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Série - T
REL T-ZERO

MOC
Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak
Tzero obohatí i ty nejskromnější systémy o sílu a přirozené basy. Přináší kvalitu a
plnou konektivitu standardu REL, měniče s velkou výchylkou a výkonné, spolehlivé
zesilovače, ovšem v nové, nižší cenové hladině.
100% REL, jen menší. Tzero je v mnoha ohledech tím nejnáročnějším projektem,
který jsme kdy realizovali. Nikdy předtím jsme totiž nedodávali tak mnoho za tak
málo. 5 vrstev laku, stejně jako u všech modelů řady T/i

REL T/5i

Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak

Jednoduchost je odměna sama o sobě – T/5i redukuje klasickou krychli subwooferu
až na samou podstatu. Jediný, dolů vyzařující, vysoce kvalitní kompozitní měnič
AlloyFibre™ dává ve spojení s podlahou maximální výkon. Spodní nasměrování navíc
eliminuje nutnost použití krytu. T/5i představuje to nejryzejší vyjádření REL.

REL T/7i

17 990 Kč

Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak

T/7i je nepochybně jedním z nejvyváženějších zařízení REL všech dob. Pro dosažení
dokonalé rovnováhy se musí subwoofer poprat s rychlostí a hmotností, zajistit
skutečnou hloubku basů, a to vše ve fyzicky harmonickém provedení. T/7i se to daří
zdánlivě snadno. Je rychlý a citlivě integrovatelný, zároveň je však schopen drtit
mimořádně nízkými, melodickými basy, které hrají hlasitěji, než by se dalo u této
velikosti čekat.

REL T/9i

12 990 Kč

25 990 Kč

Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak

Výrobky REL mají dlouholetou tradici v tom, že na nejvyšší model každé řady kladou
čím dál tím vyšší požadavky. Jedná se o víc než součet částí, reprezentuje nejvyšší
úroveň, nejvyšší výkon a to nejlepší, čeho jsme schopni dosáhnout v rámci dané
technologie.

31 990 Kč

T/9i reprezentuje to nejlepší z řady T/i.

REL Arrow trans.

Barevné provedení: Černý klavírní lak
Arrow™ – bezdrátové propojení s nulovou kompresí
Arrow nabízí mnoho možností kabelových připojení REL, zajišťuje flexibilitu v rámci
ustavování jednotlivých zařízení a je skvělým bezdrátovým prvkem pro všechny
modely řady T/i. K tomuto řešení jsme zčásti dospěli i tím, že jsme vyloučili ty
metody přenosu signálu, které jsou nabízeny jako předem hotové a běžně dostupné
(ovšem obvykle velmi pomalé) systémy založené na technologii Bluetooth nebo WiFi.

Série-S
Rel S/3 SHO

Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak

Ačkoliv je kompaktnější, zachovává si mnoho vlastností modelu S/5 SHO. Je ideálním
partnerem k o něco skromnějším sestavám a prostorám. Z hlediska kvality se
vyrovná S/5 SHO – je osazen stejným (jen nepatrně menším) měničem s
membránou vyrobenou v procesu kontinuálního lití Continuous Cast Alloy™,
karbonovým pasivním zářičem a digitálním zesilovačem o výkonu 400 W s technologií
NexGen2

Rel S/5 SHO

7 490 Kč

47 990 Kč

Barevné provedení: Černý a bílý klavírní lak
S/5 SHO (Super High Output) překračuje specifikace pro modely střední třídy a
dostává se na téměř referenční úroveň. 15" měnič s membránou vyrobenou v
procesu kontinuálního lití Continuous Cast Alloy™ a karbonový pasivní zářič, jimiž je
model S/5 SHO osazen, generují výjimečně nízké basy s obrovskou sílou a rychlostí.
Digitální zesilovač NextGen2 s výkonem 550 W je ideálním partnerem pro velké
dvoukanálové high-endové systémy a kinosály. Díky velkému měřítku, výjimečné
rychlosti a mohutným úderům basů se hodí především do středně velkých místností
až velkých sálů

58 990 Kč

Longbow™

Barevné provedení: Černý klavírní lak
LongBow umožňuje realizovat bezdrátový přenos rychlých, nekomprimovaných basů
v rámci jedné místnosti – na vzdálenost cca 13,7 m. Standardní bezdrátové systémy
zvuk značně komprimují. LongBow zvyšuje rozlišení digitální linky ze 16 bitů na 24
bitů, a poté ji posílá přes nekomprimované signály na frekvenci 48 kHz. Výsledkem
jsou rychlé (obvykle o 80 procent rychlejší než u standardních systémů na bázi
Bluetooth nebo Wi-Fi), bohaté a přirozené basy. Je kompatibilní s modelem No. 25 a
modely řady S.

Habitat

Barevné provedení: bílý klavírní lak

Navržen tak, aby poskytoval unikátní performanci v oblasti nízkých basů a zůstal
téměř neviditelný v prostoru – Habitat1 prolamuje veškerá pravidla platná pro
subwoofery a přitom je jeho přednes takový, jaký se očekává od značky REL.

S 212

99 990 Kč

Barevné provedení: Černý klavírní lak

G1 MKII je ztělesnění studie protikladů. Dobře známý, ale přesto odlišný – vizuálně
beze změn, ale ve všech směrech lepší než originální G1, náš prodejně nejúspěšnější
referenční subwoofer.

No. 25

1 490 Kč

Barevné provedení: Černý klavírní lak

Předně, věříme v kvalitu, nikoliv jen ve výkon a dunění. Jsme přesvědčeni, že 1
000wattový výkon je žádoucí pouze tehdy, když je doprovázen odpovídající rychlostí
a kontrolou podání. Model 212/SE je navržen nejen k tomu, aby způsoboval bušení
srdce a otřesy zdí, ale také aby prezentoval teplo a harmonii středních tónů za
mohutného a bohatého podání zvuku ve spodní části pásma

G1 - Mark 2

8 990 Kč

124 990 Kč

Barevné provedení: Černý klavírní lak

No. 25 v sobě spojuje 1 000 W výkonu ultrasolidního zesilovače s velmi lehkým a
perfektně vyváženým referenčním měničem velikosti 15" s membránou z uhlíkových
vláken. Na vše dohlížejí legendární sady filtrů a právně chráněné výhybky se 2
oddělenými parametrickými ekvalizéry. Tím je dosažena nesmírně plochá odezva v
místnosti se zachováním rychlosti a rozlišení podání, jimiž jsou moderní výrobky REL
proslulé.

184 990 Kč

Bassline Blue 3m
Unikátní charakteristické vlastnosti našich filtračních obvodů znají jen naši inženýři.
Právě v těchto obvodech leží klíč k navrhování kabelů optimalizovaných pro
subwoofery REL. Kromě tohoto používáme vysoce čistou měď splňující armádní
normy, ponořovanou do dusíkové lázně za účelem minimalizace nečistot na povrchu
drátu. Výsledkem je mimořádně čistý a přirozeně zabarvený zvuk, který označujeme
jako Natural Drawn™.

7 290 Kč

Bassline Blue 6m

Unikátní charakteristické vlastnosti našich filtračních obvodů znají jen naši inženýři.
Právě v těchto obvodech leží klíč k navrhování kabelů optimalizovaných pro
subwoofery REL. Kromě tohoto používáme vysoce čistou měď splňující armádní
normy, ponořovanou do dusíkové lázně za účelem minimalizace nečistot na povrchu
drátu. Výsledkem je mimořádně čistý a přirozeně zabarvený zvuk, který označujeme
jako Natural Drawn™.

Bassline Blue 10m
Výhradní zastoupení značky REL pro ČR: Voice Sp. Z o.o., www.voice-audio.cz

9 990 Kč

11 990 Kč

