
FIVE

Gradient Five yhdistää teknisen

huippuosaamisen, korkealuokkaiset

materiaal it ja suomalaisen käsityön

kompaktiksi 2-tie kaiuttimeksi .

Pelkistetty, ajattomasti muotoi l tu kaiutin

on i lo si lmäl le ja korval le

vuosikymmeniksi eteenpäin.



RÄÄTÄLÖITY TAAJUUSVASTE

Gradient Five on pitkäl l isten kuuntelukokeiden ja

mittausten tulos. Vapaakenttä- ja tehovaste on

optimoitu tuottamaan tasapainoinen, vaivattomasti

kuunneltava ja irtonainen ääni . Gradientin

kehittämän passi ivisätei l i jän ansiosta kaiuttimen

bassotoisto ulottuu yl lättävän alas pysyen si l ti

hal l i tun napakkana.

YKSIPISTESÄTEILIJÄ

Gradient Five:ssa käytetään Gradientin ja norjalaisen

Seasin yhdessä kehittämää koaksiaal ista

erikoiselementtiä, joka on tuttu Gradientin

lattiakaiutinmal leista. Samankeskinen rakenne

tuottaa tasaisen taajuustoiston laajal le alueel le.

Yksipistesätei l i jän stereokuva on tarkka ja äänitteen

ti lavaikutelmat kuuluvat hyvin.

HELPPO SIJOITTAA

Keskeisen rakenteensa ansiosta Gradient Five

voidaan si joittaa ni in pysty- kuin vaakatasoon, myös

lähes ki inni seinään. Ni inpä kaiutin toimii

erinomaisesti vaikkapa kirjahyl lyssä tai seinäl le

asennettavassa hyl lytasossa.

MYÖS KOTITEATTERI IN

Korkealuokkainen monikanavajärjestelmä voidaan

rakentaa käyttämäl lä pelkästään Gradient Five -

kaiuttimia pää- ja keskikaiuttimina edessä, takana ja

sivui l la . Koska samaa koaksiaal ista teknologiaa

käytetään myös Gradient muissa kaiutinmal leissa,

samanlaiset vaiheominaisuudet mahdol l istavat

Gradient Five:n yhdistämisen Gradientin

lattiakaiuttimiin parhaimman mahdol l isen

monikanavajärjestelmän rakentamiseksi .

HELPPO KUORMA VAHVISTIMELLE

Gradient Five:n nimel l isimpedanssi on kahdeksan

ohmia ja impedanssikäyrän minimiarvo 7 ohmia. Se

on helppo kuorma vahvistimel le. Tehoksi

suositel laan 20-1 50 W/kanava. Tehontarve ri ippuu

kuunteluti lan koosta, jä lkikaiunta-ajasta ja

kuunteluvoimakkuudesta.

KORKEALUOKKAINEN VIIMEISTELY

Gradient Five:n kotelo on valmistettu

massi ivikoivusta käsityönä Suomessa. Kotelon etu- ja

takaseinämät ovat vankkaa suomalaista koivuvaneria,

joka on pinnoitettu uudel la ital ia laisel la Fenix NTM®

- nanolaminaati l la*.

Fenix NTM® on saatavi l la sekä valkoisena että

mustana. Täysin matta nanopinta ei ole pelkästään

upean näköinen, vaan myös kulutusta kestävä ja

helppohoitoinen.

* Kokovalkoisen version etu- ja takaseinä on

valkoiseksi maalattua MDF-levyä.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste

Impedanssi

Herkkyys

Vahvistinsuositus

Elementit

Jakotaajuus

Li itännät

Vi imeistely

Mitat (LKS)

Paino

60.. .20000Hz +/-2dB,

45Hz -6dB

8 ohm

86dB/2,83V/1 m

20.. .1 50W

1 x 1 76mm lasikuitu

keskiääni , 1 x 25mm

koaksiaal inen alumiin i

dome, 1 40mm x 200mm

passi ivisätei l i jä

2800Hz

Naparuuvit

Lakattu, massivikoivusta

valmistettu kotelo, jossa

etu- ja takaseinässä musta

tai valkoinen Fenix NTM® -

nanopinta.

Vaihtoehtoisesti

maalattu kokovalkoinen

kotelo.

324 x 200 x 220mm

(vaaka-asennossa)

6kg

Valmistettu Suomessa

www.gradient.fi




