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Raidho TD6
Statement-højttaler
Vision og koncept
TD6 er en helt unik musikalsk performer og er beregnet til dem, der
ønsker at komme så tæt på den ”ægte vare” som muligt.
Selv om den ligner meget den meget roste D5 og D5.1. TD6 er en helt ny
udvikling, og kun dele af det visuelle udseende ligner de tidligere modeller.
Målet
Ambitionerne for TD6 er grundlæggende de samme som for enhver
Raidho-højttaler, men denne gang på et ekstremt niveau. Vi forsøger at
opnå:
•
Ekstremt lavt støjniveau/farvning af lyden
•
Dramatisk, energisk lyd med et meget bredt lydbillede
•
Hør alle detaljer, men ingen træthed
•
Meget let at lytte til
•
En unik sonisk holografi
•
Lyden dukker op lige ud af det blå
•
Meget autentisk og tæt på den oprindelige
Ribbon Tweeter
TD6 bygger naturligvis også på den legendariske Raidho Ribbon Tweeter.
Faktisk er det en Planar Magnetic Tweeter på grund af sporene i folien.
Folien er kun 20 milligram og 11 mikron tyk, så den har 50 gange mindre
masse i forhold til en konventionel dome tweeter. Det betyder stort
set ingen resonanser eller forvrængning. Breakup-punktet ligger ved
utrolige 82 KHz! Resultatet er en klar og naturlig lyd, som ingen anden.
Alle detaljer i verden, men ingen træthed, ingen forvrængning og ingen
farvning! I denne TD6-version af diskanthøjttaleren er selve folien blevet
opgraderet for at kunne håndtere endnu mere effekt og højere dynamik.

TD-mellem- og basdrivere
Endelig en drev-enhed, der kan følge med Raidho bånddiskanthøjttaleren!
Membranen er en 5 lag sandwichkonstruktion: Aluminiumkonus - Keramisk
- Tantal - Diamant og derefter Diamant på bagsiden. Alle disse materialer
bringer deres egne styrker ind i blandingen, hvilket gør dette til en virkelig
unik og revolutionerende drivenhed. 1,5 karat diamant på hver drivenhed,
og alligevel kun 10 mikron tyk. Vi fandt frem til dette sammen med Danmarks
Tekniske Institut i jagten på det ultimative materiale til højttalermembraner.
Vi tror, at vi har fundet det! På DTU har de en højt specialiseret maskine,
hvor de pumper argongas ind og affyrer partikler med lysets hastighed,
hvorved atomerne fæstnes til membranen. Dette skaber tantal- og
diamantbelægningen. TD-lagene reducerer resonansen med 36 dB i forhold
til keramik og er 50 gange stivere end en membran, der kun består af
keramik. Den opløsende tilstand er blevet hævet til 20 kHz! Raidho er den
eneste højttalerproducent i verden, der anvender denne teknologi.

Overgangen
Højttalerens hjerte er næsten et kunstværk. Komponenterne er for det
meste fra Mundorf top spec. og er monteret direkte på et massivt PVCboard. Der er anvendt hård og direkte ledningsføring med integrerede
Nordost-kabler i selve krydsningsanlægget. Alle interne ledninger er udført
med Nordost Norse-kabler, som bygger på Valhalla-teknologi med en mulig
opgradering til TSC fra Odin. Det enkleste crossover-design blev lavet for at
sikre en direkte og ren signalvej.

Motoren består af en meget stærk magnet (N52 Neodymium) med et
usynligt jævnt magnetfelt, kombineret med en underhængt svingspole i
titanium. Dette giver perfekt transient respons uden målbar forvrængning.
Turbineformen med fremragende aerodynamiske egenskaber resulterer i en
meget ren og ufarvet lyd. Alle kanter i den nærliggende kurv er afrundede for
at eliminere refleksioner og lede bølgerne ind i det dæmpende materiale, og
hele driverkonstruktionen er åben omkring membranen for at lade den ”ånde”.

DANTAX Radio A/S
DANTAX Radio A/S blev grundlagt i 1972 og begyndte at producere højttalere
under sit oprindelige varemærke. Siden da har virksomheden produceret
mange forskellige produkter inden for Consumer Electonics-segmentet. Fra
1977 - 1980 ejede DANTAX endda Scanspeak. Nu er DANTAX en genfødt
High End-producent, der fokuserer på at fremstille produkter af høj kvalitet
under varemærkerne Raidho, Scansonic og GamuT Audio. DANTAX Radio
A/S er et børsnoteret selskab i Danmark.

Fremstillet i Danmark
I Pandrup i Danmark har vi vores egen unikke produktion af drivaggregater,
crossovers og samlebånd. Vi er stolte af at kunne sige, at vi har vores eget
dedikerede team, som har ekstraordinære kompetencer, der gør Raidhos
kvalitet til virkelighed. Ægte håndværk og passion for hver eneste detalje
ligger os på sinde.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Størrelse, mm (BxHxD): 250 x 1950 x 700 mm (250 x 2085 x 835 mm inkl. fødder)
Vægt, kg.:

175

Frekvensrespons:

25 Hz – 50 KHz -6 dB

Impendans:

8 ohm

Følsomhed:

87 dB 2.83 V/m

Crossover:

350 Hz and 3 kHz 2. order

Bilag:

Udformet med udluftning. Seks porte på bagsiden

Drevenheder:

1 x forseglet bånddiskant. 2 x 5,25” Tantalum Diamond mellemtone-drivere. 6
x 8” Tantalum Diamond-bassdrivere

Finish:

Sort klaver. Alle mulige malingsfarver. Valnøddetræsfinér

Forstærkning:

>100 W

Pris:

Fra EUR 210.000
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