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Index » Komerční projekty » VMA-II: Dexon IRB20, Tang-Band W5-704D, Vifa BC25SC06-04

10.11.10 15:13 «

To gazik: Nátrubek fí 60mm má zástavbovou díru 70mm, plastové nálisky co se mají zaříznout do MDF, jsou do průměru

71,5mm. Check mě případně opraví .

Checku, citlivost bedny je tedy cca 86db/1W/1m? Stačí k ní výkonově DPA222 nebo je to hodně na hraně? Místnost mám o
rozměrech 6x3,6m.

 

10.11.10 22:25 «

To kofejn: diky moc za informaci. doufam, ze se mi tentokrat podari ty bedny zdarne dodelat  Uz se na to moc tesim.

To jozy: co je spatne na slove "slusne"? charky vypadaji pekne. vsichni vime ze to neni vse, ale je to dost dobrej prislib. jsem
plnej ocekavani. nebo by si chtel abych psal ze jsou "kuul a husty"?

To check: jak to pokracuje? uz jsi mel moznost to nejak poslechnout?

 

10.11.10 23:06 «

Dnes jsem začal dělat efektové " šustibudky ", jednu bych měl zítra dodělat. Ten basreflex je hodně nízko!
Vnitřní zaoblení se bude muset seříznout !? Nebo mi něco uniklo? Jak si to představuješ Martine?
                                                   V.

 

11.11.10 18:54 «

CP60 průměr díry 70,5mm, do 70mm by se mi to rvát nechtělo. CP50 jsem ještě v ruce neměl. Ano, vnitřní ústí přijde
seříznout, s tím jsem počítal. Nejlépe se BR řežou na cirkulárce (kotouč pájeným ostřím).

Citlivost zhruba odpovídá (+-0,5dB), přesněji to změřím později. Zítra už snad výhybky dodělám a poslechnu.

DPA222 je přesně vhodný zesilovač - chválím .

editoval check (11.11.10 18:54)

 

11.11.10 19:40 «

Já se právě rozhoduju mezi DPA222 a SPM250. Mám strach, že těch 70W/8Ohm je nic moc.

 

12.11.10 21:20 «

Až mi někdo postaví vedle sebe SPM250 a nějaký DPAčko, tak ti řeknu jak na tom jsou. Takhle ti raději doporučím DPA222,
protože SPM by byla sázka do loterie. Výkon má ta 222 dostatečný.

Bedny už hrají a to tak že hodně dobře, opravdu se to podařilo dát dohromady krásně. Nejsem na slovní zvukové popisy ...
přijďte si to poslechnout.

Pár rad pro budoucí stavitele. Dřevotříska je dobrá akorát tak na šatní skříň a silikon patří na obálku Penthousu. Když už musíte
mít demontovatelnou zadní stěnu, tak šrouby každých 10cm po obvodu; kola u auta taky nemáte na jednom šroubu.

A jsou to tak dobré bedny, že trochu poupravím cenu za dokumentaci. Od 24.11 platí nová cena za dokumentaci 700Kč. Pro
peníze došlé do 23.11 platí stará cena 500Kč.

editoval check (12.11.10 23:23)

 

12.11.10 23:15 «

check: niekde na zaciatku pises, ze je moznost kupit aj cele hotove bedne.. aka by bola cena? mozes aj PM..

 

13.11.10 0:03 «

VMware Backup Software
Agentless Backup & Restore Dramatic Cost Savings.Unlimited VMs
novastor.com/software

Komercní reklama

Audiofilní sluchátka 
K701
pro členy fóra za 5.9
Standardní cena 6.8
Více na tel. 6032156
www.luxusni-elektro

Výroba textilních ob
na zvukovou aparatu
(reproboxy, zesilova
komba, obaly na sto
www.boxx.cz
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Dám ti odhad, kdybys měl skutečně zájem, tak to spočítám přesněji.
Komplet hotový dýhovaný pár reprobeden VMA-II s osazením Dexon IRB20, Tang-Band W5-704D, Vifa BC25SC06-04 vyrobený
profesionálním truhlářem, osazený mnou a přeměřený - 25000Kč.

editoval check (13.11.10 0:38)

 

13.11.10 0:26 «

len pre istotu, bavime sa o dvoch bednach, 3-pasmo: "basy Dexon IRB20, středy Tang-Band W5-704D, výšky Vifa
BC25SC06-04" ?

 

13.11.10 0:38 «

JJ, už jsem to dovyjasnil nahoře.

 

17.11.10 17:28 «

Dokumentace je hotová a odeslaná těm, kteří si ji zaplatili. Není vyloučeno, že informace časem budu ještě doplňovat
(praktické informace týkající se stavby), ale základ bude stále stejný. Případné další verze rozešlu vždy všem.

 

17.11.10 19:33 «

ok, super, teraz už môžeš dokončiť toto, citujem check príspevok z tohto vlákna č. 13:
"Mám rozdělaný jiný projekt, určený vyloženě jako nearfield monitory, třípásmo s malým střeďákem o objemu 20litrů."
toto bude tiež na predaj? skús mi sem hodiť aspoň malý opis tohto projektu alebo prípadne na email, dík.

editoval paulus33 (17.11.10 19:33)

 

17.11.10 21:14 «

To menší třípásmo jsem měl v plánu, dokonce mám na to nařezanou MDFku. Středobas je SBAcoustics SB17 a výškáč Dayton
ND20FA-6 mám připravený ve skříni. Střeďák (asi 1kHz - 4kHz) měl být Monacor SPX-20TB (současně přejmenovaný na
SPX-20M). Co jsem je testoval, tak se mi zvukově nelíbily, jeden byl dokonce vadný. Takže jsem je vrátil a v současné době
hledám náhradu.
Founteka FR88EX, od kterýho díky bohu taky páreček mám, bych opravdu rád použil, zvukově jsou opravdu luxusní, nikdo je
ale nemá skladem.
Alternativa je 2" kalota Morel MDM55, jenže stojí 65Euro kus a tak by se projekt dost prodražil. Navíc je čtvercovej, což by zase
naráželo na design.
Ideálně kdyby někdo dělal reprák do průměru kulatého koše maximálně 100mm za 25Euro s citlivostí alespoň 85dB/VA, v
trochu slušném provedení a černej.
Adekvátní by byl TB W3-316 za 16E (akorát mě trochu štve malá 20mm cívka).
Cenu součástek výhybky odhaduji na 1500Kč.
Nemám teď čas rozjíždět další projekt. Hlavně bych chtěl vědět zájem předem, aby to vůbec mělo smysl.

editoval check (17.11.10 21:41)

 

17.11.10 23:00 «

ok, ja som len chcel vediet aktualny stav. dik.

 

23.11.10 11:07 «
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Zdravim, kto zo slovakov ide staviat WMA-II a objednava vysky a stredy, ked nas bude viac, bude postovne free, piste na toto
vlakno
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php? … 58#p194458

 

23.11.10 21:56 «

Zdravím nadšence a zároveň Vás tu prosím.
Kdo jde zde ochotný pro mě postavit skelety na tento projekt? Stačí mi hrubá stavba, povrchovou úpravu si již dodělám sám.

Nemám čas ani technické možnosti si ty sloupy postavit sám ... Ovšem cena je rozhodující, proto se ptám Vás, někteří jste
daleko šikovnější jako ten náš truhlář. Dělá sice krásný a drahý kuchyně, ale bendy mu absolutně nejdou a je nekřesťansky
drahej.
Díky za případne nabídky.

 

27.11.10 12:06 «
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Zdravim všechny stavitele.
Budky jsou hotové, tedy téměř hotové, odýhované a čekají na nástřik.
Až je přivezu domů, tak udělám lepší foto, zatím z ruky z mobilu.
Kresba dýhy se ztratila marnou fotografií, s fotákěm a po laku to bude lepší.
Chtěl bych se zeptat zůčastněných jakou cenu by byli ochoti zaplatit za takto provedené budky - ale až budou lepší photo.
Konstrukce je celá z MDF 22 mm, z racionálně-ekonomicko- výrobních důvodů je sestavena kolikováním, před dýhou pro jistotu
srovanné profi protahovačkou. Pak dýha EV dub s použitím profi lisu a nakonec stříkaný lak. Přední panel je 36 mm, konstrukce
je mírně upravná ale objemy a osové poměy jsou zachovány. Drobná změna spočívá vě větším seříznutí hran než je v
dokumentaci od tvůrce, tedy Martina.

Martin:
Ohledně dotazu na výrobu budky.
Nevím Martine jaké máš zkušenosti s výrobou a povrchovou úpravou.
Nejsem sice profesionál ale něco málo jsem už taky odzkoušel, a doma bych se do toho už nepouštěl.
Bohužel doba pokročila a nároky na kvalitu se zvedly dost drasticky, málo kdo ji však je ochoten zaplatit.
Mně připadá škoda nechat is udělat budky na úrovni a pak to doma "zkurvit" povrchovu úpravou.
Pokud to má vypadat chce to zručnost, znalosti, výbornou připravu a trpělivost.
Vnímej prosím mé vyjádření jen jako názor, nechci zde zpochybňovat Tvé schopnosti, vycházím však z faktu, které uvádíš.
Napiš prosím cenovou představu, od toho se vše odvíjí.
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27.11.10 15:09 «

Tak o takto urobené búdky by som mal aj ja záujem.

 

27.11.10 16:49 «

Hezká práce, všechna čest... No a co cena, za kolik by si to dokázal pustit do světa? 

 

27.11.10 19:31 «

Moc pěkná práce, taky by mě zajímala cena.

 

27.11.10 20:12 «

Já bych to viděl za pár 5500-6000,- podle dýhy.

 

27.11.10 20:53 «

tak to jsem zvědav co ti na takovou cenu odpovědí 

 

27.11.10 21:04 «

Já asi tuším....

editoval Alexej (27.11.10 21:05)

 

27.11.10 21:22 «

Mně se to zdá jako slušná cena .

 

27.11.10 23:02 «

To je moooc dobrá cena Alexeji. Teď už jenom aby se domluvily alespoň tři-čtyři páry, aby to po tebe bylo rozumější. Jeden pár
bych si vzal.
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