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LA SCALA II

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNE GŁOŚNIKI KLIPSCH

Zaprojektowany z myślą o profesjonalnym zastosowaniu, głośnik Klipsch La 
Scala okazał się doskonałym wyborem także dla audiofilów. La Scala II ożywi 
najbardziej subtelne detale muzyki, z rześkością i łatwością oferując legen-
darne brzmienie Klipsch. To niezwykle wydajny głośnik - przy 1 W wytworzy 
105 decybeli ciśnienia akustycznego - oznacza, to że zachwyci słuchacza na-
wet przy zastosowaniu niewielkiej mocy wzmacniacza.

ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE W USA
PRZY UŻYCIU KRAJOWYCH I IMPORTOWANYCH KOMPONENTÓW

Głośnik La Scala II spełnia surowe standardy Klipsch – a są one najbardziej 
wymagające w branży! Pamiętasz wspaniały dźwięk? My również. Obudo-
wa Klipsch La Scala II jest nadal produkowana przez rzemieślników z Hope, 
Arkansas w USA. Tak jak chciał tego Paul W. Klipsch (PWK).

CECHY

PROFESJONALNA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Pierwsza odsłona głośnika La Scala pojawiła się w 1963 roku, kiedy to 
pionier audio Paul W. Klipsch zbudował go do przemówień dla biorącego 
udział w wyborach na gubernatora Arkansas, Winthrop’a Rockefellera. La 
Scala odniósł sukces także poza kampanią, gdy stał się dla wielu ,,przeno-
śną" i bardziej przystępną wersją rewolucyjnego głośnika Klipschorn®. Trój-
drożny głośnik tubowy La Scala brzmiał tak dobrze, że wiele osób umiesz-
czało go w swoich salonach pomimo surowego, niewykończonego wyglądu.

La Scala pozostaje praktycznie niezmieniony od wczesnych dni kampanii 
- Klipsch zdecydował się na poprawę wyglądu, całkowicie zmieniając kon-
strukcję obudowy. Miało to na celu uzyskanie bardziej eleganckiego wyglą-
du i poprawienie sztywności obudowy. Dostępne są teraz nowe wykończe-
nia premium w okleinie z drewna. La Scala II wyposażono w maskownicę 
do głośników tubowych średniej i wysokiej częstotliwości. Ściany obudowy 
basów tubowych są zbudowane z 1-calowej płyty MDF, a nie ze sklejki 3/4 
cala jak to miało miejsce wcześniej, co zwiększa sztywność i zmniejsza re-
zonans zapewniając czystszy bas.
 
SPÓJNE DREWNIANE WYKOŃCZENIE
Klipsch w serii Heritage stosuje tylko dopasowane do siebie drewniane 
forniry. Utrzymywane są one w kolejności, delikatnie cięte z tego samego 
kawałka drewna i precyzyjnie układane tak, aby w miejscu łączenia powsta-
ło odbicie lustrzane - jak strony książki. Nadaje to każdemu z głośników 
estetyczny i spójny wygląd, a ten jest cenniejszy niż jakiekolwiek inne wy-
kończenie.

DOPASOWANE PARY
Wykończenie każdej pary głośników z serii Heritage jest do siebie dopaso-
wane, dzięki użyciu forniru z tego samego kawałka drewna. Obudowy są 
starannie dopasowywane tak, aby głośniki z pary były praktycznie identycz-
ne. Głośniki są parowane w fabryce jeszcze na początku produkcji, a gdy są 
gotowe każdy jest kontrolowany pod względem jakości i oznaczany kolej-
nymi numerami seryjnymi – dzięki temu twoje Heritage opuszczają fabrykę 
jako skrupulatnie stworzony zestaw.

SOLIDNA KONSTRUKCJA
Klipsch od samego początku rozumiał wyjątkową i istotną rolę obudowy 
głośnika w procesie reprodukcji dźwięku. Od rzemieślników z Hope w Ar-
kansas, po inżynierów z Indianapolis, Klipsch zawsze kładł szczególny na-
cisk na projekt obudowy. Dlatego też obudowa La Scala II powstaje przy 
użyciu tylko najwyższej jakości klejów i elementów złącznych. To głośnik, 
który będziesz przekazywać z pokolenia na pokolenie.

Pasmo przenoszenia (+/- 4 dB) 51 Hz – 17 kHz +/– 4 dB

Czułość 1 105 dB @ 2.83V / 1m

Moc ciągła/szczytowa 100 W / 400 W

Maksymalny SPL 121 dB

Impedancja znamionowa 8 Ω

Typ obudowy w pełni tubowa

Częstotliwość graniczna HF: 4500 Hz
MF: 400 Hz

Głośnik wysokotonowy K-77-D 1” (2.54 cm) przetwornik 
kompresyjny z fenolową membraną

Tuba wysokich częstotliwości Wykładnicza

Głośnik średniotonowy K-55-X 2” (5.08 cm) przetwornik 
kompresyjny z fenolową membraną

Tuba średnich częstotliwości Wykładnicza

Głośnik niskotonowy K-33-E 15” (38.1 cm) stożek z włókna 
kompozytowego z tubą

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 97.79 x 61.6 x 64.14 cm

Waga 79.6 kg

Materiał obudowy sklejka z brzozy i MDF

Wykończenie Walnut, Cherry, Black

SPECYFIKACJE

1 w standardowym pomieszczeniu odsłuchowym

TRÓJDROŻNY GŁOŚNIK TUBOWY


