Bekleme sona erdi…..

Yeni Peaks serisi, YG hoparlörlere özgü doğruluk ve müzikaliteyi daha düşük bir fiyata erişilebilir kılıyor.
Peaks serisi, her biri kendi fiyat seviyesinde yeni bir referans oluşturacak beş yeni hoparlör ve güçlü bir
subwoofer’dan oluşuyor. Her büyüklükteki odada ve tüm müzik türlerinde başarılı olan hoparlörler, üst
kalite kaplamaları ile her oda tarzına da uyum sağlayabilecek yapıdalar.
Peaks geliştirme süreci boyunca kaliteden asla ödün verilmedi. Peaks modelleri, YG'nin tescilli ForgeCore
tizlerini ve olağanüstü BilletCore sürücülerini kullanıyor. Sürücüler, ayrıntılı hesaplama modelleme ile
hassasiyetle şekillendirilen kalın alüminyum ön bölmeye monte edilmiştir.
25mm kalınlıkta yoğun reçine elyafından oluşan kapalı kabin gövdeleri, deneyimli Avrupalı atölyelerde
özel preslerde tam toleranslara göre kavislendirilmiştir. Yenilikçi destekler ve akustik emiciler kabin
rezonanslarını ve yansımalarını ortadan kaldırmaktadır.

Yenilikçi geçiş devresi yapıları, karmaşık simülasyonlar ve saatlerce kritik dinleme yoluyla
eniyileştirilmiştir.. Bu tasarımlar, verimliliği en üst düzeye çıkarırken amplifikatörlerle de mümkün olan
en geniş uyumluluğu sağlamaktadır. Peaks crossover'ları en kaliteli bileşenleri kullanır ve YG'nin kendi
bünyesinde ürettiği devre kartları üzerine elle işlenir.

Peaks, son teknoloji bilim ve mühendisliğin benzersiz birleşimi sayesinde hiçbir taviz vermeyen bir
yaklaşımı temsil eder. Sürücülerden, kabinlerden ve geçiş devrelerinden kaplamaya, cilaya ve iç kablolara
kadar her şey, mümkün olan en doğru, en müzikal performansı sunmak için özenle seçilmiş ve
modellenmiştir.
Peaks hoparlörler muazzam bir ses sahnesi oluşturarak içgörü ve ayrıntı sağlarken olağanüstü
müzikaliteyi ve asla yormayan doğal sesi korur. Saf, dinamik, derin ve otoriter bas ile birlikte çok geniş bir
alanda holografik görüntüleme sağlarlar.
Peaks'in bu fiyat seviyelerinde var olmayan, emsalsiz bir performans sağladığına inanıyoruz ve büyük bir
pazar başarısı yakalayacaklarından eminiz.
Peaks ürün gamında, her biri için isteğe bağlı standın da yer aldığı iki adet ayaklı model ve üç adet yer tipi
model bulunuyor. Olağanüstü, güçlü bir subwoofer seriyi tamamlıyor. Seride üç değişik kaplama yer
alıyor.
Peaks serisi ürünler ve tanıtım ABD Perakende fiyatları aşağıdaki gibi:
Cairn
2 yönlü pasif stand montajı/kitaplık hoparlörü. Özel stand mevcuttur.
ForgeCore tweeter ve 6" (15 cm) BilletCore sürücü içerir.
8.500 $
Boyutlar:
370 x 192 x 262 mm (Y x G x D)
14,6 x 7,6 x 10,3” (Y x G x D)
Ağırlık: Her biri 28 libre (12,7 kg)

Tor
2 yönlü pasif stand montajı/kitaplık hoparlörü. Özel stand mevcuttur.
ForgeCore tweeter ve 7" (18 cm) BilletCore sürücüsü içerir.
$10.500
Boyutlar:
425 x 230 x 300 mm (Y x G x D)
16,7 x 9,1 x 11,8” (Y x G x D)
Ağırlık: Her biri 40 lbs (18,1 kg)
Talus
2 yollu pasif yer tipi hoparlör.
ForgeCore tweeter ve 7" (18 cm) BilletCore sürücüsü içerir.
14.200 $
Boyutlar:
1015 x 270 x 325 mm (Y x G x D)
40 x 10,6 x 12,8” (Y x G x D)
Ağırlık: Her biri 95 lb (43,1 kg)
Ascent
3 yollu pasif yer tipi hoparlör.
7" (18 cm) ve 8,5" (22 cm) BilletCore sürücüleriyle birlikte ForgeCore tweeter'ı içerir.
19.800 dolar
Boyutlar:
1015 x 270 x 450 mm (Y x G x D)
40 x 10,6 x 17,7” (Y x G x D)
Ağırlık: Her biri 120 libre (54.4 kg)
Summit
3 yollu pasif yer tipi hoparlör.
7" (18 cm) ve 10,25" (26 cm) BilletCore sürücüleriyle birlikte ForgeCore tweeter'ı içerir.
25.000 ABD Doları
Boyutlar:
1135 x 310 x 500 mm (Y x G x D)
44,7 x 12,2 x 19,7” (Y x G x D)
Ağırlık: Her biri 159 libre (72,1 kg)

Descent
Aktif subwoofer. 1.000 watt odyofil amplifikatör. 3" ses bobini, titanyum şekillendirici ve gelişmiş
mıknatıslı yeni 11" (28 cm) BilletCore sürücüsü içerir. 7.800 dolar
Boyutlar:
445 x 400 x 475 mm (Y x G x D)
17,5 x 15,7 x 18,7” (Y x G x D)
Ağırlık: 109 lb (49,4 kg)
Cairn Stand firma içinde işlenmiş siyah alüminyum stand 1500$
Tor Stand firma içinde işlenmiş alüminyum siyah stand 1500$

