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Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aluminium basismateriaal
asymmetrische opbouw
absorberende constructie
hybride samenstelling
antislip isolatie
goede anti-resonantie eigenschappen
verouderingsarm
voorkomt dynamiek- en signaalverlies
grote bandbreedte
geeft een meer open geluidsbeeld
èn zeer 'muzikaal' resultaat
geleverd per set van 4

Audioart onderkent het belang van goede, duurzame accessoires en aansluitingen in audio elektronica
wel degelijk. Kabels tussen diverse componenten moeten dan ook verouderingsarm zijn en geen of
minimale signaal- en dynamiekverliezen veroorzaken. Naast het befaamde vM Silver Cable pakket en de
jarenlange ervaring met het verminderen / voorkomen van resonantie in onder andere onze cd spelers en
loopwerken, is daarom de Resonance Absorber ontwikkeld.
De kern van deze resonantie dempende voeten bestaat uit een aluminium matrix-constructie,
gesandwiched tussen twee verschillende aluminium lagen, via een thermoplastisch polymeer verbonden
ter verhoging van de demping en stabiliteit. De ring dempt de energie van de resonanties en zorgt mede
voor een grote bandbreedte, waardoor effectiviteit en lineairiteit over de gehele audioband. Dit voorkomt
de veelvoorkomende kleuring zoals bekend bij de meeste andere voeten.
Het is juist deze combinatie in hun vorm, afmetingen èn uitgekiende hybride verhouding, die met elkaar
het eindresultaat maken.
Deze betaalbare audioverbeteraar wordt verkocht onder de naam vM RA4 en geleverd per set van vier
stuks in zwarte uitvoering.
De mate van verbetering is vanzelfsprekend mede afhankelijk van de kwaliteit van de audioset, de
ondergrond cq het gebruikte audiomeubel, maar muzikaal resultaat gegarandeerd. Plaats de witte zijde,
voorzien van antislipdemping, onder en begin bij de bron.

Specificaties:

Resonance Absorbers

RA4

set

per 4

Ø 50 x 11 mm
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