AAT aposta em caixas de embutir para pequenos espaços
Empresa lança dois modelos de 5 polegadas que combinam alto desempenho e preço
atraente para home theater e sonorização de ambientes
A família de caixas acústicas de embutir da AAT (Advanced Audio Technologies®), marca
brasileira que é referência no segmento de áudio residencial, está ainda mais completa. A
novidade são os dois modelos quadrados de 5 polegadas com performance surpreendente e
excelente relação custo-benefício. Essas caixas são especialmente indicadas para som ambiente
ou para reproduzir os sons surround em pequenos projetos de home theater.

Projetadas para uso no teto e capazes de chegar à potência máxima de 100W RMS, as caixas de
embutir AAT Q5-100KV e AAT Q5-100AL são do tipo "borderless" (sem borda), o que deixa
qualquer projeto mais discreto e “clean”. A principal diferença entre os dois modelos está no
material de construção do woofer de 5 polegadas.

A primeira caixa traz woofer de Kevlar, material de alta qualidade que garante maior dinâmica
musical, proporcionando um som suave e agradável, com menos distorção. Já a AAT Q5-100AL
apresenta woofer aluminizado, que resulta em uma perfeita reprodução sonora aliada a uma
bela estética. As novas caixas também oferecem um tweeter coaxial de 1 ¼ polegada com
resposta de frequência até 25kHz.

“A AAT quer ter cada vez mais produtos que possam atender às necessidades dos integradores
e consumidores”, afirma João Yazbek, diretor da AAT e especialista na área de áudio há 30 anos.
“As novas caixas Q5-100 são um exemplo claro de modelos compactos desenvolvidos para
sonorizar pequenos espaços com qualidade e sem gastar muito.”
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Características técnicas

AAT Q5-100KV
Tipo: caixa de embutir com woofer de Kevlar de 5”
Resposta em frequência: 55-25kHz
Sensibilidade 1W/1m: 87 dB
Impedância nominal: 8 ohms
Potência nominal: 50W RMS
Potência máxima: 100W RMS
Amplificador recomendado: 15- 100W
Frequência do crossover: 3KHz
Dimensões (largura/altura/profundidade): 210x210x88mm

AAT Q5-100AL
Tipo: caixa de embutir com woofer de polipropileno aluminizado de 5”
Resposta em frequência: 55-25kHz
Sensibilidade 1W/1m: 87 dB
Impedância nominal: 8 ohms
Potência nominal: 50W RMS
Potência máxima: 100W RMS
Amplificador recomendado: 15- 100W
Frequência do crossover: 3KHz
Dimensões (largura/altura/profundidade): 210x210x88mm

Sobre a Advanced Audio Technologies®
Os produtos da AAT (Advanced Audio Technologies®) são conhecidos no mercado por sua
excelente qualidade e relação custo-benefício. A AAT é uma marca da J. Yazbek Indústria
Eletrônica, localizada em São Paulo, que produz também soluções de áudio para uso automotivo
sob a marca Y2 Audio. Fundada por engenheiros com longa experiência internacional no
desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo, a empresa usa o conhecimento adquirido no
Brasil e no exterior para trazer ao mercado produtos inovadores, com performance e qualidade
surpreendentes a um preço adequado à realidade brasileira. Para saber mais sobre a J. Yazbek

e suas marcas próprias, acesse www.jyazbek.com e acompanhe as atualizações pelas redes
sociais: www.facebook.com/AATaudio, www.facebook.com/Y2audio.

