Subwoofer personalizado da AAT combina com decoração da sala
O modelo Exclusive é o único do mercado que pode seguir o mesmo acabamento dos
móveis definidos pelo arquiteto
Conhecida por oferecer a maior família de subwoofers do Brasil, a AAT (Advanced Audio
Technologies®) inova mais uma vez com um modelo sob medida para arquitetos e
designers de interiores. Diferente dos outros, que ficam sempre escondidos no
ambiente, o sub Exclusive foi criado para ganhar destaque na sala de home theater. Isso
porque é o único do mercado com acabamento em tecido personalizado: você escolhe
a estampa de sua preferência, que se adapte à proposta de cada ambiente, valorizando
esteticamente seu espaço com uma verdadeira obra de arte particular.
“É um produto diferenciado, que chama a atenção dos designers de interiores porque
deixa o subwoofer com o mesmo visual do sofá, das almofadas ou até mesmo do
tapete”, explica Mônica Yazbek, diretora da AAT. “E, ao mesmo tempo, ninguém se dá
conta de que se trata de uma caixa acústica de alta performance, como gostam esses
profissionais.”
Além de seu belíssimo acabamento personalizado, o subwoofer Exclusive incorpora o
que existe de mais moderno em tecnologia para proporcionar alto desempenho em
ambientes de pequeno e médio porte. E o melhor: traz dimensões reduzidas (27cm de
largura e profundidade e 30cm de altura).
Preparado para reproduzir sons graves surpreendentes a partir de 40Hz, o novo produto
é uma caixa bass-reflex (dutada) com alto-falante refinado de 8 polegadas de longa
excursão. Esse falante atua em conjunto com um amplificador digital classe D de alto
desempenho, que fornece 100W RMS contínuos de potência a 1% de distorção
harmônica ou 200 W RMS máximos.

Características técnicas

Potência RMS máxima

200W RMS

Potência RMS NBR IEC 60268-3,
EDIÇÃO 05-2011

100W RMS

Resposta em frequência

40 - 200Hz

Frequência de crossover

50Hz a 150Hz continuamente variável

Ajuste de fase

0 - 180 graus

Entradas RCA

L/R/LFE combinados

Leds indicadores

Stand-by, ON, Clip/OK combinados

Consumo

120W / 150VA

Tensão de alimentação

90-255V full range automático

Dimensões do produto

(L/W/H) 270/270/300 mm
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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 produtos 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
J. Yazbek 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.

