TRONG THẾ GIỚI THƯỢNG LƯU {home theater}

Niagara dòng thác
âm thanh
bài: HÀ PHƯƠNG
ảnh: WATERFALL AUDIO

Khi nói về
những hệ thống
loa cao cấp, hai
tiêu chí quan
trọng nhất
thường được
xem xét là chất
lượng âm thanh
và yếu tố hình
thức. Loa
Niagara của
hãng Waterfall
Audio (Pháp)
là một trong số
những tác
phẩm nghệ
thuật tuyệt vời
và chất lượng
âm thanh rất
ấn tượng.
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Thông số kỹ thuật

L

Kiểu loa
Công suất ampli
Công suất loa tối đa
Trở kháng danh định
Độ nhạy

Ba đường tiếng, 4 loa
60-250W
500W
8Ohms
89dB

ấy cảm hứng từ dòng nước cuồn cuộn lấp lánh dưới ánh
nắng mặt trời của thác Niagara hùng vĩ nơi biên giới Hoa
Kỳ - Canada, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực âm
thanh hi-end của hãng Waterfall Audio đã sử dụng công nghệ
thiết kế audio cao cấp với những công nghệ tiên tiến và kinh
nghiệm đúc kết trong 10 năm qua để tạo nên một “kiệt tác nghệ
thuật âm thanh” chưa từng có trong lịch sử sản xuất của hãng, đó
chính là bộ loa Niagara, một sản phẩm không chỉ cao cấp về mặt
công nghệ mà còn là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng trong các
phòng khách sang trọng.
Vỏ loa Niagara được được thiết kế từ loại thủy tinh hữu cơ
đặc biệt, còn được gọi bằng cái tên mỹ miều là “thủy tinh kim
cương” (diamond glass). Thùng loa chính là điểm nhấn nổi bật
của sản phẩm này. Ngắm nhìn thùng loa, người nghe có cảm giác
như các loa con đang “bay lơ lửng” trong không gian. Một số bộ
phận phụ của thùng loa được khâu bằng tay với chất liệu da
thuộc Nappa sang trọng trong khi các phần khác được làm bằng

Dải tần
Loa siêu trầm
Loa trung-trầm
Loa treble
Kích thước (LxHxD)
Trọng lượng (mỗi chiếc)

36Hz – 28 000Hz
21cm, Atohm
2 x 18cm Atohm
Dạng kèn
32x120x30cm
60kg

máy từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp. Hệ thống loa ba đường
tiếng này có tần số đáp ứng rất rộng từ 36 Hz tới 28.000 Hz, có
thể tái hiện hoàn hảo toàn bộ những âm thanh của cuộc sống tự
nhiên và âm nhạc…
Với ba năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Niagara
không chỉ có một chất lượng âm thanh đỉnh cao và sự khéo léo
trong thiết kế audio hi-end mà nó còn được sánh ngang với
những thương hiệu thiết kế sang trọng khác của Pháp như
Lalique hay Cartier…
Niagara chắc chắn là một bộ loa được xếp vào hàng đặc biệt
nhất bởi hầu hết các loa hi-end đều được trang trí vỏ bằng gỗ
hoặc sơn, nhưng Niagara thì lại lấp lánh với chất liệu thủy tinh
cao cấp. Hơn nữa, không chỉ hình thức, mà âm thanh của cặp loa
này cũng trong vắt, lúc thì rì rào lung linh, lúc thì cuồn cuộn như
dòng Niagara tung bọt trắng xóa.
Mỗi đôi loa Niagara sẽ có giá 53.000USD.
Tham khảo: www.waterfallaudio.com
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