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Według osób testujących i oceniających, kolumny STX Quant 300 zdecydowanie
wyróżnia z pośród konkurencji:
ü wyjątkowo czytelny, ekspresyjny przekaz (autorskie nowe projekty głośników)
ü znakomita kontrola basu (układ hybrydowy: bass-reflex + compression
control vent )
ü jakość brzmienia dla niskich jak i wysokich mocy
ü wyjątkowo wysoka dynamika (SPLmax 120 dB !)
ü bardzo duża wytrzymałoś mocowa (600 W !)
ü klasyczna forma oraz szeroka gama kolorystyczna
ü zastosowanie nowoczesnych technologii
ü użycie wysokiej jakości materiałów i komponentów
ü solidność wykonania
ü produkcja w Polsce
ü 5 letnia gwarancja i wieloletni serwis pogwarancyjny.
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Dane techniczne:
System
Rodzaj obudowy
Moc szczytowa
Moc muzyczna
Moc znamionowa
Zalecana moc wzmacniacza
Głośnik niskotonowy
Głośnik sredniotonowy
Głośnik wysokotonowy
Nominalna impedancja
Efektywność
Pasmo przenoszenia
Pasmo przenoszenia
Waga
Wymiary (WxSxG)
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3 drożny
hybrydowy
600 W
300 W
150 W
30 - 300 W
2x180 mm
1x180 mm
1x104 mm
8 Ohm
91 dB (2,83 V / m)
20 Hz -42 kHz (-10dB)
36 Hz - 23 kHz (-3 dB)
~ 17 kg netto / 1 szt.
1040 x 200 x 300 mm
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Cechy produktu:
Kolumny Quant 300 wyróżniają się wyjątkowo precyzyjnie zdefiniowanym
bezpośrednim dźwiękiem. Solidna podstawa basowa o zróżnicowanym
charakterze to zasługa nowatorskiej technologii hybrydowej wykorzystującej
Compression control vent i port bass-reflex. Trójwymiarowa scena dźwiękowa
i wysoka dynamika sprawiają, że na nowo odkrywamy piękno słuchania
muzyki.
Do budowy przetworników wykorzystano między innymi specjalne
autorskie opracowania, które pozwalają osiągnąć znakomite wyniki dotyczące
minimalizacji zniekształceń podczas głośnych odsłuchów. Membrany
głośników niskotonowych i średniotonowych zostały wyprodukowane z
celulozy i poddane szeregowi procesów modyfikujących. Membrany
głośników wysokotonowych zostały wykonane z kompozytu
jedwab/poliwęglan. Własna produkcja podzespołów przetworników, pozwoliła
nam na uzyskanie dedykowanych rozwiązań dla tej wyjątkowej konstrukcji.
Kolumny Quant 300 cechuje wyrafinowana i klasyczna forma – membrany
głośników w kolorze białym lub czarnym oraz stonowane klasyczne
wzornictwo pozwalają wkomponować kolumny w wystrój większości wnętrz.
Bogata paleta kolorystyczna ułatwia wybór dla szerokiej gamy rozwiązań
architektonicznych.
Założeniem priorytetowym przy projektowaniu kolumn Quant 300 było
uzyskanie jak najwyższej jakości brzmienia dla niskiej jak i wysokiej głośności
oraz bezkompromisowej jakości wykonania przy zachowaniu szczególnie
atrakcyjnej ceny.
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Podzespoły, technologie, materiały:
Zastosowanie układu hybrydowego bass-reflex i
compression control vent pozwala połączyć najważniejsze zalety
konstrukcji obudowy zamkniętej i bass-reflex. Zastosowanie
Rezonatora Helmholtza umożliwia zwiększenie efektywności
przetwarzania niskich tonów w stosunku do obudowy zamkniętej.
Compression control vent pozwala na zmniejszenie opóźnienia
grupowego którego wysoka wartość jest typową wadą obudowy
bass-reflex. Sprawia to, że zakres basowy cechuje wysoka
efektywność typowa dla obudów bass-reflex i duże zróżnicowanie
typowe dla obudów zamkniętych. Dodatkową zaletą
prezentowanego typu obudowy jest zauważalne zwiększenie
wytrzymałości mocowej przetworników w zakresie niskich
częstotliwości.
Obudowy zostały wykonane w całości z płyt MDF na
obrabiarkach numerycznych CNC. Wewnętrzna konstrukcja
kratownicowa doskonale usztywnia obudowę, minimalizując
niepożądane wibracje. Wewnętrzne ścianki zostały pokryte
specjalnie dobranym materiałem tłumiącym , w celu
zniwelowania podatności na rezonanse własne i maksymalne
wytracenie energii odbitej fal dźwiękowych. Efektem jest jeszcze
wyższa neutralność reprodukowanego dźwięku. Kolumny
osadzono na eleganckich podstawach. Ponadto w standardowym
wyposażeniu oferują gumowe nóżki pełniące funkcję
wibroizolatorów.
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Obudowa wykonana z
modyfikowanej płyty MDF
Głośnik wysokotonowy
z technologią ARC

Wewnętrzna konstrukcja
kratownicowa

Głośnik średniotonowy
z technologią HLR
Zaawansowany
materiał tłumiący
Głośniki niskotonowe
z technologią HLDR

Zwrotnica z elementami
wysokiej klasy

Obustronnie profilowany
port Bass-reflex

Podstawa z nóżkami
wibroizolacyjnymi

Compression
control vent
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Podzespoły, technologie, materiały:
Wszystkie głośniki cechują się doskonałym dopasowaniem pod względem barwy dźwięku.
Zastosowane przetworniki zostały opracowane w naszej firmie pod kątem osiągnięcia
minimalnych zniekształceń nieliniowych i harmonicznych. Membrany głośników nisko i
średniotonowych wykonano z modyfikowanej celulozy cechującej się doskonałymi właściwościami
akustycznymi. Membrany głośników wysokotonowych wykonano z kompozytu jedwab/poliwęglan
poddanego specjalnej obróbce cieplnej. Głośnik wysokotonowy wykorzystuje najnowszą
technologię ARC (anty reflex chamber) W komorze głośnika wysokotonowego zastosowano
specjalnie wyprofilowany stożek rozpraszający fale dźwiękowe. Głośnik średniotonowy wykonany
w technologi HLR (high linear response) cechuje doskonała liniowość pasma osiągnięta dzięki
odpowiednio dobranemu profilowi membrany. Głośniki niskotonowe w technologii HLDR (high
linear displacement range) zoptymalizowano do uzyskania wysokich wartości liniowego
wychylenia. Dzięki temu kolumny doskonale przetwarzają muzykę zarówno na niskich jak i
wysokich poziomach głośności.
Zastosowanie trójdrożnego podziału pasma częstotliwości umożliwiło użycie
wyspecjalizowanych głośników niskotonowych i średniotonowych. Taki podział „zadań” umożliwił
optymalizację każdego z wyżej wymienionych głośników do pełnionej funkcji i odrzucenie
ograniczeń typowych dla głośników nisko-średniotonowych wykorzystywanych w układach
dwudrożnych. Zwrotnice głośnikowe zostały opracowane przy użyciu nowoczesnych,
zawansowanych programów i systemów projektowo-pomiarowych jakim jest np. “CLIO” firmy
AUDIOMATICA.
Szczególną uwagę poświęcono na testy odsłuchowe w szczególności na akustyczną integrację
przetworników, która ma bezwarunkowy wpływ na scenę dźwiękowa oraz na efekt stereo.
Przeprowadzono wiele sesji odsłuchowych, podczas których, na podstawie opinii testerów
dokonano wyboru optymalnego projektu.
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Głośnik wysokotonowy:
ü Membrana wykonana z kompozytu
jedwab/poliwęglan modyfikowanego termicznie
i poddanego wielokrotnej impregnacji
ü Technologia ARC (anty reflex chamber) W
komorze głośnika wysokotonowego
zastosowano specjalnie wyprofilowany stożek
rozpraszający fale dźwiękowe.
ü Cewka głośnika wykonana z najlepszej klasy
aluminiowego drutu nawojowego CCAW,
nawijana na ultra precyzyjnych szwajcarskich
nawijarkach firmy Meteor.
ü Magnes ferrytowy głośnika wykonany z
najlepszego materiału Y35

Membrana z kompozytu
jedwab/poliwęglan

Profilowane nabiegunniki
ze stali niskowęglowej

Materiał tłumiący
o wysokiej absorpcji
Dyfuzor rozpraszający
energię fal dźwiękowych

Magnes ferrytowy
w najwyższej klasie Y35
Komora rezonansowa

ü Nabiegunniki głośnika wykonane ze stali
niskowęglowej o zawartości węgla poniżej 0,1%
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Głośnik średniotonowy:
ü Technologa HLR (high linear response) cechuje
doskonała liniowość pasma osiągnięta dzięki
odpowiednio dobranemu profilowi membrany.
ü Membrana wykonana z modyfikowanej
celulozy o dużym tłumieniu wewnętrznym z
bardzo niskim rezonansem własnym.
ü Cewka głośnika wykonana z najlepszej klasy
drutu nawojowego w podwójnej emalii firmy
Electrisola Germany, nawijana na ultra
precyzyjnych szwajcarskich nawijarkach firmy
Meteor.
ü Magnes ferrytowy głośnika wykonany z
najlepszego materiału Y35
ü Nabiegunniki głośnika wykonane ze stali
niskowęglowej o zawartości węgla poniżej 0,1%
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Membrana wykonana z
modyfikowanej celulozy
w technologii HLR

Resor i cewka
w technologii HLR
Magnes ferrytowy
w najwyższej klasie Y35
Profilowane nabiegunniki
ze stali niskowęglowej
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Głośnik średniotonowy:
ü Technologa HLR (high linear response) cechuje
doskonała liniowość pasma osiągnięta dzięki
odpowiednio dobranemu profilowi membrany.
ü Membrana wykonana z modyfikowanej celulozy
o dużym tłumieniu wewnętrznym z bardzo
niskim rezonansem własnym.
ü Cewka głośnika wykonana z najlepszej klasy
drutu nawojowego w podwójnej emalii firmy
Electrisola Germany, nawijana na ultra
precyzyjnych szwajcarskich nawijarkach firmy
Meteor.
ü Magnes ferrytowy głośnika wykonany z
najlepszego materiału Y35

Membrana wykonana z
modyfikowanej celulozy
o dużym tłumieniu

Resor i cewka
w technologii HLDR
Magnes ferrytowy
w najwyższej klasie Y35
Profilowane nabiegunniki
ze stali niskowęglowej

ü Nabiegunniki głośnika wykonane ze stali
niskowęglowej o zawartości węgla poniżej 0,1%
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O nas:
S T X Advanced Audio Technology - jako firma możemy pochwalić się
prawie 30 letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji aparatury
elektroakustycznej. Nasze urządzenia w tym kolumny głośnikowe i
zastosowane w nich głośniki są projektowane i produkowane w Polsce w
Józefowie i Karczewie koło Warszawy. Produkcja odbywa się na przestrzeni
7000m2. Dysponujemy bogato wyposażonym, nowoczesnym parkiem
maszynowym, w którego skład wchodzą między innymi: CNC tokarki,
frezarki, wtryskarki, nawijarki, lasery, prasy, magneśnice i wiele innych
maszyn i urządzeń. Dysponujemy także własną narzędziownią. Aktualnie
jesteśmy największym producentem głośników w Polsce oraz w tej części
Europy. Od początku lat 90 wyprodukowaliśmy kilka milionów głośników i
setki tysięcy kolumn głośnikowych. Naszymi partnerami handlowymi są duże
firmy jak i małe manufaktury oraz klienci indywidualni z Europy, Australii,
Ameryki Północnej i Azji. Projektujemy i produkujemy głośniki w wersji OEM
dla firm zarówno polskich jak i zagranicznych. Oferujemy naszym klientom
najnowocześniejsze rozwiązania i zaawansowaną technologię np. w produkcji
membran z włókna węglowego oraz membran kompozytowych kevlar/nomex/kapton*. Nasze głośniki zostały uznane przez wiele firm oraz
klientów indywidualnych z wielu krajów za najlepsze pod względem jakości.
Instalowanie głośników STX w monitorach studyjnych polskich i
zagranicznych producentów jest dowodem najwyższego uznania dla jakości
naszych produktów. Nasza praca została wielokrotnie doceniona na
wystawach oraz w prasie branżowej poprzez zdobycie wielu nagród,
wyróżnień i świetnych recenzji. Więcej o nas na www.stx.pl i profilu FB.
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