
 

fronthøyttaler

✔ For høykvalitets lydgjengivelse i små 
rom ved hvilket som helst lydvolum

✔ Dynamisk og engasjerende 
lydkarakter

✔ Optimalisert for integrasjon med 
bassystem

✔ Liten og lett å plassere

✔ For musikk, film, media fra nett, tv

F1

F1 Fronthøyttaler
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F1 
i svart
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F1p 
i hvit
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designeren

"spennende og stor lyd, fra en 

liten høyttaler som faktisk kan passe inn 
i et normalt hjemmemiljø. 

Jeg ville lage noe nytt, en lyd som kan 
engasjere og begeistre lytteren, med 
realisme og kraft. 

Resultatet er en høyttaler med en veldig 
avhengighetsskapende lyd." 

Øyvind Kvålsvoll, designer av F1
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dynamikk og realisme

oppnådd ved valg av 

utradisjonelle designkriterier - veldig 
høy dynamisk kapasitet, kontrollert 
spredning, impulskorrekt 
transientrespons. 

Å overlate den laveste bassen til et 
separat bassystem gir klarhet, 
oppløsning og ikke minst dynamikk i 
mellomtone og øvre bass. 

Den hornladede bånddiskanten har 
samme åpne og dynamiske karakter 
og gir et lydbilde som henger 
sammen der instrumenter fremstår 
som separate fysiske objekter. 

Og denne lydkarakteren beholdes når 
lydvolumet skrus ned. Du vil selvsagt 
miste den fysisk taktile følelsen, men 
klarheten og denne fornemmelsen av 
dynamikk og realisme er fremdeles 
tilstede. 
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kontrollert 
lydspredning
opplev kombinasjonen av stor 
lyd som fyller hele rommet og presis 
plassering av instrumenter foran. 

Spredningskarakteristikken 
bestemmer hvordan lydbildet blir, 
denne illusjonen av musikk fra 
virkelighetstro instrumenter, helt 
separert fra høyttalerene.  

Jevn horisontal spredning sikrer lik 
tonal balanse og flott lyd over et bredt 
lytteområde. 

I vertikalretningen er det akkurat nok 
dekning til å gi flott lyd når du ligger 
på sofaen, mens refleksjoner fra tak 
og gulv er minimalisert.  
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kabinett
Simulatoroptimalisert intern form 
for resonanskontroll og redusert 
mellomtonelekkasje gjennom 
akustiske porter. 

delefilter
Ny skarp-flanke teknologi fjerner all 
uønsket lyd fra driverene og gir jevn 
respons med kontrollert oppførsel i 
tidsdomenet. 

horn
Kontrollert spredning med jevn respons 
over lytteområdet og redusert uønsket 
lydstråling til reflekterende flater. 

Fasongen på hornet og intern demping 
gir nøyaktig spredningskontroll uten 
interne refleksjoner. 

LF drivere
Optimalisert for best ytelse i mellomtone 
og øvre bass. 

Veldig stor termisk kapasitet, stort 
displasement og overdimensjonert motor 
reduserer dynamisk kompresjon. 

HF driver
Waveguide hornlading øker 
lydtrykkskapasiteten i nedre 
frekvensområde for diskanten og gjør 
det mulig å bruke en liten bånddiskant 
for best mulig lydkvalitet.  
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opsjoner

F1 og F1p versjon
To versjoner – velg F1 for en mer direkte og anelse 
røffere lyd, mens F1p leverer en noe mer tilbakelent 
lydsignatur. Men forskjellene er små. 

Forskjellige drivere skiller F1 og F1p. 
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Utførelse
Velg mellom svart eller hvit farge, i matt. 

Trimpanelene på frontplaten har forskjellige 
valgmuligheter for utførelse. 

Frontdeksel
Monter frontdekselet for beskyttelse eller hvis du 
foretrekker utseendet med dekselet på. 

Akustisk port konfigurasjon
Dempeplugger for portene reduserer bassnivået. La 
portene stå åpne for mere bass, eller monter 
dempepluggene for bedre og enklere integrasjon med et 
bassystem. 
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spesifikasjoner

Type

Konfigurasjon 2-veis med kontrollert spredning horn. 

Kabinett Portet, simulatoroptimalisert fasong for intern 
resonanskontroll og lydspredning, bygd i kryssfiner og MDF. 

Drivere Waveguide hornladet båndelement HF driver, 2x 8" 
lavfrekvens

Delefilter Delefrekvens 2.8KHz, simulatoroptimalisert skarp flanke, 
jevn fase

Lydtrykkskapasitet 118dB 1m ved 100Hz 

Brukbart frekvensområde 50Hz – 20KHz 

Anbefalt frekvensområde >60Hz – 20KHz

Nominell impedans 4Ω

Minimum impedans 3.28Ω ved 210Hz (F1) / 3.26Ω ved 180Hz (F1p)

Følsomhet 94dB 2.83V/1m

Anbefalt forsterker 10W – 400W 8Ω med 4Ω lastkapasitet 

Maksimal effekt inn 500W (4Ω) AES <2KHz, 20W AES >2KHz

Anbefalt lytteavstand 1.8m – 3.5m

Lyddekning  

Horisontalt 80° (+-40°) jevn dekning

Vertikalt +5°/-10°

Dimensjoner

Høyde/Bredde/Dybde 1086mm/284mm/331mm

Vekt 28.1kg

F1, F1p Fronthøyttaler

© 2016 Kvålsvo l l  Des ign AS - A l l  r ights  reserved - www.kvalsvo l l .com

F1 Fronthøyttaler



 

..

© 2016 Kvålsvo l l  Des ign AS - A l l  r ights  reserved - www.kvalsvo l l .com

Frekvensrespons frifelt 1m
(F1p med portdemping)

▬ 0° (horisontal på akse)
▬ 5° (horisontal av akse) 
▬ 10° (horisontal av akse) 
▬ 15° (horisontal av akse)

Effekt av portdemping 
frifelt 1m

▬ Åpne porter
▬ Med portdemping

Polarrespons

Horisontal direktivitet 
sonogram – 1m frifelt

Horisontal direktivitet 
mønster – 1m frifelt

Stegrespons i 
tid

Stegrespons i 
tid polar

0° - 30° – 45° – 
60° - 90° 
(horisontal)
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