
Непомітні акустичні системи – су-
часний тренд. Наведемо кілька пере-
ваг: мінімальне втручання у дизайн 
інтер’єру, економія житлової площі, ер-
гономіка та безпека (уникнення падінь 
та пошкоджень акустики), можливість 
використання у невеликих приміщен-
нях, відсутність візуального джерела 
звуку, економія коштів.

Завдяки сучасним технологіям в на-
шому арсеналі з’явилися два основних 
типи вбудованої акустики: прикриті 
сітками врізні динаміки та повністю 
заховані.

За формою вирізного отвору вони 
поділяються на круглі чи прямокут-
ні. Круглі, переважно, глибші і зазви-
чай монтуються у стелі, а прямокутні 
плоскіші та призначені для стін. Вони 
створені  для пустотних стін, та вико-
ристовують увесь внутрішній простір 
як свій корпус. Монтують їх у рівень із 
поверхнею та фарбують. Найпошире-
ніший розмір круглих – 20 см, а прямо-
кутних – 20х30 см, монтажна глибина 
здебільшого становить від 6 до 11 см.

Прямокутні в основному застосову-
ють для озвучення переднього (лівого 
та правого) і центрального каналів в 
домашньому кінотеатрі.

Комплект містить ліву і праву ко-
лонку, кожна з яких потребує одно-
го двопровідникового кабелю. Проте 
є так звана «стереоколонка» (ліва та 
права в одному корпусі), яка потребує 
прокладання двох  кабелів. Остання 
знайшла застосування у санвузлах, ко-
ридорах та домашніх кінотеатрах.  

Для фокусування зони озвучен-
ня в дорожчих моделях вбудованої 
акустики можна повертати динаміки 
всередині. Також на ціну впливають 
розміри, матеріали, акустичні характе-
ристики, вологостійкість. 

Портфель кожного виробника ви-
сокоякісного аудіо містить акустику 
для вбудовування, проте є компа-
нії, які спеціалізуються саме на цьо-
му – «Phase Technologies», «Sonanse», 
«PHC», «Triad», «Procella Audio», 

«Speakercraft»... Також зустрічаються 
оригінальні рішення: комбінація LED-
світильника та акустики від Klipsch не 
потребує прокладання дротів (встанов-
люється замість наявного світильника); 
німецькі виробники меблів «Spectral» 
та акустики «Canton» пропонують ди-
зайнерські тумби з вбудованим аудіо 
преміум-класу; колонки-картини від 
«NXT»; малогабаритні індукційні ві-
бродинаміки від «Solid Drive», які вста-
новлюють на звороті жорсткої поверх-
ні (стіни, стелі, дзеркала, шафи, вікна) 
та перетворюють її на колонку; панелі 
«Stealth Acoustics» зашпакльовують 
у стіну, зафарбовують чи заклеюють 
шпалерами; «Phase» пропонує заміни-
ти розетки портативними колонками у 
кухонних чи робочих зонах; «Monitor 
Audio» та «KEF» створили колонки 
стилізовані під мініатюрні врізні гало-
генні світильники. 

Мова у цій статті йде про домашню 
вбудовану акустику, встановлення ін-
шої, наприклад автомобільної акусти-
ки не дасть бажаного ефекту, а тільки 
погіршить якість звуку.

Якщо обрано вбудовану акустику, то 
необхідно визначити тип конструкції. 
Для монтажу у гіпсокартон достатньо 
прокласти кабель. У бетонних чи це-
гляних поверхнях необхідно створити 
нішу, прокласти кабель, та закрити її 
фанерою. В обох випадках згодом ви-
різають отвір та встановлюють колон-
ку, яку фіксують кількома гвинтами. 
Спеціалісти рекомендують обробити 
місця монтажу антивібраційними та 
звукопоглинаючими матеріалами чи 
встановити готові акустичні корпуси.

Рекомендації щодо місць розташу-
вання акустики фонового озвучення: 
мінімальна відстань між двома колон-
ками для ефекту стерео – 1,5 м, від-
стань до кутів – не менше метра; рів-
номірність озвучення забезпечується з 
розрахунку – одна колонка на кожні 7 
м2 площі при висоті стелі 3 м. 

Рекомендації для домашнього кіно-
театру: передні (права та ліва) акустич-

ні системи монтують по обидва боки 
екрана на рівні голови сидячого гля-
дача. Центральну колонку розташову-
ють нижче екрана. Зазвичай сабвуфер 
монтують у передню стіну не нижче 30 
см від підлоги. До речі, вмонтований 
у стіну сабвуфер може виявитися кра-
щим від класичного. Бокові канали (лі-
вий та правий) можна розташувати на 
стінах (вище рівня голови, на одній осі 
зі спинкою сидіння) чи на стелі.  Задні 
(лівий і правий) канали облаштовують 
позаду на стелі або стіні. 

Якщо вбудовану акустику неможли-
во застосувати, проте є необхідність 
у малопомітній звуковій системі – 
зверніть увагу на продукцію «Bose» та 
«Monitor Audio Radius».

 
Різноманітні варіанти вбудованної 
акустики можна побачити та 
почути у демозалах салонів 
«Рівера» по вул. кн. Ольги, 95 (ТЦ 
«Марк») та «Ультра горизонт» по 
вул. Коперніка, 16. 
+38(032)2614405, 2614486, 
+38(067)3614405 
ultrahorizont[skp], 558809792[icq 
info@ultrahorizont.com.ua 
www.ultrahorizont.com.ua 
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