
XTZ Cinema series

Kecerdasan yang sangat menggugah dari paket ini 
yang dibungkus dengan apik akan diperlihatkan 
dalam berbagai aspek sonik seperti yang telah 
dibuktikannya, itu alasan kenapa kami menyarankan 
bergegaslah untuk meng-audisi sendiri.

Kami sedang kasmaran! Ini semua 
hanyalah gara-gara godaan dari 
sebuah sistem untuk film dan 

musik multichannel. Yang membuat kami 
jatuh cinta tadi adalah paket berformat 
5.1, paket mengagumkan dan memang 
benar-benar bagus.

Bulan April lalu kami telah mengulas 
Cinema Series dari pabrikan speaker asal 
Swedia, XTZ. Kami dihadapkan pada tiga 
speaker Cinema Series M6 untuk depan 
dan tengah, lalu sepasang Cinema Series 
S5 untuk belakang. XTZ dengan tegas 
mengklaim tatanan ini memiliki aspek 
akustik yan tidak akan kalah dengan 
jawara di kelas ini. Ya, kami percaya!

Semua speaker (5) memakai unit 
penggerak yang sama. Angka sensitivitas, 
impedansi serta respon frekuensi yang 
juga sama seperti tertera pada spesifikasi. 
Curahan perhatian yang amat sangat 
terhadap tingkat detil segera nampak pada 
komposisi suara surround yang terdengar 
sangat mewah. Secara bersamaan kelima 
speaker ini merilis soundfield yang begitu 
koheren. Masing-masing speaker akan 
melontarkan efek tiga dimensi yang luar 
biasa, menyelusup ke setiap sudut ruang. 
Hebatnya, semua ini dikerjakan dengan 
mudah.

Lincah Terintegrasi
Perpindahan dari satu speaker ke speaker 
lain berlangsung dengan dramatis 

‘‘mudah membuat kami 
jatuh cinta…’’
■ XTZ Cinema Series      
(M6, S5, dan sub 3X12) Sistem home cinema 
■ Rp 100 juta

KeunggulAn Integrasi mulus dan koheren; 
tingkat detil sempurna; bass dan dinamika bisa 
membuat jantung Anda copot; penampilan 
menarik.

KelemAHAn Wow…harganya super mahal!

KesimPulAn Kemungkinan besar bisa 
dinobatkan sebagai paket speaker paling lengkap 
yang pernah dibuat, andal dalam mengolah film 
maupun musik

dan dinamis. Jangan terkecoh dengan 
dimensi dari masing-masing speaker, 
karena dengan mudah Anda bisa 
merasakan gelombang suara yang terus 
bergerak mengelilingi Anda. Sementara 
presisi dari detilnya kerja treble akan 
menambah akurasi perpindahan antar 
speaker. Sungguh performa yang sangat 
mengagumkan dari sebuah pasukan 
compact speaker.

Tapi tentu saja ada elemen penting 
yang harus melengkapi semua kepiawaian 
sonic di atas: kedalaman bass! XTZ 
mempercayakan aspek ini pada sub 3X12 
karena power 2700W akan menyeruduk 
dari sebuah kabinet dengan desain ciamik. 
Subwoofer dengan amplifikasi luar biasa 

BICARA TEKNIs
Cinema Series M6 (depan dan tengah)
Tipe Hybrid 2/3 way
Drivers 4 x 1” tweeter , 2 x 5.25” bass/midrange
Crossover frequencies 1,2kHz , 3kHz
Frequency Response 75Hz - 30kHz +/- 3dB (in room 
55Hz-30kHz)
Dimensi 440x230x220mm (HxWxD)
Bobot 9kg
Sensitivitas 89dB at 1W/1m
Impedansi 4 ohm Nominal

Cinema Series S5 (surround)
Tipe 3 Way surround, Dipole
Drivers 2 x 1” tweeter , 4” bass/midrange , 2 x 3” 
fullrange driver(sidemounted)
Sensitivitas 87dB at 1W/1m
Impedansi 4 ohm Nominal
Frequency response 80 - 30kHz +/- 3dB (in room 70 
– 30kHz )
Dimensi H 282 x W 203 x D 225 mm 11.1 x 8 x 8.8”
Bobot  7.5 kg / 16,5 lbs

Sub 3X12
Tipe 3 x 12” Bass Reflex Slot Port
Amplifier Claridy Class D monoblock
Power 3x 500W - 2700W peak
Frequency response 16- 160Hz
Dimensi H 1130 x W 535 x D555 mm 
Bobot 77.4 kg

ini didukung oleh unit penggerak yang 
amat sangat kaku, hasilnya adalah jang-
kauan kedalaman bass yang mengagum-
kan dan diikuti kecepatan, daya serang 
dan timing yang tepat sasaran.

Kecerdasan yang sangat menggugah 
dari paket ini yang dibungkus dengan 
apik akan diperlihatkan dalam berbagai 
aspek sonik seperti yang telah dibuktikan-
nya, itu alasan kenapa kami menyarankan 
bergegaslah untuk meng-audisi sendiri.

Keelokan pada 
sebuah sistem audia 
untuk film dan musik. 
Energinya sangat 
menggoda.
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‘‘Made us fall in love 
easily…’’

■ Rp 100 juta

CONCLUSION  The most complete set 
speakers that ever exist which excellent 
in producing both music and cinema 
sounds

WEAKNESS Pricy

Beautiful sound 
system for music and
 home audio. Very 
luring & energetic 
sound.

ami sedang kasmaran! Ini semua 
hanyalah gara-gara godaan dari 
sebuah sistem untuk film dan 

STRENGTH Smooth sound integration 
& coherent; Perfection details; bass 
dynamic that can shake your 
heartbeat; nice appearance.Very evocative sound intelligence of this 

system wrapped with slick design integration 
which is well proven in delivering several 
different sonic aspects, Its the reason why we
 are in urge to review it immediately.


