Platinum v.3 system 5.1
Platinum F-100 v.3 / S-100 v.3 / C-100 v.3 / SW-10 v.3
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BARDZO DOBRY (KLASA NAJWYŻSZA) „Potężna Elegancja”
Świetna recenzja naszego kompletnego systemu 5.1 opartego na kolumnach Platinum v.3 : F-100 v.3, S-100 v.3, C100 v.3 i subwooferze Platinum SW-10 v.3 : testowane przez Pana Michaela Voigta – redaktora naczelnego
niemieckiego magazynu “HiFi Test” (04-2019).
Labolatorium i praktyka
W czasie rozpakowywania kolumn
TAGA dobre wykonanie serii Platinum
v.3 jest przekonywujące. Winylowe
powierzchnie imitujące drewno dają
bardzo dobre wrażenie jak również
masywne nóżki i terminale
połączeniowe, które są dobrej jakości
oraz spasowanie przetworników na
przodzie obudów jest nieskazitelne.
W laboratorium akustycznym
kolumny podłogowe F-100 v.3
zachwycają swoją znaczącą głębią
ponieważ zauważalne zmiany
poziomu są słyszalne nawet przy
33Hz. Mówiąc o poziomie:
efektywność nowej serii Platinum v.3
jest niesamowicie wysoka, Taga
generuje szerokie pasmo
częstotliwości znacznie powyżej 90 dB przy 1 wacie mocy (pomiar z odległości 1 metra). Rozpraszanie dźwięku poza
osią w F-100 v.3 jest wzorcowe…
Nowa seria Taga gra imponująco w teście odsłuchowym w naszym akustycznym, raczej mocno wyściełanym,
pomieszczeniu do kina. Faktycznie, metrologiczne, lekko podkreślone odtwarzanie głośnika centralnego staje się
krystalicznie czystym, bardzo dynamicznym i porywającym ogólnym wrażeniem dźwiękowym.
Barwa zestawu jest idealnie dopasowana do siebie i tworzy harmonijną scenę, z której wyłaniają się wyraźnie
zrozumiałe dialogi. Za tło delikatnie otaczającego dźwięku odpowiada doskonała jakość dipolowych głośników S-100
v.3. Szczególnie w scenach akcji Platinum v.3 pokazuje swoje mocne strony i zapewnia niemal nieograniczoną
dynamikę i impulsy niskich częstotliwości, które można fizycznie poczuć – to jest właśnie cała radocha w kinie
domowym.
Konkluzja
Aktualna, trzecia edycja sprawdzonej serii Platinum jest prawdziwym hitem. W szczególności zestaw Platinum v.3
będzie cieszyć miłośników wysokich poziomów i nieograniczonej dynamiki. Modele zmienionej serii są
olśniewająco piękne, dobrze wykonane i błyszczą dzięki swoim eleganckim, okrągłym kształtom.
Kolumny podłogowe F-100 v.3 z swoim niesamowicie głębokim i precyzyjnym basem stają się bardzo realne w
naszym systemie kina. Rekomendacja dla wymagającego odtwarzania hi-fi.

Więcej informacji o marce i produktach na www.TagaHarmony.com

