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Là một người yêu nhạc và đồng thời là kiến trúc sư, Jorge Mata - người đã sáng lập
nên thương hiệu Sottovoce Audio tại Châu Âu, hiểu được tầm quan trọng của sự thẩm
mỹ trong phòng nghe nhạc, thể hiện đẳng cấp của người chơi audio. Với lượng kiến
thức khổng lồ về âm thanh, kiến trúc và kinh nghiệm thiết kế chuyên nghiệp, Jorge đã
cùng với đội ngũ kỹ sư của Sottovoce bỏ ra 4 năm để tập trung chế tạo ra mẫu loa hiend đầu tiên: Stereo 3.

Stereo 3 thuộc kiểu loa cột 3 đường tiếng chủ động, được thiết kế xoay quanh củ loa
đồng trục mid/tweeter neodymium đường kính 165mm có khả năng tái tạo âm thanh
mượt mà trong khoảng 7 quãng 8. Bên cạnh đó, bằng cách ứng dụng nguyên lý Point
Sources, Stereo 3 có thể tạo ra được một âm trường rõ ràng, cho người dùng cảm giác
như đang có mặt ngay tại buổi trình diễn.

Ở mỗi mặt bên thùng loa Stereo 3 là một củ loa woofer side- ring có đường kính lên
tới 200mm, được bố trí theo kiểu đấu lưng nhau (back-to-back) để triệt tiêu đi rung
động bên trong thùng loa ở mức áp suất âm cao. Trong giai đoạn thiết kế, nhà sản
xuất đã tối ưu đến khả năng trình diễn của Stereo bằng cách thiết lập các woofer ở vị
trí gần đáy thùng loa, tận dụng được mọi điều kiện trong phòng nghe. Nói cách khác,
khi được đưa vào sử dụng, Stereo 3 có thể tạo ra một dải trầm mạnh mẽ và được kiểm
soát một cách chặt chẽ.

Bên cạnh đó, trong thùng loa của Stereo 3 còn được tích hợp thêm một bộ khuếch đại
class-D có công suất lên tới 400W, giúp loa tạo ra được âm thanh có độ động cao,

không bị nhiễu ngay cả khi người dùng thiết lập mức âm lượng cao nhất. Không chỉ
vậy, bộ phận khuếch đại này còn có mức tiêu thụ năng lượng cực thấp: chỉ 17W/giờ.
Người dùng có thể kết nối Stereo 3 trực tiếp với các pre-ampli er và DAC thông qua
ngõ audio input balanced analog/digital.

Jorge Mata cho biết, toàn bộ quá trình thiết kế và sản xuất loa Stereo 3 đều được thực
hiện ở chính xưởng sản xuất của Sottovoce Audio tại Valencia (Tây Ban Nha), bao gồm
khâu xử lý thùng loa bằng công nghệ CNC thông qua những đôi tay chuyên nghiệp.
Theo dự kiến, Stereo 3 sẽ chính thức có mặt trên thị trường trong quý 4/2018.
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