Het vlaggenschip van Epos is de Encore 50. De ontwikkeling van deze reus
heeft ruim drie jaar geduurd, een compromisloos eindresultaat is het gevolg.
Alle aspecten van het speakerbouwen zijn door de Epos technici onder de
loep genomen, van behuizing tot crossover tot drivers. Het 3-weg ontwerp
imponeert door elegantie, maar het is vooral de klank die overtuigt. De
gecompartimenteerde behuizing zorgt voor een hoge mate van stijfheid
waardoor de componenten optimaal kunnen presteren. Het gebruikte houtfineer
is handgeselecteerd en gematched en geeft de Encore het uiterlijk van een
bijzonder meubelstuk.

Encore 50

ENCORE 50
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Encore 50

Belastbaarheid
500 Watt

Elan 10

Frequentiebereik
28 - 30.000 Hz

Gevoeligheid
89 dB

Elan 15

Afmetingen (BxHxD cm)
26,5 x 123 x 38,5 cm

Prijs per stuk
E 3.249,00

Elan 30

s Kastafwerking handgeselecteerd en
gematched houtfineer

Elan 35

Elan Series
De Elan lijn vormt de nieuwe middenklasse van Epos. Voor de ware liefhebber en ruim inzetbaar door de verschillende uitvoeringen. De hele Elan lijn heeft geprofiteerd van vele jaren
ervaring met het bouwen van luidsprekers. Niet alleen blinken ze uit in esthetiek met hun ingehouden voorkomen, maar tevens weten ze de juiste snaar te raken en overtreffen ze in
muzikaliteit. De baffle is, net als bij de Epic lijn, verwisselbaar en onzichtbaar aan de luidspreker bevestigd. Wederom een aanwinst voor het oog én het oor. Het geluid komt immers
na het verlaten van de speakerunit geen enkele hindernis meer tegen. Alle luidsprekers worden geleverd met een extra baffle voorzien van een sonisch onzichtbare stof. De gebruikte
componenten zijn van een zeer hoog niveau en de crossovers zijn van het allersimpelste ontwerp denkbaar. Less is in dit geval zeker more. De magnetische afscherming maakt dat
de luidsprekers voor vele toepassingen inzetbaar zijn. Leverbaar in twee prachtige uitvoeringen; kersen en zwart eiken.

ELAN 10 / ELAN 15 / ELAN 30 / ELAN 35
Elan 10
Elan 15
Elan 30
Elan 35

Belastbaarheid
100 Watt
120 Watt
150 Watt
200 Watt

Frequentiebereik
51 - 25.000 Hz
47 - 25.000 Hz
44 - 25.000 Hz
44 - 25.000 Hz

Gevoeligheid
89 dB
90 dB
92 dB
93 dB

Afmetingen (BxHxD cm)
18,5 x 31,0 x 24,5 cm
21,0 x 41,5 x 28,0 cm
18,5 x 85,0 x 28,9 cm
21,0 x 91,5 x 32,0 cm

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW

Prijs per stuk
E
349,00
E
499,00
E
699,00
E
799,00

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

s Elan lijn: kastafwerking naar keuze
in kersen of zwart eiken houtfineer.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Encore 50

Verwisbare baffle

Epic 2

Epic 5

Epic Series
De nieuwe Epic lijn van Epos maakt echt high-end geluid bereikbaar voor de massa. Jarenlange ervaring is omgezet naar een middenklasseluidspreker die ver boven zijn niveau
presteert. Ook de esthetiek is niet vergeten. Soms is het wenselijk de luidsprekers in een behuizing aan het zicht te onttrekken. Veelal gebeurt dit door simpelweg een grille op de
luidspreker te plaatsen. Epos heeft voor een nieuwe benadering gekozen waar de kwaliteit niet inboet. De oplossing is even sinpel als geniaal; met een speciale tool wordt de gehele
baffle vervangen met een bijgeleverde stoffen versie. Niets wordt de integriteit van de behuizing in de weg gelegd, alle klankeigenschappen blijven behouden. Het zou toch zonde zijn als
de nieuwe mid/laag driver niet optimaal zou kunnen presteren. De Epic 1, het kleinste model, beschikt over een 15cm versie, de Epic 2 over een 18cm versie en de Epic 5 maar liefst
over twee van deze drivers. Allen zijn uitgerust met de eerste door Epos zelf gefabriceerde soft dome tweeter. Het uitgebalanceerde crossover laat de drivers zo efficiënt mogelijk
samenwerken om deze meubelstukken tot muziektempels te maken.

EPIC 1 / EPIC 2 / EPIC 5
Epic 1
Epic 2
Epic 5

Belastbaarheid
100 Watt
120 Watt
200 Watt

Frequentiebereik
51 - 25.000 Hz
48 - 25.000 Hz
45 - 25.000 Hz

Gevoeligheid
88 dB
90 dB
92 dB

Afmetingen (BxHxD cm)
18,5 x 31 x 24,5 cm
21 x 41,5 x 28,0 cm
21 x 91,5 x 32,0 cm

Prijs per stuk
E
229,00
E
299,00
E
499,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW

hifi prijslijsten kun je vinden op www.hifiprijslijst.nl

s Epic lijn: kastafwerking naar keuze
in kersen of zwart eiken (folie)
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Epic 1

