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• Kaple sv. Anny na gotickém hradě Kost, stáří cca 700 roků •

USILOVALI JSME O SPOJENÍ HISTORIE, TRADICE A INOVACE
Tento jedinečný audio systém je osazen nejmodernějšími audio komponenty. Čelní panely byly vyrobeny z osm století staré olivy, která
rostla v Kalábrii (jižní Itálie). Takto exkluzivní dřevo vysychalo po dobu 30 let, aby byla zajištěna jeho stabilita. Kinský Wood Design nám dodal
a zpracoval panely z olivy, jejichž design byl vytvořen ve spolupráci s úspěšnými architekty.

100 BITCOINŮ ZARUČUJE EXKLUZIVITU
Historická edice je k dispozici pouze za Bitcoiny. Jedná se tak o zcela první designový audio systém v dějinách.
Vzhledem k jedinečnosti této události se naši partneři rozhodli podpořit tuto transakci opravdu nezapomenutelnými zážitky a benefity.

KINSKÝ WOOD DESIGN
zpracoval 800+ roků starou olivu do čelních art panelů na reprosoustavách
Menu benefitů k výběru:
• Soukromý parforsní hon s Francescem
Kinským dal Borgo
• Projížďka na koních v Oboře Kinský
s povídáním o tradici místního šlechtění koní
• Soukromá lekce porcování masa zvěřiny
s Francescem
Soukromá prohlídka pamětihodností rodiny Kinských:
• Karlova Koruna, barokní lovecký zámek nedaleko Prahy s krásným
Mramorovým sálem
• Hrad Kost, nejzachovalejší gotický hrad v ČR (v Oskarovém filmu
Mlčení jehňátek se Sirem Anthony Hopkinsem jako rodinné sídlo
Lecterů)

INSIGHT HOME
leader chytrého bydlení v ČR a náš pražský showroom:
Na Usedlosti 979/10, 147 00 Praha 4
Menu benefitů k výběru:
• Klubový zápas Aviator Polo Club
• Lekce pola zdarma

Výše uvedené bonusové aktivity mohou být negativně ovlivněny,
přeloženy na jiný termín nebo zrušeny v případě špatného počasí
nebo výjimečných událostí mimo naši kontrolu.

SPECIFIKACE
Rozměry ozvučnice včetně art panelů:
126×47×17 cm
Hmotnost:
27 kg (1 kus)
+ 6 kg (1 art panel)

Frekvenční charakteristika:
28–20 000 Hz (velmi autoritativní basy bez nutnosti subwooferu)
Nominální impedance:
8 Ohm
Citlivost:

Malý podstavec (vhodný pro umístění ke zdi):

91 dB (dostatečnou hlasitost zajistí i zesilovač ve třídě A)

3,7×47×26 cm / hmotnost : 2,5 kg
Výhybka:
Velký podstavec:
3,7×47×45 cm / hmotnost: 6 kg

top polypropylen kondenzátory Mundorf MCap® SUPREME EVO
SilverGold, cívky na vzduchovém jádře pro co nejnižší zkreslení,
pozlacené masivní terminály WBT, ručně párované součástky
s tolerancí 1 %

Hudební výkon:
200 W

Příprava pro audiofilní aplikace:
podporuje bi-wiring a bi‑amping zapojení

Špičkový výkon:
300 W
Vezměte prosím v úvahu, že tradiční měření audio vybavení nemusí
být nezbytně relevantní pro vnímanou audio kvalitu a systémy
s podobnými specifikacemi se mohou výrazně odlišovat ve věrnosti
zvukové reprodukce. Akustika místnosti a kvalita zdroje jsou rovněž
důležité.

HISTORICKÁ EDICE
Jsme butiková značka zabývající se vývojem a zakázkovou výrobou
exkluzivních designových audio systémů. Unikátní umělecké objekty
s dosud nevídanými možnostmi individuálních úprav a umístění
v interiéru jsou vybaveny špičkovými audiofilními komponenty
světových leaderů high-end audia, jako jsou Mundorf, WBT a další.
Největší inovací jsou naše vyměnitelné art panely, které umožňují
dokonalé přizpůsobení interiéru a svůj styl kdykoliv později obměnit.
Spolupracujeme s architekty a interior designéry, kteří pomohou jak

Rádi Vás přivítáme v našem
showroomu, neváhejte si
kdykoliv domluvit termín.

rezidenční tak komerční interiér dotáhnout k dokonalosti. Díky intenzivní
spolupráci se zrodily art panely z břidlice, exotického dřeva (800+ roků
staré olivy) či uměleckých fotografií v přísně limitovaných edicích.

+420 735 000 730
www.100BitcoinAudio.com
history@100BitcoinAudio.com

