
Minhembio.com - Hemma hos ipppe - DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr

http://www.minhembio.com/ipppe/245630[25-01-2010 12:36:59]

Ej inloggad

 

 

Hemma hos ipppe
  Bor: Valbo , ålder: 28 Medlem sedan: 2008-01-07 

Senaste uppdatering: 2010-01-21 20:14:19 

 Har 88 bilder i galleriet     0 filmer i filmsamlingen    skrivit 107 inlägg i

forumet

 ipppes forumprofil

DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr  Övriga byggbilder

Medelbetyg:  (10.00) (44 st)      15975 besökare      Kommentarer     Anmäl detta album

Album från ipppe:

 Vardagsrummet (17)    DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr (53)    Min lilla DIY samling... (9)    DTQWT vs Genexxa SX 1200 (1)   
 Paket från Hong Kong! (8)  

Eftersom jag tröttnat på mina nuvarande golvhögtalare så har jag länge letat efter en lämplig
högtalare att bygga själv... Till slut snubblade jag över denna ritning som passade mig som handsken.
Förhoppningsvis låter den lika bra som alla säger... Ritningar samt all information angående denna
högtalare finns på Troels Gravesen's hemsida...

Produkter i albumet:

Detaljer

Bilder i detta album Växla till minatyrbilder

DTQWT
(2009-08-21 09:51:17) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

 Senaste bilderna

Hjärnan och... 
  -danjel- 

7 timmar sedan

Mer info i albumet
om... 

  hampe90 
11 timmar sedan

Subwoofern på... 
  hampe90 

11 timmar sedan

Taket 

Hem Nyheter Galleriet Forum Film Marknaden  Prisjakt Om MinHembio Logga in

 Galleri (88)  Filmsamling (0)  Annonser (1)  Gästbok (0)  Mina omdömen  Poäng
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Produkter på bilden:

Platsen där det ska ske...
Som tur är har man ett 70m2 garage att knåpa i... (2009-06-16 21:12:32) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

  Frostbitaren 
12 timmar sedan

Bättre än... 
  hampe90 

12 timmar sedan
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Produkter på bilden:

Verktygen det ska ske med...
Handcirkelsåg, bänksåg, handöverfräs, lamellfräs, sticksåg, planslip och till sist färgsprutan... Ska nog investera en excenterslip samt elhyvel innan detta projekt är klart...

(2009-06-16 21:14:05) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300615.jpg


Minhembio.com - Hemma hos ipppe - DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr

http://www.minhembio.com/ipppe/245630[25-01-2010 12:36:59]

Produkter på bilden:

Ritning...
Skaffat mdf och skrivit ut ritningen... Mina högtalare kommer att bli högblank svarta med nån form av trä på frontstycket som matchar min DIY tv-bänk...Vet ej hur det kommer

att ser ut än ;) (2009-06-16 21:16:23) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300618.jpg
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Produkter på bilden:

Första kapningen...
Det som handcirkelsågen saknade i precision fick handöverfräsen kompensera, NOGA ska det vara... Pingisbordet fick fungera som arbetsbord :) (2009-06-16 21:18:23) Bilden

är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300620.jpg
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Produkter på bilden:

En bit på vägen...
Sidor samt bakstycken färdiga... (2009-06-16 21:20:23) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300621.jpg
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Produkter på bilden:

Kollar passformen innan kexning och limning...
Samtliga delar förutom framstycket kapade... Framstycket vet jag inte riktigt hur jag ska designa än så den väntar jag med tills jag skaffat alla element... (2009-06-16 21:22:10)

Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300622.jpg
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Produkter på bilden:

Kexning...
Här kommer lamellfräsen in och briljerar... Barnsligt enkelt med rätt verktyg... jag väljer att kexa för den extra lilla stabiliteten, samt att allting håller sig på plats när man ska

limma... (2009-06-16 21:24:14) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300623.jpg
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Produkter på bilden:

Båda lådorna "kexade" och är färdiga för limning...
Så var det "enkla" jobbet färdigt... Nu kommer limning att ske tills allting förutom ena sidan samt framstycket sitter på plats... Innan andra sidan kommer på plats ska allt

dämpmaterial på plats, kanske eventuellt terminaler också... (2009-06-16 23:22:08) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300637.jpg
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Produkter på bilden:

Resten av bitarna för limning...
(2009-06-17 17:09:07) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Första högtalaren rest...
Första intrycket är att detta kommer bli en tung pjäs :) Första högtalaren limmad och provpassad med översidan samt andra sidostycket... Grymt nöjd med passformen lär jag

säga... Mer än så här tänker jag inte göra förrän jag beställt dämpmaterialet... (2009-06-17 17:09:54) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300695.jpg
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Produkter på bilden:

Sådärja...
Båda lådorna färdiga så här långt... Ska invänta dämpmaterialet innan jag limmar vidare... (2009-06-18 13:14:10) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300758.jpg
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Produkter på bilden:

Fyndat excenterslip...
Har varit och fyndat excenterslip samt limträskiva på k-rauta idag för halva priset... :) Utförsäljning is the shit... Tanken är att limträskivan ska bli framsidorna på högtalarna i

ungefär samma stuk som min DIY-tvbänk :) Lådorna ska alltså bli högblank svarta... blir nog bra till slut... (2009-06-18 13:16:45) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att

zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300759.jpg
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Produkter på bilden:

Framsidorna påbörjas....
Framsidorna hyvlas till exakt bredd... Elhyveln fungerar förvånansvärt bra... Var inne på en planhyvel/rikthyvel ett tag men detta fungerar ju utmärkt om man är lite noga...

(2009-06-19 12:21:42) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=300955.jpg
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Produkter på bilden:

Hyveln igen...
Hyvlar till "vinkeln" på framsidorna... Lite knepigt men resultatet blir perfekt... (2009-06-20 18:53:15) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301035.jpg
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Produkter på bilden:

Framsidorna hyvlade och klara...
Två framsidor fortfarande varma från hyveln... Snyggt blir det... (2009-06-20 18:54:10) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301036.jpg
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Produkter på bilden:

En högtalare träder fram...
Sakta men säkert börjar man se hur slutprodukten kommer att se ut :) Fortfarande mycket kvar... (2009-06-20 18:57:07) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.
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Minhembio.com - Hemma hos ipppe - DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr

http://www.minhembio.com/ipppe/245630[25-01-2010 12:36:59]

Produkter på bilden:

Dämpmaterial...
Allt dämpmaterial samt polskruvarna har kommit... Väntar bara på basarna nu så kan jag göra allt utom framsidan färdigt... Basarna borde komma innan helgen... (2009-06-25

15:21:47) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301497.jpg
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Produkter på bilden:

Basarna has arrived...
Basarna och lite tillbehör kom idag... Härligt härligt... Nu har man lite mer att göra ;) (2009-06-26 12:11:58) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301641.jpg
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Produkter på bilden:

Polskruvarna samt "gafflarna" var modell billig från ljudia.se men såna kan man ju alltid byta ut efteråt om man skulle vilja prova dyrare saker... Gafflarna ska bli till DIY-

högtalarkablar sedan... (2009-06-26 12:15:14) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301643.jpg
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Produkter på bilden:

Lite dämp...
En del av dämpmaterialet på plats innan jag kexar och limmar ihop andra sidan... Resten når jag genom "bas-hålen" och framifrån när det är limmat... (2009-06-26 13:50:01) 

Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301665.jpg
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Produkter på bilden:

Limning...
Andra sidan limmad... Hade inte tillräckligt med skruvtvingar så en nödlösning fick duga... Funkade bra, men jag ska köpa ett par extra tvingar när nästa högtalare limmas :)

Och efter Troels Gravesens egna råd så limmade jag inte dit den lilla "bottenplattan" än för att komma åt polskruvarna enklare... Den biten limmas på plats sist... (2009-06-26

13:51:38) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301666.jpg
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Produkter på bilden:

Sista limningen...
Såja... Sista limningen för lådorna klar... Med översidorna fick man improvisera lite igen :) Allt som funkar är bra... Nästa steg blir att fräsa ur hålen för basarna och in med

resten av dämpmaterialet... (2009-06-27 22:28:44) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301759.jpg
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Produkter på bilden:

Dags för fräsning...
Enkelt med rätt verktyg... Cirkel-jiggen man fick med överhandsfräsen fungerade perfekt... Fräser ner till 12mm så att aluminium-kanten på basarna precis blir i höjd med

skivan... (2009-06-28 20:39:18) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301857.jpg
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Produkter på bilden:

Hålet...
För att få hålet snyggt så använde jag mig av överhandsfräsen även här... Sparade några centimeter som jag drar av med sticksågen sedan... (2009-06-28 20:42:22) Bilden är

högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301858.jpg
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Produkter på bilden:

Två hål...
Snyggt vart det :) Jag kunde inte låta bli att prova med basarna... Skön känsla att äntligen få in lite prylar i lådan :) (2009-06-28 20:44:59) Bilden är högupplöst. Klicka i

bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301863.jpg
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Produkter på bilden:

Förstärkning...
Limmar dit sista förstärkningen som sitter emellan basarna... (2009-06-29 20:12:08) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301979.jpg
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Produkter på bilden:

Spackla, slipa, spackla, slipa, spackla, slipa osv...
Dags för spackling... Spacklar med biltemas metall-spackel, den kan slipas efter 5 min samtidigt som den blir stenhård och tål vibrationer... Spacklar alla sågytor på mdf-

skivorna för att försegla den till målningen, samt för att få "vassa" hörn och vinklar överallt... (2009-06-29 20:12:56) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

 

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=301980.jpg
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Produkter på bilden:

Övergång mellan låda och framsida...
Fräser ner kanterna mellan lådan och framsidan för att få en snygg övergång... Ingen idé att försöka dölja skarven eftersom lådan blir svart och framsidan blir vaxat limträ...

(2009-06-30 12:11:36) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=302029.jpg
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Produkter på bilden:

Sådärja...
Båda lådorna slipade och färdiga för grundmålning... Nu är det bara ett par veckors målning kvar ;) (2009-06-30 14:37:26) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att

zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=302055.jpg
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Produkter på bilden:

Första och andra grundingen...
Grundat och klart... Lite slipning efter detta sen ska svartfärgen på ett par lager minst... Men nu ska jag till Göteborg i 5 dagar så nu får högtalarna vila lite :) (2009-06-30

22:29:03) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=302122.jpg
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Produkter på bilden:

Svartmålat
Sådärja... Back in business... Har slipat och målat första lagret av svartfärgen... Blir minst ett lager till sen några lager klarlack... Har även beställt alla komponenter från

Jantzen Audio nu... (2009-07-07 12:11:57) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Sista lagret toppfärg...
Sista lagret toppfärg sprutmålas med en HVLP maskin... Detta för att få så jämnt lager som möjligt innan klarlacken läggs på... Då slipper jag våtslipa och rubba så mycket i

slutet... Har testat lite på provbitar innan och resultatet efter rubbing och polering blir helt otroligt... hoppas högtalarna blir lika bra... (2009-07-09 14:17:31) Bilden är

högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Val av kemikalier...
Har kört med Flüggers grejer hela vägen igenom... Givetvis oljebaserade grejer, vattenbaserat är en myt enligt mig :) Till höger ser ni en provbit med polerad finish,

spegelblankt blir det... Observera att "provbiten" har inget underarbete alls, har bara strykt på toppfärg och golvlack för att kunna se hur finishen blir efter våtslipningen /

poleringen... Med rätt underarbete blir resultatet givetvis MYCKET bättre... (2009-07-09 21:34:02) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Färdiga!
Nejdå... skoja bara :) Jag har photoshopat lite medan jag väntar på att färgen ska torka... Så här är tanken att dom ska se ut iaf, med nåt mer inslag av svart på framsidan...

Givetvis ska det svarta vara högblankt också... Kom gärna med kommentarer angående utseendet... Personligen tycker jag det kommer bli jävligt snyggt... (2009-07-10

16:00:06) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Kandidater...
Här är lite olika kandidater med inlägg av svart... Träet kommer jag köra med, det har jag bestämt iaf... Men det skulle vara snyggt med nå inlägg av svart som sagt... Vad

tycks.. ? (2009-07-10 21:28:53) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Klarlack...
Första lagret av klarlacken äntligen på... golvlacken kunde jag köra outspädd eftersom den var väldigt "rinnig"... lacken flyter ut väldigt bra utan att rinna... eventuellt

"apelsinskal" tar man sedan bort med våtslipning innan rubbing/polering... bara att hålla tummarna... (2009-07-11 14:22:06) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att

zooma.      
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Produkter på bilden:

Stålborsta...
Äntligen en del av projektet det inte är så noga med... Borstar framsidorna med stålborstar för att få det där slitna utseendet... Bara att blåsa på, desto slarvigare man är desto

bättre blir det... Hårt lär det borstas! (2009-07-16 17:17:06) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Dax för vax...
Efter en stunds borstning är det dags för vaxet... Kladdar på med en trasa och tar bort överflödet efter ca 10 min och allt poleras efter ett par timmar... Färgen jag använder är

Mörk ek... Tycker man att det blir för mörkt kan man ta stålull senare och få fram lite av det ljusa träet... (2009-07-16 18:55:35) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att

zooma.      
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Produkter på bilden:

Finale...
Resultatet blir skitsnyggt tycker jag... Man får verkligen ett unikt och eget utseende för en billig peng och väldigt lite arbete... Samtidigt är det en hel del struktur i ytan som

ger lite djup, passar skitbra ihop med den svarta högblanka färgen... (2009-07-16 18:57:00) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

ÄNTLIGEN!!
Äntligen har alla grejer från Jantzen Audio kommit... nu kan högtalaren verkligen ta fart...!! blir till att ägna helgen åt lödning :) (2009-07-17 14:28:54) Bilden är

högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Mer fräsning...
Mer fräsning... Var väldigt nervös när jag fräste "wave-guiden"... stadig på handen... Fick tillverka en egen fräsjigg för att den som kom med fräsen klarade inte så små cirklar...

(2009-07-17 22:15:38) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Fräs fräs...
Ännu mer fräsning... Vart riktigt bra när mellanregistren kom på plats... Hann även fräsa dom vertikala linjerna som ska målas svarta sedan... Börjar se bra ut :) (2009-07-17

22:17:24) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Fötter...
Har passat på att göra små fötter till mina spikes... Enligt Troels ska högtalaren vara ca 30-45mm över golvet så mina spikes räckte inte till riktigt... Gjorda av vanlig rundstav...

(2009-07-19 12:03:11) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Basfilter...
Första lödningen klar... Detta är min första lödning nånsin så var snäll med kritiken :) (2009-07-19 14:17:59) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Mer filter...
Filter till diskant och mellanregister.... Dessa tog lite tid för en amatör :) (2009-07-19 18:59:27) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Lackat och klart...
Sådärja... Lacken vart väldigt lyckad, så lyckad att jag inte ens tänker våtslipa och polera den... Den är lite "vågig" på vissa ställen på sidorna så om jag stör mig på det i

framtiden så får jag måla den liggande eller våtslipa... Men nu får det räcka med lackering för denna gång :) Imorrn blir det ihopmontering... Tjohoo... (2009-07-20 19:15:47) 

Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Framsidorna...
Framsidorna målade och vaxade... (2009-07-20 21:23:08) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Föra lådan helt färdig...
Sådär... Första lådan helt färdig med polskruvar monterade... Har även tryck i resten av dämpningen som man kan se på bilden framifrån... Nästa steg är att dra kablar och

börja montera komponenterna... (2009-07-21 19:18:20) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

http://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=304878.jpg


Minhembio.com - Hemma hos ipppe - DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr

http://www.minhembio.com/ipppe/245630[25-01-2010 12:36:59]

Produkter på bilden:

Initialer...
Har tillverkat en liten bricka med mina initialer istället för att fräsa in nånting... Vart ganska bra... Det är detaljerna som gör helheten :) (2009-07-22 15:13:58) Bilden är

högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Le Grande Finale...
Sådärja... Äntligen färdiga... Otroligt nöjd med resultatet, härlig känsla att polera upp dom en sista gång innan inkoppling :) Med en matchvikt på nästan 50kg/st så känns dom

verkligen ordentliga och ingenting man släpar omkring på själv... (2009-07-24 16:53:01) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Lite bättre foto...
(2009-08-06 21:11:42) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:

Inkopplade...
Hade väldigt höga förväntningar på ljudet och det var verkligen ingen besvikelse... Även fast jag kör en enklare hemmabioreciever så vart ljudet helt otroligt jämfört med dom

gamla högtalarna... Nu väntar lite injustering... Ska även låna hem en dacmagic i helgen och se om jag får lite fart på den biten :) Ska fixa lite bättre bilder till mitt andra

galleri när ljusförhållandena är bättre.... (2009-07-24 16:55:16) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      
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Produkter på bilden:
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 robert293   2010-01-09 15:12:46    Anmäl

riktigt nice.....skulle verkligen vilja veta hur dom låter.

 Shike   2010-01-08 16:52:22    Anmäl

Mycket fint :) Bra jobbat och fina bilder.

 Lisa91   2009-12-11 20:08:52    Anmäl

Otroligt snygga och välbyggda!
Önskar att jag hade ditt ordningssinne oxå,mitt garage ser för taskigt ut!

 CallMeNobody   2009-11-13 10:54:33    Anmäl

Skitsnyggt!
Troels gör inte tråkiga saker direkt, själv kör jag med hans C-17 och är väldigt nöjd med dem.

 Altberg   2009-11-06 14:55:57    Anmäl

Grymt! Klar 10a :)

 pompom88   2009-11-06 14:02:21    Anmäl

helt sjukt snyggt

 balagarba   2009-10-11 19:31:01    Anmäl

Grymt snyggt du fick till dom!11 points!!

 bakerman22   2009-10-06 00:18:32    Anmäl

Helt sjukt.. Jag kräks nästan av avundsjuka.. Snacka om mästerverk...

http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=148080
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/148080-troels-dtqwt.html
http://www.hifimusic.co.il/%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-diy-t1992.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=148080&perpage=25&pagenumber=1
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?tid=80328
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?tid=79513
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?tid=79513&pn=1
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?tid=80328&pn=1
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=1894251
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=148080
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.minhembio.com/bilder/bild/%3fpic_id%3d301759.jpg&imgrefurl=http://www.minhembio.com/ipppe/245630&usg=__ivchyj6z5hvk9pa00bn5j7h5cq4=&h=638&w=850&sz=95&hl=da&start=135&um=1&tbnid=n-wkelg58jw--m:&tbnh=109&tbn
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=148080&page=4
http://www.funkymaniac.com/bygg.html
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=242529
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=236091
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=236091
http://www.minhembio.com/robert293
http://www.minhembio.com/robert293
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2736375&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2736375&st=0
http://www.minhembio.com/Shike
http://www.minhembio.com/Shike
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2735019&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2735019&st=0
http://www.minhembio.com/Lisa91
http://www.minhembio.com/Lisa91
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2697788&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2697788&st=0
http://www.minhembio.com/CallMeNobody
http://www.minhembio.com/CallMeNobody
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2655715&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2655715&st=0
http://www.minhembio.com/Altberg
http://www.minhembio.com/Altberg
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2646262&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2646262&st=0
http://www.minhembio.com/pompom88
http://www.minhembio.com/pompom88
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2646186&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2646186&st=0
http://www.minhembio.com/balagarba
http://www.minhembio.com/balagarba
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2608927&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2608927&st=0
http://www.minhembio.com/bakerman22
http://www.minhembio.com/bakerman22
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2600947&st=0
http://www.minhembio.com/forum/index.php?act=report&t=236091&p=2600947&st=0


Minhembio.com - Hemma hos ipppe - DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr

http://www.minhembio.com/ipppe/245630[25-01-2010 12:36:59]

 Beijergard   2009-09-17 20:28:20    Anmäl

Citera(ipppe @ Sep 13 2009, 14:58 )
Tack tack 

Har du vägarna förbi Valbo så är du välkommen 

Jag ska ha det i åtanke! Helt klart! Dessa högtalare måste vara en fröjd för örat likasom ögat!

 oLjudet   2009-09-13 19:02:13    Anmäl

grymt jobbat!! Ska själv bygga ett par DIY talare, får se vad det blir för modell.

Du måste vara inloggad för att kunna ge kommentarer.
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Ej inloggad

 

 

Hemma hos ipppe
  Bor: Valbo , ålder: 28 Medlem sedan: 2008-01-07 

Senaste uppdatering: 2010-01-21 20:14:19 

 Har 88 bilder i galleriet     0 filmer i filmsamlingen    skrivit 107 inlägg i

forumet

 ipppes forumprofil

DTQWT vs Genexxa SX 1200  HiFi-anläggning

Medelbetyg:  (0.00) (0 st)      436 besökare      Kommentarer     Anmäl detta album

Album från ipppe:

 Vardagsrummet (17)    DIY - DTQWT - golvhögtalare av Troels Gr (53)    Min lilla DIY samling... (9)    DTQWT vs Genexxa SX 1200 (1)   
 Paket från Hong Kong! (8)  

Vinnaren i denna kamp kunde jag utse i förväg men jag var tvungen att testa när jag
fortfarande hade Genexxorna hemma :)

Produkter i albumet:

  Cambridge Audio DacMagic ( AD/DA-omvandlare )

  Nintendo SNES (Super Nintendo) ( Stationära konsoler )

  Cambridge Audio Azur 640A ( Stereoförstärkare )

Detaljer

Bilder i detta album Växla till minatyrbilder

Vad gör man när man har tråkigt på jullovet :) Totalt ovetenskapligt test...
Har velat jämföra dessa brevid varandra sen jag byggde mina nya golvare men har inte haft orken riktigt, men nu fick jag lite tråkigt under jullovet och då körde jag igång :)

Att DTQWT skulle vinna denna kamp var ju ingen överraskning, men......

Det är faktiskt lite skämskudde över att jag tidigare sagt att Genexxorna låter "hyffsat", det uttalandet skulle jag vilja ta tillbaks direkt!!!

 Senaste bilderna

Hjärnan och... 
  -danjel- 

6 timmar sedan

Mer info i albumet
om... 

  hampe90 
11 timmar sedan

Subwoofern på... 
  hampe90 

11 timmar sedan

Taket 
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Efter en en session på en ca halvtimma med extremt blandat material så kommer utlåtandet av Genexxorna. 

Började med lite lugna låtar, bl a Evanescence - My immortal, Lionel Richie - Stuck on you m.m. Efter detta märktes klart och tydligt Genexxornas TOTALA oförmåga att

förmedla röster, herregud vad det låter ILLA... Med Lionels djupa röst hör man tydligt vart mellanregistret slutar arbeta och basen börjar jobba istället, inte bra alltså...

Efter lugna partiet fortsatte jag till lite "gladare" låtar med fart och bas, t ex Will Smith - Gettin jiggy with it, The notorious B.I.G - Skys the limit... Och efter detta kunde jag

konstatera att även diskanten och basen saknar glädje. Vid högre volymer låter det riktigt illa ur diskanten med ett jädra sprakande bara i vissa partier. Basen i den först

nämnda låten är ganska djup och märkbar men ur Genexxorna låter det som att nån leker trumpet med ett gjutrör...

Efter detta fortsatte jag med lite snabb hårdrock, t ex Nightwish - Bye bye beautilful, Coal Chamber - Sway m.m.... Detta fungerar inte alls på högre volym med Genexxorna, blir

bara en gröt av oljud så jag bytte snabbt till lite referensmaterial...

Referensmaterialet som jag ofta kör med är mycket blandad, t ex Infected Mushroom, Clapton, Justice, Dire Straits och Larry Carlton (personlig favorit)... Och med t ex Larry

Carlton, Robben Ford -Live in Tokyo plattan så märktes direkt "plattheten" från dessa högtalare... Mjuk-rock vore väl genren som låter "bäst" på Genexxorna enligt min mening

på lägre volymer. Höjer man volymer så spricker mellanregistret direkt och man vill bara sänka... 

Efter detta hade jag fått nog och bytte illa kvickt tillbaks till mina DTQWT. Lugnet lägger sig i vardagsrummet och allting känns behagligt igen. Vrider upp Larry Carlton - That

road live och bara njuter... Dessutom spelar mina DTQWT högtalare betydligt MYCKET högre utan problem och utan att ljudet blir dåligt, det kan ju vara roligt om man vill

skrämma gästerna på festen :)

Kanske känns lite av en smutskasting emot Genexxorna men jag är verkligen chockad över hur illa dom låter jämfört med mina nuvarande golvhögtalare. Som sagt så förstår jag

inte hur jag tyckte det lät "bra" innan, och innan jag köpte DacMagicen så körde jag 3.5mm från laptopen till hemmabiorecievern, och det vart ju bara en enorm skillnad med

mina DTQWT högtalare. Vågar inte ens tänka på hur illa Genexxorna skulle låta utan DacMagicen :(

Nu kan man ju vara extra glad över att man byggde sig nya golvhögtalare... Jag förstår att Genexxorna kostade under 2000:- när jag köpte dom, för skräp är ju billigt... Dom

nya är dessutom betydligt mycket snyggare tycker jag... (2009-12-29 12:29:15) Bilden är högupplöst. Klicka i bilden för att zooma.      

  Frostbitaren 
12 timmar sedan

Bättre än... 
  hampe90 

12 timmar sedan

 Fler  |   Vilka
bilder visas här?
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Produkter på bilden:  Cambridge Audio Azur 640A,  Cambridge Audio DacMagic,  Nintendo SNES (Super Nintendo)
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