
TAGA Harmony, polski producent nagradzanych głośników i elektroniki audio, prezentuje najnowszą, 
drugą wersję flagowej kolumny podstawkowej Diamond B-60.

Flagowa seria Diamond to prezentacja możliwości TAGA Harmony, która ujawnia emocje, uczucia i pasję całe-
go zespołu zaangażowanego w tworzenie tej wspaniałej gamy produktów.

Kolumny Diamond B-60 zostały już docenione i wielokrotnie nagrodzone na rynku, 
dlatego nie było łatwo je udoskonalić, zachowując przy tym ich oryginalny styl.

Nowy, wysokiej klasy materiał tłumiący obudowę, który lepiej rozbija fale stojące, obniża rezonanse i ograni-
cza zniekształcenia, co poprawia płynność i charakterystykę dźwięku we wszystkich zakresach.

Wewnętrzne okablowanie zostało specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane dla Diamond 
B-60 v.2 przez XLO U.S.A., jednego z najlepszych producentów kabli audio na świecie.
Wielożyłowe przewody z miedzi beztlenowej o grubości 14AWG są wykorzystane do połączenia 
przetworników ze zwrotnicami zapewniając, że sygnał audio nie straci nic z ważnych detali na 
drodze od wzmacniacza do głośników.

KOLUMNA PODSTAWKOWA

Wdrożyliśmy naszą najnowszą koncepcję „Born in Europe - Crafted for the World”, aby zmodernizować 
niemal każdy aspekt brzmienia Diamond B-60. Rezultat jest niesamowity i daje jeszcze głębszy, doskonale 

kontrolowany i zdefiniowany bas, bardziej gładką i bogatą średnicę oraz atrakcyjne, szczegółowe i krystalicz-
nie czyste tony wysokie, a także bardzo otwartą i przestrzenną scenę dźwiękową.

Obudowa S-TLIE (Super Taga Low Interference) została nieznacznie zmodernizowana, aby zapewnić większą 
objętość wewnętrzną i dodatkowy poziom sztywności. Jej kształt ma niebagatelną rolę w obniżaniu niechcia-
nych wibracji, dyfrakcji, zniekształceń oraz efektu fal stojących.

Zwrotnice Ogrodnika (Ogrodnik Crossovers) – dźwięk Diamond B-60 v.2 kontrolowany jest 
przez sekcje zwrotnic Ogrodnika. Są one specjalnie i osobiście zaprojektowane oraz zestrojone 
przez znanego polskiego projektanta kolumn głośnikowych i recenzenta prasy audio Pana Arka 
Ogrodnika. Używamy minimalną ilość wysokiej jakości i precyzyjnie dobranych komponentów 
w sekcjach wysoko i nisko pasmowych, co zapewnia najlepszą neutralność, przenoszenie dużej 
mocy oraz większą precyzję.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE



KOLUMNA PODSTAWKOWA

Przednia plakietka z logo jest teraz mocowana 
magnetycznie - można ją łatwo zdjąć, aby dopa-
sować kolumny do wystroju pomieszczenia.

Dodaliśmy nowe wykończenie do gamy wysokiej 
jakości oklein z naturalnego drewna z lakierem 
fortepianowym w wysokim połysku:
EBONY VENEER with clear gloss piano lacquer.

Diamond B-60 jest wyjątkową kolumną bazującą na najlepszych technologiach jakie osiągnęli 
inżynierowie TAGA Harmony.
Rezultat jest widoczny od pierwszego spojrzenia: pięknie zaprojektowana, zakrzywiona obu-
dowa o czystych, eleganckich liniach oraz luksusowy projekt i wykończenie wysokiej jakości 
naturalnym drewnem pokrytym lakierem na wysoki połysk. 

Po podłączeniu kolumn natychmiast zachwycicie się brzmieniem Diamond B-60 v.2 – niezwy-
kle naturalnym, pełnym dynamiki, czystości i wciągającym… po prostu wspaniałe!

 Posłuchaj, wciągnij się, pokochaj!

ZMIANY W WYGLĄDZIE



Konstrukcja

Podstawkowa, 2-drożna, 2 przetworniki
Bi-wiring, Bi-amping,
Tylny bassreflex,
Obudowa 18 mm MDF S-TLIE
Punkty odcięcia zwrotnicy 3.7kHz

Przetwornik
wysokotonowy 30 mm (1.18”) O-TPTTD, E-TPAF

Przetwornik
średnioniskotonowy 165 mm (6.5”) TNPPCD

Zalecana
moc wzmacniacza 50 - 200W

Pasmo przenoszenia
(±3dB) 36Hz - 33kHz

Impedancja 6ohm
Czułość 90dB

Wymiary (W/S/G) 41 x 23 x 34.7 cm
Waga (netto) 26.6 kg / para

Więcej informacji na temat marki TAGA Harmony oraz jej produktów znajdziesz:

KOLUMNA PODSTAWKOWA

CZYSTOŚĆ - perfekcyjnie czysty, transparentny i naturalny dźwięk

WYCIĘCIE - z dbałością zaprojektowane obudowy o idealnych proporcjach

KARAT – waga pary to prawie 27 kg. Bardzo sztywne, wolne od rezonansów obudowy

KOLOR – wyjątkowe wykończenie afrykańskim drewnem

POŁYSK - doskonałe wykończenie błyszczącym lakierem fortepianowym

Real Wood African Walnut Veneer
With Clear Gloss Piano Lacquer

Real Wood Ebony Veneer
With Clear Gloss Piano Lacquer

Real Wood Rosewood Veneer
With Clear Gloss Piano Lacquer

Dlaczego seria Diamond daje Ci najwięcej nie tylko w swojej klasie cenowej?

http://www.tagaharmony.com
https://www.facebook.com/TagaHarmony/?ref=bookmarks
https://www.flickr.com/photos/127378552@N04/albums
https://www.instagram.com/tagaharmony/
https://twitter.com/TagaHarmony
https://twitter.com/TagaHarmony


Projekt i konstrukcja obudowy kolumny głośnikowej jest jednym z elementów 
mających krytyczny wpływ na brzmienie. 
W oparciu o naszą technologię TLIE (Taga Low Interference Enclosures) wy-
pracowaliśmy nowe rozwiązanie klasy high-end, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
sztywność, oraz ograniczyć niechciane rezonanse.
Nowa technologia nosi nazwę S-TLIE (Super Taga Low Interference Enclosures). 

Bardzo sztywne płyty MDF o grubości 18 mm zostały użyte do budowy ścia-
nek bocznych, górnej, dolnej i tylnej, natomiast wewnętrzne mają grubość 
15 mm, co wzmacnia całą strukturę i nadaje jeszcze większą sztywność. Ścianki 
są mocno zakotwiczone do tylnej podpory o grubości 75mm, wzmacniającej 
całą konstrukcję.

Zakrzywiony kształt ścianek bocznych jak również płyty górnej, ma niebagatelną rolę w obniżaniu niechcianych 
wibracji, dyfrakcji, zniekształceń, oraz efektu fal stojących.

High-endowe naturalne okleiny z Afrykańskiego drewna pokryte 9 warstwami lakieru zapewniają luksusowy 
wygląd.
Dla uzyskania jednorodnego i prawidłowo zbalansowanego dźwięku wszystkie przetworniki wyrównano czaso-
wo poprzez odchylenie o kilka stopni całej obudowy.

KOLUMNA PODSTAWKOWA

Aby zachować elegancką i minimalistyczną obudowę przedniego panelu, zastosowano ma-
gnetycznie montowaną maskownicę oraz montowaną w ten sam sposób plakietkę z logo 
DIAMOND. Dzięki temu można ją w razie potrzeby ściągnąć.

High-endowa 30mm (1,18”) O-TPTTD (Oversized Taga Pure Titanium Tweeter Dome) kopułka wy-
sokotonowa jest 20% większa od tej zastosowanej w serii Platinum Special Edition, aby zapewnić 
przenoszenie większej mocy oraz dokładniejszy, czystszy, gładszy i bardziej szczegółowy dźwięk.

Ferrofluidowe chłodzenie, oraz wytrzymała 28mm CCAW cewka ze srebrnym uzwojeniem 
jak również dwa magnesy (Φ80 & Φ70) pomagają przetwornikowi obsługiwać większą moc. Kopułka 
posiada niesamowitą precyzję i działa w ultra poszerzonym paśmie wysokich częstotliwości 
do 33 kHz (+/- 3dB).

E-TPAF (Enlarged Taga Pure Aluminium Faceplate) przedni panel głośnika wysokotonowego z alum-
inium, oraz metalowa maskownica kopułki pomagają w rozpraszaniu wysokich tonów.

1. Dodatkowy magnes Φ70
2. T-YOKE / Nabiegunnik
3. Magnes ferrytowy Φ80
4. Płyta nabiegunnikowa
5. 28mm CCAW Cewka z uzwojeniem ze srebra
6. O-TPTTD Kopułka z czystego tytanu
7. E-TPAF Panel przedni z aluminium
8. Metalowa maskownica



1. Dodatkowy magnes Φ70
2. T-YOKE / Nabiegunnik
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4. Płyta nabiegunnikowa
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DIAMOND B-60 v.2

KOLUMNA PODSTAWKOWA

165mm (6,5”) TNPPCD (Taga Non-pressed Paper Cone Driver) przetwornik niskotonowy wyposażony w po-
większony magnes Φ120 i ciśnieniowo odlewany aluminiowy kosz. Ekstremalnie sztywny wykorzystuje rozwią-
zania niwelujące wibracje. Wytrzymała 4-warstwowa, czysto miedziana cewka drgająca umożliwia obsługę du-
żej mocy. Przetwornik z TNPPCD oferuje głębokie, precyzyjne i szczegółowe brzmienie basów i średnich tonów, 
dzięki czemu dźwięk jest bardzo bogaty, przestronny i przyjemnie naturalny.

1. T-YOKE / Nabiegunnik
2. Powiększony magnes Φ120
3. Płyta nabiegunnikowa
4. Zacisk przyłączeniowy
5.Aluminiowy kosz z odlewu ciśnieniowego poddany 
   powierzchniowej anodyzacji
6. Resor
7. 4-warstwowa cewka i uzwojenie typu flat-wire
8. TNPPCD (Taga Non-pressed Paper Cone Driver)
9. Kopułka przeciwpyłowa z papieru nietłoczonego

BASSREFLEX nisko-szumowy i ultra-szybki port basu 
zapewnia odpowiednią dyspersję niskich częstotliwości.

Wewnętrzne okablowanie zostało specjalnie 
zaprojektowane i wyprodukowane dla Diamond 
B-60 v.2 przez XLO U.S.A., jednego z najlepszych 
producentów kabli audio na świecie.

Wielożyłowe przewody z miedzi beztlenowej 
o grubości 14AWG są wykorzystane do połącze-
nia przetworników ze zwrotnicami zapewniając, 
że sygnał audio nie straci nic z ważnych detali na 
drodze od wzmacniacza do głośników.

Zwrotnice Ogrodnika (Ogrodnik Crossovers) – dźwięk Diamond B-60 v.2 kontrolowany jest 
przez sekcje zwrotnic Ogrodnika. Są one specjalnie i osobiście zaprojektowane oraz zestrojone 
przez znanego polskiego projektanta kolumn głośnikowych i recenzenta prasy audio Pana Arka 
Ogrodnika.
Używamy minimalną ilość wysokiej jakości i precyzyjnie dobranych komponentów w sekcjach 
wysoko i nisko pasmowych, co zapewnia najlepszą neutralność, przenoszenie dużej mocy oraz 
większą precyzję.

Wysokiej jakości, pozłacane terminale głośnikowe, obsługują 
kable do 10 AWG, oraz większość popularnych typów złączy. 
Umożliwiają połączenia bi-wiring oraz bi-amping dla szerszej 
dyspersji, przestrzeni i precyzyjności dźwięku. 
Wykorzystane zostały high-endowe zworki z czystej beztlenowej 
miedzi 4N. Terminale zapewniają najlepszej jakości połączenie 
kabli głośnikowych.


