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Tiedote
Genelec parantaa klassikkoa julkistamalla 7050C -subwooferin
Iisalmi, Suomi – kesäkuu 2018. Genelec on jälleen uudelleenmäärittänyt kompaktien
subwoofereiden suorituskykyodotukset julkistamalla 7050C:n. 7050C pystyy laajempaan,
äänenpaineeltaan korkeampaan ja säröttömämpään alataajuuksien toistoon kuin
edeltäjänsä 7050B, ja lisäksi siinä on ammattitasoinen bassonhallintajärjestelmä.

7050B on jo pitkään ollut kokoluokkansa edeltäjä äänenpaineen suhteen, joten 7050C on
suunniteltu klassikon parannelluksi versioksi. Mallin LSE-spiraalikoteloa on paranneltu, ja
se tarjoaa nyt ennennäkemättömän puhtaan signaalin myös äärirajoillaan. Käyttäjä voi
myös hyötyä merkittävästä 3 desibelin äänenpainekapasiteetin lisäyksestä ja
universaalista Switched-Mode -virtalähteestä.

7050C on kuin kotonaan niin stereo- kuin monikanavaympäristöissä, ja se on suunniteltu
sopimaan Genelecin aiempien subwoofer-mallien vierelle. Mallin
bassonhallintajärjestelmä tarjoaa viisi tulo- ja lähtökanavaa 85 Hz ala- ja
ylipäästötaajuus-suotimilla sekä erillisen 120 Hz LFE-signaalitulon, johon on valittavissa
+10 db lisäys. Kompakti 7050C on vain 410 mm korkea, 350 mm leveä ja 319 mm syvä. Se
sisältää yhden 205 mm (8") magneettisuojatun bassoelementin sijoitettuna Genelecin
LSE -spiraalikoteloon, joka auttaa subwooferia tarjoamaan vaikuttavan puhtaan
alataajussignaalin aina 24 Hz asti. Kuten kaikki Genelec-tuotteet, myös 7050C on
suunniteltu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistaen, että se pystyy
tarjoamaan käyttäjälleen virheetöntä, selkeää äänentoistoa vuosikymmenten ajaksi.

Takapaneelissa sijaitsevien, kattavien DIP-kytkimien ansiosta 7050C voidaan kalibroida
sopimaan mihin tahansa akustiseen ympäristöön. Tarjolla olevat asetukset sisältävät
muun muassa vaihesäädöt, alataajuuksien taajuusvastesäädöt, LFE-signaalin +10 dB
lisäyksen ja herkkyyssäädön Intelligent Signal Sensing (ISS) -virransäästötilaan, joka voi
vähentää mallin virrankulutuksen valmiustilassa vain 0,5 W:iin.

7050-sarjalla on takanaan arvostettu menneisyys. Alkuperäinen Genelec 7050A
-subwoofer julkaistiin vuonna 2002, jolloin se korvasi 1091A-mallin. Vuosien mittaan
7050A nousi standardiksi, johon muiden mallien ratkaisuja verrattiin. Vuonna 2005
7050B-malli seurasi edeltäjäänsä paremmilla ominaisuuksilla varustettuna, ja nyt 7050C
jatkaa edeltäjiensä jalanjäljissä. Se tarjoaa täydellisen kumppanin mille tahansa
lähikenttämonitorille, etenkin Genelecin malleille 8010, 8020, 8030 ja M030.

”7050 -tuoteperheen nimeä kunnioitetaan studioissa ympäri maailman. Pidimme sen
mielessä, kun työstimme tämän klassikon uutta versiota. Olimme hyvin huolellisia tämän
mallin kanssa”, kommentoi Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian. ”Olen iloinen
voidessani todeta, että 7050C kunnioittaa Genelecin pääperiaatteita: puhdasta
äänentoistoa, tuotteiden pitkää käyttöikää minimaalisella huollon tarpeella ja uusimman
kaiutinteknologian hyödyntämistä. 7050C on niin edistynyt, että se olisi hyvinkin voinut
olla täysin uuden tuoteperheen alku, mutta halusimme sen sijaan jatkaa klassikon tarinaa
uuden mallin avulla ja tehdä siitä tarinasta näin vielä paremman”. Saadaksesi lisää tietoa
Genelec 7050C:stä, vieraile sivustolla www.genelec.com.
Tietoa Genelecistä
Genelec perustettiin vuonna 1978, ja siitä lähtien ammattimainen äänimonitorointi on
ollut yhtiön ydinasia. Genelec on tehnyt innovaatioita ja noussut aktiivimonitoreiden
markkinajohtajaksi omistautumalla tutkimukselle ja kehitykselle ennennäkemättömällä
tavalla. 40 vuotta myöhemmin Genelecin filosofia on entisellään: tarjoamme
luotettavuutta, neutraalia äänentoistoa koosta riippumatta sekä tuotteiden kyvyn
sopeutua kaikkiin akustisiin olosuhteisiin. Genelecin asiakkaat saavat ensiluokkaista
tukea, aina akustiikkaneuvonnasta ja kalibroinnista teknisiin palveluihin ja tuotteiden
pitkäaikaiseen kestoon saakka. Genelecin tuotteen ostaminen on sijoittamista
pitkäaikaiseen, loistavaan ja luotettavaan äänimonitorointiin.
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