
This is a speaker that 
will be very easy to live with, aesthetically 
and sonically  . .

AURUM CANTUS
& VINCENT
Vincent | Aurum Cantus   sestava

Leisure 3
Aurum Cantus Leisure 3 mkII využívají, jako i ostatní modely této značky, 
vlastní unikátní páskové měniče - Ribbon Tweeter, které svoji rychlostí a mik-
rodynamikou převyšuji klasické kalotové koncepce.  Díky možné nižší dělící 
frekvenci 2.400Hz, reprodukuje tento měnič i velmi důležitou oblast vyšších 
středů, která je velmi expresivní a barevná ..
 Basový reproduktor je tvořen těžkým litinovým košem s průměrem magnetu 
120 mm. Membrána používá osvědčenou  sendvičovou koncepci, pro účinné 
vnitřní tlumení, ze směsi uhlíkových  a kevlarových vláken. Srdce motoru je 
tvořeno cívkou o průměru 2 palce, což je na průměr kónusu pouze 165 mm 
opravdu vyjímečné. Nástavec magnetu je opatřen větracím otvorem pro chla-
zení vinutí a zároveň tak nedochází ke kompresi vzduchu pohybem kmitací 
cívky vůči magnetu. 
 Odměnou jsou výborně kontrolované a hluboké basy, které budí dojem 
podstatně větší ozvučnice, otevřené, barevné středy a  jemné, detailní vysoké 
kmitočty, které sahají vysoko za práh slyšitelnosti.

 Korpus skříně je vyroben z jakostní MDF, dýhován pravou výběrovou  
dýhou, která je lakována polyuretanovým lakem ve 14ti vrstvách, leštěných do 
vysokého klavírního lesku.
  Všechny reprosoustavy Aurum Cantus jsou dodávány ve spárovaných dvo-
jicích se stejným výrobním číslem. S produkty Aurum Cantus na vás dýchne 
poctivé řemeslo snoubící se s nejmodernější technologií ..

Jsme opravdu hrdí, že vám můžeme nabídnout produkty Aurum Cantus a 
uspokojit tak vaši touhu po high end kvalitě ..

Vincent SV 226 MK II
Dnes již opravdu legendární Vincent SV 226 ve třetí generaci, který si již 
získal mnoho uznání mezi audiofily. Díky vestavěným elektronkám a výkonu 
200W na kanál, disponuje malebným a sytým přednesem s mimořádnou 
schopností vykreslit prostor nahrávky ..

Vincent CD S1.1
SymetrickySymetricky postavený hybridní CD přehrávač s výstupy XLR a dekodéry 
HDCD. K jeho výbavě patří i kvalitní sluchátkový zesilovač, který je na samo-
statné základní desce a je vybaven jakostním potenciometrem.  RCA výstup 
přes elektronku 6N16.
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Sestava
Aurum Cantus Leisure 3 mkII ve spojení se sestavou Vincent, nabízí 
opravdový  high - end  zvuk  za  více  než  zajímavou  cenu. 

Objevte  opravdovou  sílu  hudby  ve  všech  barvách  !!


