisebb 25 cm-es szénszálas hangszóró helyezkedik el egy kisebb, de formailag azzal teljesen
megegyező dobozkonstrukcióban.

Deimos P-40
Deimos P-30
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Háttérsugárzók
Alternatív háttérsugárzók az 5.1-es és kiegészítő háttérsugárzók 6.1,
7.1-es rendszerekhez
Az hogy a háttérsugárzókra külön részt szentelünk, nem véletlen! Hiszen sokan nem fordítanak kellő
figyelmet a háttérsugárzókra, pedig a tökéletes moziélmény eléréséhez a háttérben is legalább olyan
fontos a méretben, teljesítményben, kivitelben és nem utolsósorban minőségben és hangszínében a
frontsugárzókkal azonos, vagy legalább megközelítőleg azonos hangsugárzó elhelyezése. Az
alapértelmezett szettjeinkben mindenhol nagy hangsúlyt fektetünk az előbb felsorolt tényezőkre, és
azok úgy kerülnek kialakításra, hogy a rendszer minden eleme azonos értékű és minőségű
komponensekből álljon. A legkisebb Charon rendszert kivéve az összes alapértelmezett szett
padlón álló kivitelű dipól háttérsugárzóval készül a THX ajánlásának megfelelően, de a Charon
hangsugárzó rendszer elemei is egyenértékűek, mivel minden hangsugárzója monitorsugárzó.
Az élet teli van kompromisszumokkal nincs ez másként a házimozi terén sem. Persze, hacsak nem
feneketlen a pénztárcánk, mert akkor bármi megoldható, de ezt sajnos csak kevesen mondhatják el
magukról. A pénztárca különben is csak egy tényező a sok közül, abban hogy végül mit választunk.
Lakásunk, nappalink, jobbik esetben a különálló moziszobánk adottságai is nagymértékben
meghatározzák az elhelyezhető háttérsugárzók méretét, teljesítményét, kivitelét stb. Hiába
szeretnénk álló a frontsugárzókkal egyenértékű háttérsugárzót elhelyezni, ha nincs számukra
elegendő hely vagy csak egyszerűen nem fér bele a keretbe.
A többéves tapasztalat és a vásárlói igények is ezt látszanak alátámasztani és ezért igen sokféle
háttérsugárzóval rendelkezünk, hogy az Ön által megálmodott házimozi a lehető legjobban
illeszkedjen igényeihez, elképzeléséhez és lakása, házimozi szobája adottságaihoz.

A fenti okok miatt hoztuk létre az alapértelmezett szettek
között a light szetteket, melyek a SURROUND LIGHT
elnevezésű háttérsugárzókat tartalmazzák. Ezek általában
az adott szett hangszórókészletét tartalmazó, de az álló
kivitel helyett jóval kisebb, állványra, fali konzolra
helyezhető háttérsugárzók. A light szettek kis
kompromisszum árán ugyan, de mégis kiemelkedő
házimozi hangzást hoznak létre.

Az alapértelmezett szettben lévő álló kivitelű
és light dipól hátterek helyettesíthetők az úgy
nevezett SURROUND WALL
háttérsugárzókkal. Ezek szintén tartalmazzák
az adott szett hangszórókészletét, de
kivitelük kifejezetten a falra történő
szereléshez igazodik, ezek mindegyike trapéz
alapterületű dipól rendszerű háttérsugárzó.
Kivitele miatt könnyen elhelyezhető, kevésbé
áll ki a fal síkjából és eleve optimálisan
helyezkednek el a hangszórók.
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Háttérsugárzók
A 6.1-es és a, 7.1-es rendszerek kiegészítéséhez
szükséges hangsugárzóknál a SURROUND BACK
elnevezés utal ezek funkciójára. Ezek szintén
igazodnak az adott szett hangszórókészletéhez, de
nem dipól kivitelük miatt általában csak feleannyi
hangszórót tartalmaznak. A 6.1-es és 7.1-es szettek
háttérsugárzói kialakíthatók 3 illetve 4 darab
SURROUND BACK hangsugárzóval is.

A különböző háttérsugárzókat a bennük elhelyezett mély-középsugárzók szerint további két
csoportba soroljuk, ezek az AL és KE sorozat, utalva ezzel az ALUMÍNIUM és KEVLÁR anyagú
mélyközép-sugárzókra, így illeszkedve az kiválasztott szett hangsugárzóihoz.

A fent leírtak szerint az alábbi háttérsugárzók kérhetők a különböző
szettekhez:
Clarus surround és surround back hangsugárzók (AL sorozat)
Surround light-1AL Surround light-2AL
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)
Leírás

Surround wall-2AL Surround back-1AL Surround back-2AL

6
170/255
90
35 - 23 000
20
47/30/30

6
120/180
88
40 - 23 000
8,5
39/40/22

6
170/255
90
35 - 23 000
20
42,5/44/27

6
90/135
88
55 - 23 000
7,5
34/34/14

6
110/165
90
45 - 23 000
17
44/44/20

2 utas, bass-reflex,
állványra, fali konzolra
helyezhető dipól
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, állványra,
fali konzolra helyezhető
dipól hangsugárzó

2 utas, zárt, fali dipól
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, fali dipól
hangsugárzó

2 utas, zárt, fali
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, fali
hangsugárzó

Mélyközép: 2x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 2x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 2x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mélyközép: 2x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 2x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 2x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mélyközép: 1x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 1x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 1x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 1x16 cm-es
alumínium-papír,
Magas: 1x2,5 cm-es
selyem dóm

Alapértelmezésben a
Callisto light és Rhea
light szettekben a
padlón álló kivitel
helyett.
Esetleg Titan-hoz is.

Alapértelmezésben a
Titan light szettekben a
padlón álló kivitel
helyett.

Callisto és Rhea
szettekhez a padlón
álló kivitel vagy a light
háttér helyett.
Esetleg Titan-hoz is

Titan szettekhez a
padlón álló kivitel vagy
a light háttér helyett.

Alapértelmezésben a
Callisto és Rhea 6.1, 7.1
szettekben surround
back
hangsugárzóként.
Esetleg Titan-hoz is.

Alapértelmezésben a
Titan 6.1, 7.1
szettekben surround
back
hangsugárzóként.

Hangszórókészlet

Mihez ajánljuk

Surround wall-1AL

6
120/180
88
40 - 23 000
8,5
40/23/23

Clarus surround és surround back hangsugárzók (KE sorozat)
Névleges impedancia (Ohm)
Névl./max. terhelhetőség (Watt)
Érzékenység (dB)
Frekvencia átvitel (Hz)
Tömeg/darab (kg)
Mag./szél./mély. (cm)
Leírás

Surround light-1KE

Surround light-2KE

Surround wall-1KE

8
120/180
88
40 - 23 000
8,5
40/23/23

6
170/255
89
35 - 23 000
20
47/30/30

8
120/180
88
40 - 23 000
8,5
39/40/22

6
170/255
89
35 - 23 000
20
42,5/44/27

8
90/135
88
55 - 23 000
7,5
34/34/14

6
110/165
89
45 - 23 000
17
44/44/20

2 utas, bass-reflex,
állványra, fali konzolra
helyezhető dipól
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, állványra,
fali konzolra helyezhető
dipól hangsugárzó

2 utas, zárt, fali dipól
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, fali dipól
hangsugárzó

2 utas, zárt, fali
hangsugárzó

2,5 utas, zárt, fali
hangsugárzó

Mélyközép: 2x16 cm-es
kevlár,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 2x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 2x16 cm-es
kevlár,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mélyközép: 2x16 cm-es
kevlár,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 2x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 2x16 cm-es
kevlár,
Magas: 2x2,5 cm-es
selyem dóm

Mélyközép: 1x16 cm-es
kevlár,
Magas: 1x2,5 cm-es
selyem dóm

Mély: 1x20 cm-es
polipropilén,
Mélyközép: 1x16 cm-es
kevlár,
Magas: 1x2,5 cm-es
selyem dóm

Ez egy lehetséges
változat pl. Titan Pro,
vagy Athlas szettekhez,
ha feltétlen kis háttér
kell és nem megfelelő
a fali dipól sem.

Alapértelmezésben a
Titan Pro- és Athlaslight szettekben a
padlón álló kivitel
helyett.

Titan Pro, vagy Athlas
szettekhez a padlón
álló kivitel vagy a light
háttér helyett.

Titan Pro, vagy Athlas
szettekhez a padlón
álló kivitel vagy a light
háttér helyett.

Titan Pro, vagy Athlas
szettekhez a back-2KE
helyett.

Alapértelmezésben a
Titan Pro és Athlas 6.1,
7.1 szettekben surround
back
hangsugárzóként.

Hangszórókészlet

Mihez ajánljuk

Surround wall-2KE Surround back-1KE Surround back-2KE
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Helios erősítők
Erősítőink tervezésekor az elsődleges szempont természetesen a lehető legjobb hangminőség.
Gyors, dinamikus, precíz, részletező hangú és teljesítményben kifogyhatatlan készülékek
fejlesztésére koncentrálunk. Ezek mind nagyon fontos tényezők sztereó zenehallgatáskor, de mozinál
még kiemeltebb szerephez jutnak. Azért is alakult ki nálunk ez a termékkategória amolyan
"melléktermékként", hogy jobb hangsugárzókat tudjunk fejleszteni, mert a piacon kapható legtöbb
erősítővel nem vagyunk elégedettek. Ami viszont tényleg jó, annak ára sokak számára elérhetetlen
többmilliós nagyságrendű.
Mik is azok a szempontok, amik meghatározzák egy jó erősítő hangját?
Elsősorban nem szabad spórolni, minden anyag és szükséges alkatrész, amit nem hagyunk ki a
készülékből azt nem kell pótolni digitális trükkökkel és különböző jól hangzó csilli-villi
hangzásképekkel. Az alább felsorolt tervezési szempontoknál mind fontos alaptényező, hogy bele
kell építeni az anyagot.
Csak masszív monoblokkos felépítésű végfokokat építünk, hogy a csatornák közötti áthallást és
egymás zavarását minimálisra csökkentsük. A monoblokkos felépítés lényege, hogy minden egyes
végfok teljesen különálló saját tápegységgel rendelkezik, szétválasztva őket már a tápellátás
legelején. Így nem egymás elől veszik el a működésükhöz szükséges elektromos energiát. Ezt a
megoldást tovább javítjuk azzal, hogy már a meghajtóegység is a végtranzisztoroktól különálló,
stabilizált tápegységből táplálkozik. Külön egyenirányító rész és külön pufferkondenzátorok
táplálják, ennek eredményeként nagyobb teljesítmények leadásakor a végtranzisztorok nagy
áramigénye nem befolyásolja, nem "rángatja" a meghajtó egység tápellátását, ami a hangminőség
további javulásához vezet.
Egy jól megépített masszív dobozkonstrukció legalább olyan fontos tényező, mint a jó tápellátás.
A doboz szerepe a hangzásban az alkatrészek tökéletes rögzítésén és elektrotechnikai, hűtési
szempontból való megfelelő elhelyezésén túl a minél hatékonyabb rezgéselnyelő képesség. A
rezgések mindenhol károsan befolyásolja a végleges hangminőséget, ezért a doboz főleg itt jut
fontos szerephez. Az általunk fejlesztett erősítők doboza kizárólag a hangsugárzóknál is alkalmazott,
jó csillapító tulajdonsággal rendelkező vastag MDF alapanyagból készülnek. Természetesen a jó
műszaki konstrukció mellet fontos, hogy megjelenésében is exkluzív, elegáns legyen és tükrözze a
belső tartalmat.
Végezetül és nem utolsó sorban a tökéletes kapcsolástechnika az erősítő lelke. A Clarus már
évtizedek óta fejlesztgeti mind tökéletesebbre az alkalmazott kapcsolástechnikákat, hogy azokat a
fent említett alapelvekkel együtt alkalmazva létrehozza a legjobb hangot.

Helios 2 Integra
A Helios 2 Integra egy kétcsatornás, duál-monoblokkos
felépítésű integrált sztereóerősítő. Elsősorban sztereó
zenehallgatásra használható, de több darabot
felhasználva igényes házimozi kialakítására is alkalmas.
Csatornánként egy-egy 200 Wattos alulgerjesztett
torroid transzformátor és 40 000 µF összkapacitású
puffer-kondenzátorok táplálják. Dobozonként tehát
2x200 Watt táptranszformátor és 80 000 µF puffer áll
rendelkezésre, ami nagy tartalékokkal ruházza fel ezt az
erősítőt, mindig biztosítva a megfelelő tápellátást még
extrém teljesítmények leadása esetén is.
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Helios erősítők
Helios 2
Ez az erősítő a Helios 2 Integra leegyszerűsített kijelző és
előerősítő nélküli verziója, mely használható sztereó
végfokként vagy több darabot felhasználva egy költséghatékony, és emellett igen kiváló minőségű házimozi
rendszer kiépítéséhez. Ilyenkor természetesen egy külső
dekóder szükséges, ami lehet egy olcsóbb egydobozos AV
erősítő is. Így kialakítva egy drága egydobozos rendszernél
lényegesen jobb minőségű házimozi erősítő rendszert
kapunk, ami végül de nem utolsósorban a sztereó
megszólalás szempontjából sem hagy kívánnivalót maga
után.

Helios 8
Jövőbe mutató, de a jelenben is tökéletesen helytálló rendszere 7.1-es felépítésű, mely így 8 csatornát
tartalmaz. A 8. csatorna a passzív mélysugárzó használatát teszi lehetővé.
A Helios teljesítményének állandóságát szolgálja a teljes monoblokkos felépítés, a csatornánkénti
nagyméretű, alulgerjesztett kis szórt fluxusú 160 wattos hálózati transzformátorok és a 20 000 µF
kapacitású puffer-kondenzátorok révén.
A valóságnak megfelelően megadott 8 x 120 Wattos (4 Ohm) szinusz adat nem látszik túl soknak, de
mindenkit megnyugtathatunk, hogy ez csupán a más gyártók által általában erősen eltúlzottan
megjelölt értékekhez viszonyítva tűnhet kevésnek. A Helios 8 valóban le is adja a megjelölt
teljesítményt, amire biztosíték az 1280 Watt transzformátor összteljesítmény és a 160 000 µF pufferkondenzátor. Sok vetélytársával szemben nem akarja átlépni a fizika törvényeit (lásd: 270 Watt
bemenő teljesítmény, 5x100 Watt kimenő teljesítmény...), csupán annak keretein belül a lehető
legjobb minőséggel kíván házimozi és sztereó élményt nyújtani gazdájának.

Helios monoblokk
A Helios monoblokknál valósul meg teljes egészében a
csatornák elszeparálása, hiszen itt külön dobozba épített
végerősítőkről van szó. A csatornánként felépített
rendszer nagyobb rugalmasságot, variálhatóságot,
emellett nagyobb teljesítményt és nem utolsósorban
sokkal jobb hangminőséget biztosít felhasználójának.
Ezekből a végfokokból tetszőlegesen felépíthető
rendszert kapunk, mely bármikor bővíthető a későbbi
igényeknek és hangszabványoknak megfelelően.
A Helios monoblokknak egy bemenete van, így egyetlen
csatorna erősítésére alkalmas és 200 Watt (8 Ohm)
teljesítménnyel rendelkezik. A tápellátásáról 2 db 300
Wattos alulgerjesztett toroid transzformátor és 80 000 µF
összkapacitású puffer-kondenzátorok gondoskodnak,
mely rendkívüli tartalékokkal ruházzák fel ezt a
végerősítőt, mindig biztosítva a megfelelő tápellátást
még extrém teljesítmények leadása esetén is.

www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu www.clarus.hu

Helios erősítők
Mivel a rezgések jelentős mértékben ronthatják a hangminőséget, ezért a készülék háza rendkívül
merev, stabil felépítésű és jó rezgéscsillapító hatású. A vastag MDF dobozkonstrukciót oldalról
további 45 mm vastag élő fa oldallapok borítják és azt egy speciális lábkialakítás teszi teljessé, mely
egyben a készülékek állványzatát is képezi, melynek révén azok könnyedén egymásra helyezhetők. A
Helios monoblokk működtetéséhez természetesen külső dekóder szükséges, mely a digitális
adatfolyamot csatornákra bontva állítja elő a végfokoknak szükséges bemenő jeleket. Az ilyen
kombinációk már a házimozi rendszerek csúcsát képviselik, de emellett igényes, minőségi sztereó
zenehallgatásra is ideális megoldás, hiszen itt már minden komponens a legfelső kategóriát képviseli.
A végfok súlya 40 kg.
Végezetül a Helios monoblokk erősítő működését egy beépített mikrokontroller hangolja össze.
Segítségével valósulnak meg a következő funkciók és kényelmi szolgáltatások:
!

egyetlen forgatható nyomógombbal végezhető el minden beállítás a menüben,

!

minden információ kiírása a beépített háttérvilágítással rendelkező grafikus LCD kijelzőre,

!

végfok működés-felügyelet,

!

lágyindítás a külső elektromos hálózat védelmében,

!

koppanásgátlás a hangszórók védelmére,

!

rövidzárlat-védelem a túláram ellen, a végfok védelmében,

!

vész-önleállító a bármilyen külső okból eredő káros folyamatok behatásait megakadályozandó,

!

lágyátmenetes hangerőnövelés a beállított szintig bekapcsoláskor, illetve elnémítás
megszüntetéskor,

!

digitálisan vezérelt analóg hangerőszabályzó, mely így minden csatornára külön-külön menüből
elérhető és beállítható a dekóder beállításaitól függetlenül,

!

bekapcsoláskor köszönési funkció.

Helios S monoblokk
Kifejezetten a Luna passzív mélysugárzójához készült külső, egycsatornás szuberősítő. Minden
tulajdonságában megegyezik a Helios monoblokkal, viszont tápellátás tekintetében túlmutat azon 2
db 600 wattos transzformátorával, és a 100.000 µF összkapacitású pufferkondenzátorai révén, így
igazodva a Luna passzív mélysugárzójának teljesítményigényeihez, ebből kifolyólag külsőleg 5 cmrel magasabb a doboz. Vezérlés szempontjából a szubcsatorna teljes körű beállítási lehetőségével
bővült, mely a vágási frekvenciaállítást 5 Hz-ként, fázisváltást, szűrő meredekség állítást (6/12/18 dB /
oktáv) is lehetővé teszi.

Technikai adatok
Frekvencia átvitel (Hz) 0-3 dB között
Jel-zaj viszony (dB)

Helios 2
Integra

Helios 2

Helios 8

Helios
monoblokk

Helios S
monoblokk

2 csatornás

2 csatornás

8 csatornás

1 csatornás

1 csatornás

2 - 200 000
112

2 - 200 000
112

2 -200 000
112

2 - 200 000
112

2 - 150
112

150
125
110

150
125
110

120
100
90

350
275
200

2 x 350
-

200
40 000

200
40 000

160
20 000

2 x 300
80 000

2 x 600
100 000

16/47/55
19-25
31

16/47/55
19-25
30

51/20/65
19-25
60

15/47/52
19-25
40

20/47/52
19-25
44

Színuszos teljesítmény (Watt/csatorna)
4 Ohm-on, 20 Hz - 20 kHz-ig, 0,05 % THD mellett
6 Ohm-on, 20 Hz - 20 kHz-ig, 0,03 % THD mellett
8 Ohm-on, 20 Hz - 20 kHz-ig, 0,01 % THD mellett

Tápegység (csatornánként)
Transzformátor (Watt)
Pufferkondenzátor (µF)

Méretek (dobozonként)
Magasság/szélesség/mélység (cm)
A doboz anyagaként alkalmazott furnérozot MDF (mm)
Tömege (kg)
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Clarus VOX és Wood-oo
VOX
Univerzális hifi antisztatizáló és demagnetizáló folyadék
A hifi készülékek és azok alkotó elemei folyamatosan ki vannak téve a
minket láthatatlanul körülvevő elektromos és mágneses térnek.
Okozhatja bármilyen eszköz (mobiltelefon, hűtőszekrény,
mikrohullámú sütő, lámpa, TV, szőnyegek, sőt még az időjárás is stb...)
és a hifi készülékek maguk is. A fejlesztés során számtalan alkalommal
ütköztünk olyan falba, amit egyszerűen az anyagminőség és a
felépítettség hibáinak véltünk. Hiába próbáltunk egyre drágább és jobb
minőségű alkatrészekkel dolgozni a fal ugyan úgy megmaradt. A
mérések és a tesztek egyre csak azt bizonyították, hogy az eszközökre
gyakorolt elektromos környezeti hatás befolyásolja a végleges
hangminőséget. A VOX segítségével megakadályozhatjuk és
ideiglenesen megszüntethetjük a töltődéseket, csökkenthetjük a
mágneses tér által okozott hatásokat, amelyek befolyásolják (rontják)
az eszközök hangminőségét. A VOX-al elért auditív hatás
megnyilvánulása a nyugodt, kiegyenlített hangkép, eltűnik az
erőszakos magastartomány felé billenő megszólalás. Felpuhulnak és
előjönnek a valódi mély hangok, nyíltabb, levegősebb zenei előadást
hallgathatunk. Megszűnik az „akadály” (függöny effektus), a kábelek
és a rendszer elemei végre kifuthatják magukat. Összefoglalva új életre
kel a hifiberendezésünk minden eleme.
Alkalmazási terület: CD-, DVD-, HD-DVD-, BLU-RAY lemezek és futóműveik (lejátszók),
interkonnekt-, hangfal-, tápkábelek, hangfalak csatlakozóinak, membránjának, elektromos elosztók,
hosszabbítók kezelésére. A lemezeket 2 havonta, egyéb eszközöket 2 hetente ajánlott kezelni.

Wood-oo
A fából készült eszköz varázslatnak tűnik ugyan, de
mégis csak a fizikára épül és a nemes fa belső
részében helyet foglaló „eszközök” megfelelő
kombinációja fejti ki kedvező hatását az erősítőkre és
CD, DVD lejátszókra.
Ez egy olyan eszköz, amely csillapítja és magába
gyűjti a hifi készülékek tápegységeiből szóródó
mágneses teret és ugyanezt teszi a kívülről érkező
mindent körülölelő zavaró mágneses térrel is. Ezek
befolyásolják a készülékek elektromos alkatrészeinek
működését és lerontják azok hallható hangját. Az
erősítő fokozatok, DA konverterek végre kifuthatják
magukat úgy, hogy bármilyen külső-belső hatás
befolyásolná működésüket. Az eszköz használatával nyugodtabb, zeneibb előadást hallhatunk, még
a mozi erősítőknél is. Artikuláltabb, érthetőbb és mindenféle maszatolástól mentes zenei környezetet
hozhatunk létre a hallgatóság legnagyobb megelégedésére anélkül, hogy bármit kicserélnénk az
adott audio láncban.
Alkalmazási terület: elhelyezése erősítőknél a tápegység fölé, míg CD, DVD lejátszóknál a futómű
feletti részre helyezendő.
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Clarus kábelek
Amint azt bizonyára a hifivel foglalkozók többsége jól tudja
immár, a kábeleknek is nagyon fontos szerep jut a végleges
hangzás kialakulása szempontjából. Egy jó kábellel
nagyon sokat lehet javítani a rendszer hangján, de nem
megfelelő kábel esetén sokat is lehet rontani azon, attól
függetlenül, hogy az adott kábel jó minőségű és egy másik
rendszerben éppenséggel jó eredményt produkált. Ezzel
arra szeretnénk utalni, hogy a kábelek kiválasztásánál
mindig rendszerben kell gondolni, hiszen ezekkel kötjük
össze meglévő készülékeinket, amiknek vannak
gyengeségeik és előnyeik. Ezeket a tulajdonságokat tudjuk
a megfelelő kábellel javítani, illetve előtérbe helyezni. A
rendszer
vagy azon belül bizonyos komponensek
cseréjénél nagy valószínűséggel kábeleket is kell cserélni,
mert az új komponensek többnyire más karakterű
kábeleket kívánnak. Sajnos ezt nagyon sokan nem veszik
figyelembe, és nem szentelnek elegendő energiát a rendszerük számára megfelelő kábelek
kiválasztására. Ez azt eredményezi, hogy az adott rendszer nem fogja nyújtani azt, amire egyébként
képes lenne. Általánosságban elmondható, hogy érdemes a rendszer árának körülbelül 10%-át
kábelekre költeni, így nagyjából azonos minőségűek lesznek komponenseink.
A kábeleink végső kivitele rendkívül sok próbálkozás, kísérlet és meghallgatás eredménye, amit
különböző készülékekkel és azok kombinációjával végeztünk. A meghallgatások során szerzett
tapasztalattal hátunk mögött a tömör kábelek mellett tettük le voksunkat, mert kísérleteink azt
mutatták, hogy a tömör vezetővel készülő kábelek hangja a legkiegyenlítettebb, a legkevésbé
színeznek és a középtartományban a leginkább tiszta hangot nyújtják. Kábeleink szerkezete
többnyire fonott vagy egymás köré csavart szerkezetű. Amint azt korábban is leírtuk, a kábelek a
különböző rendszerekben nem teljesítenek azonos mértékben ez ugyan úgy elmondható a Clarus
kábelekre is. Ezért lehetőséget kell nyújtanunk Önnek, hogy a megfelelő kábelt választhassa ki, ez
pedig csak úgy lehetséges, ha saját
rendszerében próbálja ki az adott darabot. Ez
nálunk megoldott, mert a kábel kifizetése után
nyugodtan otthon megpróbálhatja és
tesztelheti a saját rendszeren, nem megfelelő
eredmény esetén pedig visszafizetjük annak
árát, vagy másikat próbálhat ki az eredménytől
függően. Ha Ön már tudja, hogy mit szeretne
elérni, vagy mivel nem elégedett rendszere
hangjával kapcsolatban, akkor mi már jó
eséllyel tudunk segíteni, hogy melyik lehet a
megfelelő kábel és milyen irányba kellene
elindulni, vagy mit mivel érdemes párosítani.
Figyelem! A kábelek is bejáratást igényelnek! Egyes típusokhoz akár 150-250 óra bejáratás is
szükséges lehet, ez idő alatt rendeződik a vezetőér kristályszerkezete. A bejáratási idő lejárta előtt a
kábel eltérő hangkaraktert mutathat, vagy éppen torzítás is jelentkezhet, ami normális jelenség
végleges ítéletet tehát csak bejáratott kábelről érdemes mondani. Igyekszünk a bejáratást már előre
elvégezni, hogy ezzel Önnek már lehetőleg ne legyen gondja, de vásárlásnál mindenképpen
felvilágosítjuk, hogy az adott kábel milyen állapotban van.
Kábelekkel és azok vásárlásával kapcsolatos kérdésekben, kérjük, kérjen felvilágosítást kollégánktól!
Bóta József - 06 (20) 339-7640
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Clarus kábelek
Hangfalkábelek
Vezető
(tömör)
Ár

Helix

Dimension
1.5

Dimension
1.5-Bi*

Dimension
2.5

Dimension
2.5-Bi*

Vector
1.5

Vector
1.5-Bi*

Vector
2.5

Vector
2.5-Bi*

2 x 0,38 mm2
2 x 0,64 mm2

2 x 1,5 mm2

4 x 1,5 mm2

2 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

2 x 1,5 mm2

4 x 1,5 mm2

2 x 2,5 mm2

4 x 2,5 mm2

950 Ft/m

2 800 Ft/m

4 000 Ft/m

4 200 Ft/m

6 000 Ft/m

3 500 Ft/m

5 000 Ft/m

4 900 Ft/m

7 000 Ft/m

*A Bi végű kábelek 4 eres kettős (Bi) kábelezésre alkalmas hangfalkábelek.

Összekötő kábelek
Venus 1

Venus 2

2

Venus 3

3 x 0,3 mm

3 x 0,6 mm

3 x 0,6 mm2

PVC

PVC

teflon**

---

---

---

Felépítés

3-as fonat

3-as fonat

3-as fonat

Szerelt ár (1m-es)

18 000 Ft

20 000 Ft

25 000 Ft

Vezető (tömör)
Szigetelés
Árnyékolás

2

** A teflon szigetelési együtthatója megegyezik a levegőével, ezáltal semleges hatású és nem szól bele a hangba!

Digitális kábelek
Sedna 1

Sedna 2

1 x 0,6 mm

1 x 1,2 mm2

PVC

PVC

habosított PVC***

habosított PVC***

---

---

4x

3x

Felépítés

3-as fonat

3-as fonat

koaxiális

koaxiális

Szerelt ár (1m-es)

8 000 Ft

10 000 Ft

13 000 Ft

15 000 Ft

Árnyékolás

2

Sedna 4

3 x 0,8 mm

Szigetelés

2

Sedna 3

3 x 0,6 mm

Vezető (tömör)

2

*** A kábel a szigetelése révén alacsonyabb kapacitású, mely tökéletesebb jelátvitelt eredményez.

Hálózati kábelek
Sinus source

S1

S2

2 x 0,6 mm2
2 x 0,8 mm2

4 x 0,8 mm2

Teflon

Teflon

---

---

Felépítés

4-es fonat

4-es fonat

Szerelt árak
1 m-es
1,5 m-es
2 m-es

20 000 Ft
27 300 Ft
34 400 Ft

21 000 Ft
28 800 Ft
36 400 Ft

Vezető
Szigetelés
Árnyékolás

Sinus power

P1

P2

P3

4 x 1,25 mm

2 x 1,5 mm

2 x 1,5 mm2

teflon

PVC

Halogén mentes +
habosított PE

---

2x

2x

Felépítés

4-as fonat

helikus

helikus

Szerelt árak
1 m-es
1,5 m-es
2 m-es

18 000 Ft
24 300 Ft
30 500 Ft

20 000 Ft
27 300 Ft
34 400 Ft

25 000 Ft
34 700 Ft
44 200 Ft

Vezető
Szigetelés
Árnyékolás

2

2

A Sinus Source hálózati tápkábelek, főleg forráskészülékek, mint például CD-, DVD- lejátszók, tunerek,
kis teljesítményű subwoofer-ek-, erősítők, előerősítők és egyéb kis áramú készülékek számára készült, pl.
LCD tv, stb..
A Sinus Power hálózati tápkábelek nagy teljesítményű, felső kategóriás erősítők-, subwoofer-ek és felső
kategóriás forráskészülékek (DVD-, CD-lejátszók, Blu-ray-, HD-DVD-), stb... tápellátására alkalmas.
Hálózati kábelek esetén 2 m feletti hosszaknál érdeklődjön!
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Clarus készülékállvány
Üvegpolcos készülékállvány
A Clarus készülékállványával is az igényes komponensekből álló hi-fi és
házimozi rendszerek része kíván lenni. Hangminőség, esztétikum és
praktikum e három fő szempont volt a tervezés alappillére. A csiszolt
üveg, rozsdamentes acél és alumínium kombinációjából készült,
masszív szerkezetű, öntartó állványkülönlegesség megfelel mindezen
követelményeknek.
Mivel elég sokat járunk kiállítani, és nagyon sokat kínlódtunk az
egybehegesztett egyéb készülékállványokkal, elgondolkoztunk, hogy
miként lehetne egy mobil, mégis stabil, masszív és hangzásilag is
megfelelő állványt készíteni. Ennek eredményeképpen született meg
ez a szintenként felépíthető állvány. E speciális, minőségi
készülékállvány koncepciójából adódóan könnyen variálható és
továbbépíthető az éppen aktuális igényeknek megfelelően.
Szintenként lehet bővíteni úgy, hogy a szintek magassága és az üveglap
mélységi mérete, ezáltal az állvány mélysége is a készülék méreteihez
igazítható.
A szintek magassága tetszőlegesen megválasztható annak érdekében,
hogy a kellő térközt biztosíthassuk a szellőzéshez az erősítők, DVD-,
CD-lejátszók, tunerek és egyéb komponensek számára. Erősítők esetén különlegesen fontos
szempont ez, mivel magas a hőtermelésük és a meleg levegő a készülékek tetején távozik a dobozból.
A megfelelő szellőzéshez erősítőknél legalább 5-6 cm, egyéb lejátszóknál, vagy csak enyhén
melegedő készülékeknél 2-3 cm elegendő (ezt az adott készülék használati útmutatójában többnyire
meg szokták adni, amit érdemes betartani).
A szintenkénti felépítés azt is jelenti, hogy a rendszer összeállításakor a készülékeket már az első
szinten be lehet kábelezni és azután ráhelyezhető a következő szint és a következő készülék és így
tovább, míg végül elérjük a tetejét anélkül, hogy mögötte kellene hajolgatni és bujkálni. Nem is
beszélve arról, hogy pontosan annyi szintet kell megvásárolni, ahány készülék van, és a későbbiekben
beszerzett készülékekhez bármikor további szintek vásárolhatók.
A háromszögben elhelyezett 3 láb stabil alátámasztást biztosít, hiszen olyan nem lehetséges, hogy 3
láb közül egy nem ér le, ami a háromnál több láb esetén előfordulhat, ha az alátámasztó felület
egyenetlen. A 10 mm-es edzett üveglapnak köszönhetően ez a készülékállvány öntartó szerkezete
ellenére igen nagy teherbírással rendelkezik, szintenként akár 50 kg súlyig terhelhető, ami a
legnehezebb készülékeket is biztonsággal megtartja. Így 8-10 szinten összesen akár 4-500 kg súlynyi
készülékhalmaz is biztonsággal elhelyezhető.
Ez az állvány abban is egyedülálló, hogy a lábak kúpos végében elhelyezett külön acélgolyók
segítségével minden szint külön-külön el van csatolva a másiktól. Így minden polcszint az előző szint
tetején áll 3 db acélgolyón, melynek következtében a káros, hangzásromboló rezgések a padlóról a
készülékekre szinte egyáltalán nem juthatnak fel. A golyók a kúpokhoz hasonlóan minimális felületen
érintkeznek az alatta lévő szintekkel, így akadályozva meg a rezgések polcszintekre jutását. Az állvány
magasságával egyre növekszik a csillapítás, hiszen a rezgéseknek mind több és több, egymástól a
lehető legjobban elszeparált szinten kell keresztülhaladniuk. A rezgésre érzékenyebb készülékeket,
mint pl. CD- vagy DVD-lejátszó ezért érdemes a felsőbb szintekre helyezni. Ha egy készülékállvány jó,
akkor nagy hangerő mellett valamelyik szintjét kézzel megfogva sem szabad jelentős rezgéseket
érzékelnünk. Hangminőség javító hatása ezen rezgéscsillapító tulajdonságnak tudható be, melynek
révén elkerülhető, hogy a forráskészülék például egy CD-lejátszó az adatok pontos kiolvasása
helyett használja hibajavító algoritmusait, melyek működésük során a forráslemezen nem létező
információkkal pótolják ki a hiányzó információdarabokat csökkentve a zeneélmény valóságosságát
ezáltal.
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Clarus készülékállvány
Furnérozott MDF készülékállvány
Ezen készülékállványunk az
üvegpolcos állvány egyszerűsített
változata, melynél az üveglapokat
furnérozott MDF lapokkal
helyettesítjük. A lapok furnérja
tetszőlegesen megválasztható,
akár hangsugárzóinkkal vagy
meglévő bútorainkkal azonos
színűre készítve azokat, jobban
illeszkedve így az adott
környezetbe. Az egyszerűsítés az
készülékállvány lábkialakításánál
jelentkezik, elhagyva arról a
kúpokat és az acélgolyókat. A
kevesebb alkatrész egyszerűbb
szerelést és kedvezőbb
szintenkénti árat jelent.
Megmaradt viszont a
ro z s d a m e n te s a c é l c s ő l á b ,
melyeket menetes szárak húznak
fixen össze és megmaradt a
rugalmasság a téren, hogy a szintek számát és azok magasságát saját magunk a meglévő
készülékállományunkhoz igazítva szabjuk meg. A szintén elől kettő és hátul középen egy
lábkialakításnak köszönhetően ez is egy nagyon stabil és a vastag MDF szinteknek köszönhetően
nehéz, jó rezgéscsillapítású készülékállvány.

