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Czy „Mona Lisa” jest zwykłym obrazem uśmiechającej się kobiety, a może czymś więcej?

Jako arcydzieło postrzegamy coś wykonane przy pomocy niecodziennych zdolności i artystycznych kształtów, 
znanych nam elementów wykorzystanych w niespotykany sposób, oddających esencję prawdy. 
Dla marki Martin Logan, esencją prawdy oddaną przez nasze umiejętności i artyzm jest realizm dźwięku. Kolejna 
generacja kolumn elektrostatycznych debiutuje poprzez model Expression ESL 13A.

Trzy dekady konstrukcji audio, oraz innowacyjnej inżynierii, skutkuje zaskakującym ideałem kolumny 
głośnikowej.



Arcydzieło Konstrukcji i Inżynierii

Aby zasłużyć na nazwę, głośnik Martin Logan musiał połączyć w sobie dekady 
innowacji, oraz na nowo zreinterpretować wyjątkowo szczegółową konstrukcję 
elektrostatyczną. Jest to flagowe osiągnięcie inżynierii audio XXI wieku.

Pièce de résistance jest połączeniem wielokrotnie nagradzanego 15-calowego 
panelu elektrostatycznego w formie cylindra CLS, przetwornika Xstat ze swoją solidną 
sekcją niskotonową, oraz rewolucyjne pomieszanie designu i inżynierii.

Spójrzcie na znane elementy klasycznych kolumn 
elektrostatycznych Martin Logan:

Zaawansowana technologia stojanów MicroPerf, 
oferująca ponad dwukrotnie większą odkrytą 
powierzchnię membran w porównaniu do tradycyjnych 
paneli elektrostatycznych w tym samym rozmiarze. 
Panel dodatkowo wzmocniony jest sztywnymi 
rozporami ClearSpar, utrzymującymi dokładny poziom 
napięcia próżniowo związanych membran nie 
naruszając jednocześnie pięknego, przezroczystego 
wyglądu. 
Dodajmy do tego smukłą, podobną do wyglądu strzały 
konstrukcję ramy AirFrame idealnie komponującą 
połączenie między panelem a obudową przetwornika 
niskotonowego.

Radykalne zmiany:

Zainspirowani własnymi doświadczeniami, 
przeprojektowaliśmy sekcję niskotonową Expression ESL 
13A, napędzaną przez nowy podwójny wzmacniacz 
500W klasy D i kontrolowaną przez zwrotnicę 24-Bit 
Vojtko, oraz system ARC (system korekcji pomieszczenia 
Anthem).

Wykorzystując dwa 12 calowe precyzyjnie wytwarzane 
przetworniki niskotonowe (w modelu 15A, 13A -10”, a 

10A - 8”)  o minimalnych zniekształceniach 
z aluminiową membraną, zamknięte w 
niezależnych obudowach, ekskluzywna 
technologia kierowania basu PoweredForce 
Forward zarządza interakcją pomiędzy 
tylnym przetwornikiem, a ścianą stojącą za 
nim. 
Inteligentna logika kontroli przesunięcia 
fazowego, pozwala minimalizować efekt 
odbić basu ze ścian, które mogłyby być 
słyszalne w pomieszczeniu odsłuchowym. 
Ten jednolity efekt pasma częstotliwości 
basu jest wyraźnie wyczuwalny. Jest to 
kolejny sposób, w który Martin Logan ulepsza 
doświadczenia odsłuchowe w dowolnym 
pomieszczeniu.



Typ / 
Konstrucja Podłogowa, elektrostatyczna Podłogowa, elektrostatyczna Podłogowa, elektrostatyczna Podłogowa, elektrostatyczna

Moc Zalecana moc wzmacniacza: 
20 - 700W / kanał 
Wbudowany wzmacniacz 
głośników niskotonowych: 
2 x 500W / kanał (4ohm),
2 x 1000W moc szczytowa

Zalecana moc wzmacniacza: 
20 - 600W / kanał
Wbudowany wzmacniacz 
głośników niskotonowych: 
2 x 300W / kanał (4ohm),
2 x 600W moc szczytowa

Zalecana moc wzmacniacza: 
20 - 550W / kanał
Wbudowany wzmacniacz 
głośników niskotonowych: 
2 x 275W / kanał (4ohm),
2 x 550W moc szczytowa

Zalecana moc wzmacniacza: 
20 - 400W / kanał

Pasmo 
przenoszenia

22Hz – 21kHz (+/-3dB)
Rozproszenie poziome: 30°
Rozproszenie pionowe: 
46” (116.9 cm) źródło liniowe

24Hz – 23kHz (+/-3dB)
Rozproszenie poziome: 30°
Rozproszenie pionowe: 
44” (112cm) źródło liniowe

29Hz – 23kHz (+/-3dB)
Rozproszenie poziome: 30°
Rozproszenie pionowe: 
44” (112cm) źródło liniowe

34Hz – 23kHz (+/-3dB)
Rozproszenie poziome: 30°
Rozproszenie pionowe: 
44” (112cm) źródło liniowe

Impedancja 4ohm
Kompatybilny z urządzeniami:
4, 6 lub 8ohm

4ohm
Kompatybilny z urządzeniami:
4, 6 lub 8ohm

4ohm
Kompatybilny z urządzeniami:
4, 6 lub 8ohm

4ohm
Kompatybilny z urządzeniami:
4, 6 lub 8ohm

Efektywność 92dB 91dB 91dB 90dB

Panel 
elektrostatyczny

117 × 38 cm wymiar panela
4446 cm2 powierzchnia panela
Wysokiej częstotliwości 
przetwornik elektrostatyczny 
XStat™ CLS™

112 × 33 cm wymiar panela
3696 cm2 powierzchnia panela
Wysokiej częstotliwości 
przetwornik elektrostatyczny 
XStat™ CLS™

112 × 28 cm wymiar panela
3136 cm2 powierzchnia panela
Wysokiej częstotliwości 
przetwornik elektrostatyczny 
XStat™ CLS™

112 × 23 cm wymiar panela
2576 cm2 powierzchnia panela
Wysokiej częstotliwości 
przetwornik elektrostatyczny 
XStat™ CLS™

Przetwornik 
niskotonowy

2 x 30.5 cm (12”) przetworniki 
PoweredForce Forward™ w 
koszu z odlewanego aluminium, 
aluminiowa membrana o 
wysokiej amplitudzie wychyłu, 
zamknięte w bezrezonansowej 
asymetrycznej obudowie

2 x 25.4 cm (10”) przetworniki 
PoweredForce Forward™ 
w koszu z odlewanego 
aluminium, aluminiowa 
membrana o wysokiej 
amplitudzie wychyłu, 
zamknięte w bezrezonansowej 
asymetrycznej obudowie

2 x 20.3 cm (8”) przetworniki 
PoweredForce Forward™ 
w koszu z odlewanego 
aluminium, aluminiowa 
membrana o wysokiej 
amplitudzie wychyłu, 
zamknięte w bezrezonansowej 
asymetrycznej obudowie

2 x 20.3 cm (8”) przetworniki 
PoweredForce Forward™ w 
koszu z odlewanego aluminium, 
aluminiowa membrana o 
wysokiej amplitudzie wychyłu, 
zamknięte w bezrezonansowej 
asymetrycznej obudowie

Funkcje / 
wyposażenie

Gotowy do współpracy z 
systemem korekcji akustyki 
(ARC)
Regulacje: 
Niskie tony +/-10dB poniżej 75Hz
Średnie tony –2dB, 0 db, +2dB 
Korektor ARC EQ: wł/wył
Kontrola podświetlenia LED: 
wł. / przyciemnianie / wył.
Wejścia (dla ARC): RJ45, mini 
USB

Gotowy do współpracy z 
systemem korekcji akustyki 
(ARC)
Regulacje: 
Niskie tony +/-10dB poniżej 
75Hz
Średnie tony –2dB, 0 db, +2dB 
Korektor ARC EQ: wł/wył
Kontrola podświetlenia LED: 
wł. / przyciemnianie / wył.
Wejścia (dla ARC): RJ45, mini 
USB

Gotowy do współpracy z 
systemem korekcji akustyki 
(ARC)
Regulacje: 
Niskie tony +/-10dB poniżej 
75Hz
Średnie tony –2dB, 0 db, +2dB 
Korektor ARC EQ: wł/wył
Kontrola podświetlenia LED: 
wł. / przyciemnianie / wył.
Wejścia (dla ARC): RJ45, mini 
USB 

5 firmowych terminali 
głośnikowych

Zużycie energii Maksymalnie 900W / kanał Maksymalnie 500W / kanał Maksymalnie 500W / kanał Maksymalnie 2W / kanał

Wymiary 
(W x S x G) 177.3 × 40 × 63.3 cm 156.1 × 33.9 × 69.9 cm 154.3 × 30.2 × 69.6 cm 152 × 36.4 × 64.6 cm

Waga 63.5 kg / szt. 46.8 kg / szt. 40.9 kg / szt. 35.4 kg / szt.

ESL 15A ESL 13A ESL 11A

Room Correction Technology

ESL 9


