Falante Tátil All Weather (AW339)
Talvez uma de nossas maiores forças. é a vasta gama de empresas comprometidas
com a integração de transdutores em seus produtos. Esse uso amplo fala da
versatilidade de nossa linha de transdutores e a confiança destes fabricantes em
nossos produtos.
Um dos principais mercados onde transdutores AQUASONIC estão integrados e o da
hidromassagem e banheiras de hidromassagem. O transdutor AW339 All Weather é
freqüentemente utilizado por estes fabricantes, como parte de uma atualização de
pacote complementar de som.Oferecer este tipo de upgrade tem provado ser uma
estratégia de marketing de sucesso para vários fabricantes de SPA s e, Ofurôs.
Durante a evolução da linha de transdutores, os
desenvolvedores da AQUASONIC apareceram com
a idéia de criar um produto, que suportasse as
difíceis condições ambientais encontradas em
ofurôs, spas, banheiras de hidromassagem, e
cascos de barcos. Sabendo que os transdutores
capazes de ativar os materiais utilizados, que são
estruturas
geralmente fibra de vidro econstruessas
madeira, eles
criaram o AW339, à prova de
tempo. Hoje, esse transdutor oferece aos seus utilizadores a flexibilidade de fixá-lo
escondido, e oferecendo surpreendentemente um som de alta qualidade.
Utilizando a tecnologia de som tátil , o AW339 é usado
por vários fabricantes de banheiras de hidromassagem
como uma forma de oferecer aos seus proprietários o
prazer adicional de ouvir música enquanto aproveitam o
momento de relaxamento e esquecem as
preocupações...
Este tipo de aplicação é conseguida com a
montagem do transdutor diretamente na parte de
trás da parede de fibra de vidro usado para construir
o casco da banheira de hidromassagem.
Tendo os transdutores montados dessa forma, e
sendo capaz de ativar a superfície do material,
elimina-se a necessidade de ter alto-falantes
externos,que muitas vezes causam acidentes.
Sabendo-se que a fibra de vidro e a água são excelentes condutores de ondas
sonoras, a música vinda da banheira ou hidromassagem é nítida e clara.
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