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AvstAndet
6ren golvhiigtalare gelenbetydligt

stOrre steneo-yta
mellan h6gtalarna

oM3-29

Konventionella stereohiigtalare ger en
ganska begriinsad stereo-yta om de placeras
riktade rakt fram. F<irflyttar man sig i sidled, h<ir
man omedelbart den ena h<igtalaren starkare tin
den andra.

OM 3-29 iir konstruerade sA att de riktar sig
in mot rummets mitt. Pe sA sdtt iikas vdsentligt
det omrAde i rummet ddr man hiir stereo bra. Man
uppnAr alltsA en god stereobalans i stdrre delen av
rummet.

Musikinstrument som kan iterge lAga bas-
toner stAr pA golvet. Det 6r inte bara en praktisk
sjdivklarhet. Golvets yta hjiilper ocksA till att
f<irstdrka basen. Det giiller ocksi fiir htigtalare.
Diirfrir stAr OM 3-29 pA golvet.

oM3-29
sltall $e med ryggen
motenvegg

Fiir att fA en jiimn tonbalans mAste diskant-
ljudet effektivt spridas ut i hela rummet. Detta
har vi uppnAtt genom att rikta diskantelementet
uppdt och IAta diskanttonerna reflekteras mot
viiggen bakom och mot taket. Man fAr dA ocks& en
lagom blandning av direktljud och reflekterat ljud
vilket bidrar till en luftig och levande klangbild.

Ar avstAndet mellan hdgtalarna f<ir kort blir
resultatet dAlig kanalseparation, dvs ddlig stereo-
verkan. Ar avstAndet ftir stort fAr man en "hAl i
mitten"-effekt. Biista placeringen dr ndr avstAndet
h6gtalare-Iyssnare-hcigtalare bildar en lik-
formig triangel, dvs avstindet mellan de olika
positionerna iir lika stort.

Vill man utnyttja hrigtalarnas panorama-
effekt maximalt, iir det lnmplgt att hiigtalarna
placeras mot samma viigg. Fiir "vanlig" stereo
kan de giirna stA vid skilda vdggar.
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Panoramaeffeltten:
Vilttommen
tiil lronsertsalen!

Konsertsalens akustiska egenskaper beror
pA en kombination av instrumentens direktljud
och reflexljuden mellan golv, vdggar och tak.
Det iir de korta tidsskillnaderna som uppstAr
mellan direkt och reflekterat ljud som man kallar
"efterklang".

Sjtilvfallet kan man inte uppnA dessa effek-
ter i ett normalt bostadsrum. Men med hjiilp av
den unika konstruktionen av OM 3-29 och en
gynnsamplacering kan mankomma ganska lAngt.
Genom att kombinera signalerna i vtinster och
hiiger kanal kan man pA elektrisk viig reproducera
konsertsalens akustiska "efterklangsljud".

OM 3-29 bestAr av en viinster- och en hiiger-
htigtalare. I sidan pi resp htigtalare sitter ett
sdrskilt system fdr de speciella efterklangs-
signalerna. Dessa ska alltsA vara riktade utAt, At
vdnster och hiiger. Principen bygger pA att det

sidoriktade ljudet ska reflekteras mot rummets
sidoviiggar och ni lyssnaren frAn sidan. Fiir att
uppnA full panorama-effekt biir inte hiigtalarna
stA alltf<ir niira sidoviiggarna. Dtirftir iir det i all-
mtinhet bdst att ha dem placerade pi rummets
lingviigg.

VIKTIGT: Fiir att fA ut dessa sidoriktade
signaler mAste ocksA hiigtalarna kopplas ihop
sinsemellan. I kartongen finns en 6 m lAng enkel-
ledare. Den ska kopplas in mellan de uttag som
finns i botten pA varje hiigtalare. Om denna
ledning inte kopplas in (eller blir avbruten)
kopplas sidoh<igtalarna bort, och OM 3-29 arbetar
som vanliga stereohtigtalare.

Om det inte htirs nAgot i sidohiigtalarna bcir
man fiirst kontrollera att det inte dr avbrott i
denna ftirbindningskabel. Observera ocksA att vid
mono kommer det normalt inte att htiras n6got i
sidohiigtalarna!

Om Du f6ljt dessa rid btir Du nu kunna
njuta av panoramaljudet frAn OM 3-29. Ett tippet,
brett och levande ljud, precis som i konsertsalen!

Iranorama-effekten
Den ena htigtalaren har en kontinuerligt

instiillbar kontroll fiir insttillning av sidoreflex-
ljudet. Vid widning fullt medurs uppnAs maxi-
malt reflex-ljud. Vid widning it andra hillet
kopplas reflex-ljudet bort.

Disttantomttopplare
Akustiken i rummet beror i htig grad pA

den ddmpning somuppst6r i mjuka textil-
material, som gardiner, stoppade m<ibler och
heltiickande mattor. Denna diimpning iir mest
mdrkbar i diskantomr&det. Bida h<igtalarna dr
ftirsedda med en diskantomkopplare som har tvi
l6gen. F6r normalt mdblerade rum ska omkopp-
Iaren sti i ldge "normal". Ett tiimligen glest
mciblerat, kalt rum har I&g diskantdiirnpning, och
dA stiiller man omkopplaren i ldge "-li dB".

Det finns mycket mer vi skulle kunna
berdtta om hdgtalare och ljudAtergivning.
Kontakta oss sA skickar vi vir broschyr om ljud-
teknik. Gratis!



Tekniska data
Max. rek. f1rstlxrkareffefrrj 50 W
Princip: Sluten IAda
Freku ens ornfdng : 35 -20.000 Hz
Verkningsgrad: 0,40Vo
Irnpedans:8 ohm
Volym:29liter
Hogtalarelement

bas.' 1 st, 22 crnytterdiameter
rnellanreg: 1 st, 12 cm ytterdiameter
diskant:1 st 2,5 cm dome tweeter

Skillnadskanal: I st,12 cm ytterdiameter
D elning sfreku enser: 7 00, 4000 Hz
Anslutning:6 m kabel med DlN-kontakt

( sladdvinda i bottenplattan)
Ytternxdtt B X H XD: 32 X 55 X 3 1 cm
F tir g er : Valncit, svartek

molsvarar redovisningen i Slereo HiFi Handboken
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