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Easya MADE IN FRANCE 

Sunet de înaltă fidelitate prin tehnologie wireless 

Easya este noua inovaţie Focal, 

care se situează între colecţiile 

Classic şi New Media. Într-

adevăr, cu această nouă 

generaţie de boxe wireless 

amplificate am considerat 

obligatorie combinarea uşurinţei 

de utilizare cu aceeaşi calitate 

remarcabilă a sunetului oferită 

de boxele noastre tradiţionale. 

Sistemul de boxe, pe care se 

poate observa inscripţia "Made in 

France" , se compune dintr-un Hub 

(unitate centrală) şi două boxe de 

podea amplificate, capabile să 

ofere o calitate acustică optimă. 

Boxe bass-reflex pe două căi şi 

jumătate, amplificator de 85W 

RMS încorporat, difuzoare  cu 

tehnologia proprietară cu con 

Polyglass, noul tweeter TNV2 cu 

dom inversat,  din aluminiu / 

magneziu cu suspensie Poron… 

Easya întrupează toate 

caracteristicile unei boxe de înaltă 

fidelitate 100% Focal, oferind un 

soundstage impecabil cu o 

spaţializare admirabilă, calităţi 

esenţiale pentru a vă asigura 

plăcerea ascultării. 

Instalarea şi utilizarea sistemului 

Easya corespund perfect noii 

tendinţe de utilizare a muzicii fără 

suport fizic: totul este înglobat direct 

în boxe, nemaifiind necesare 

amplificatoare externe sau cabluri. 

Hub-ul wireless reprezintă un 

emiţător digital care transmite 

semnalul audio către boxe, iar 

mulţumită tehnologiei Kleer® sunt 

evitate pierderile de calitate sau 

compresia. Ceea ce distinge şi 

mai mult Easya în cadrul gamei 

de produse Focal este puternica 

identitate a designului, care o 

diferenţiază în mod clar de 

gamele tradiţionale anterioare. 

Designul curbiliniu, dezvoltat de 

firma Pineau & le Porcher, baza din 

aluminiu şi LED-ul încorporat fac ca 

Easya să fie un produs a cărui 

valoare ridicată este uşor de 

perceput. 

Prin Easya, Focal a făcut un pas 

înainte, concentrându-se pe 

modalităţile curente de consum ale 

muzicii fără suport fizic şi pe 

posibilităţile a face celebrul "Spirit al 

sunetului" promovat de Focal mai 

accesibil decât oricând. 



 

 



Surse multiple 
pentru o calitate audio optimă 

 

Easya se diferenţiază de alte boxe 

tradiţionale prin uşurinţa de instalare şi 

utilizare, dublate de "Spiritul sunetului" Focal. 

Lucrurile nu au fost niciodată mai simple: pur 

şi simplu conectaţi boxele şi Hub-ul la reţeaua 

electrică şi voilà! Nu sunt necesare nici un fel 

de setări. 

 

Vă puteţi conecta toate sursele audio la Hub: 

CD/mp3/DVD sau Blu-ray player, consola de 

jocuri, computerul şi tableta. Hub-ul va transmite 

sunetul oricărei surse în calitate CD, fără nici un fel 

de compresie sau pierderi de calitate. 

 

Pentru un grad şi mai mare de libertate, 

mulţumită tehnologiei wireless Bluetooth® aptX®, 

puteţi utiliza fără constrângeri fişierele de pe 

orice dispozitiv portabil: smartphone, tabletă sau 

laptop (Mac sau PC), obţinând în continuare o 

foarte bună calitate audio. 

Telecomanda face controlul Hub-ului extrem 

de facil: play/ stop, selector de sursă, volum, 

activare Bluetooth®, şi organizarea playlist-urilor 

(melodia anterioară/următoare, play/pauză) 

atunci când un computer este conectat la o 

intrare USB sau prin Bluetooth®. 

 

Pentru a menţine sistemul cât mai simplu 

posibil, toate funcţiile telecomenzii Focal pot 

fi programate pe orice telecomandă cu 

infraroşu, cu ajutorul funcţiei "learning 

remote". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



O adevărată 
boxă Focal, în proporţie de 

100% 

 
Toate tehnologiile curente Focal au fost înglobate în designul 
Easya: con Polyglass şi noul tweeter TNV2 cu dom inversat,  
din aluminiu/magneziu cu suspensie Poron. Cea din urmă 
inovaţie ne-a permisă să îmbunătăţim într-o măsură 
considerabilă performanţa celebrului tweeter TNV, utilizat în 
anterioara gamă Chorus V. 

 

Avantajele utilizării Poron în acest tweeter sunt evidente în 
ceea ce priveşte liniaritatea şi reducerea distorsiunilor. 
Rezultatul este un sunet mai mătăsos, mai bine definit, cu o 
bogăţie armonică superioară, precum şi o imagine sonoră 
mai precisă. 
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 Frecvenţă 

 

> Nivelul distorsiunilor afectează în mod direct calitatea sunetului. Prin utilizarea 

Poron s-au redus la jumătatea distorsiunile în bandă de frecvenţă a tweeter-ului 

dintre 2 – 4kHz: o zonă în care sensibilitatea urechii este extrem de ridicată. 

 

 
 

 

> Secţiune transversală a tweeter-ului TNV2. Proprietăţile fizice ale Poron oferă un 

control superior asupra ansamblului mobil din cadrul componentelor magnetice. 

 

Conul Polyglass reprezintă o tradiţie Focal 
de-a lungul ultimilor 30 de ani. Aflat într-un 
constant proces de îmbunătăţire, el şi-a 
atins maturitatea, ajungând actualmente la 
un nivel de performanţă extrem de ridicat. 
Conul din fibră de celuloză asigură 
caracteristici deja renumite în ceea ce 
priveşte greutatea redusă şi amortizarea. 
Tratamentul special al suprafeţei, cu micro- 

 sfere siliconice, asigură conului o creştere 
majoră a rigidităţii, dublată de  o 
creştere neglijabilă a greutăţii. Definiţia şi 
calităţile dinamice ale conului, 
combinate cu un magnet extrem de 
puternic (o altă tradiţie Focal) 
generează o reproducere extrem de 
bună, cu frecvenţe medii excepţional 
de bogate. 



Easya este un sistem audio wireless activ. El combină 
toate calităţile unei boxe clasice de înaltă fidelitate cu 
toate noile modalităţi de ascultare a muzicii. Easya 
dispune de un amplificator digital cu un receptor 
wireless, care poate fi conectat la Hub. 

 

Prin intermediul Easya, Focal a creat un sistem uşor de 
utilizat, fără limitările unui sistem de componente 
separate. Recomandat pentru camere cu o suprafaţă 
începând de la 20m2 şi pentru o distanţă de audiţie de 
2.5m. 

 
 

Easya 
Boxe de podea active wireless, cu 2-1/2 căi şi 

bass reflex 
 

 
Boxe 

Difuzor de 5" (13cm) pt. frecvenţe joase, din Polyglass 

Difuzor de 5" (13cm) pt. frecvenţe joase/medii, din Polyglass 

Tweeter TNV2 din Al/Mg cu dom inversat (25mm) 

 

Răspuns în frecvenţă (+/- 3 dB) 50Hz - 28kHz  
Frecvenţă inferioară redată - 6 dB 43Hz  
Putere amplificator (RMS) 85W - 4 Ohmi @ 1% THD+N  
Tensiune reţea electrică 100 - 240V  
Frecvenţă reţea electrică 50 / 60Hz  
Dimensiuni (Î x L x A) 355/8x63/4x97/16"  (905x172x240mm) 

Greutate netă 17kg / 37.5lbs 

Variante de finisaj 
 

 

 

White High Gloss Black High Gloss 
 

 

Hub-ul este un emiţător digital wireless, care transmite 
semnalul audio către boxe cu o calitate a sunetului 
absolut identică cu cea a unui CD. 

 

Mulţumită numeroaselor intrări, Hub-ul conectează Easya 
sau orice alt dispozitiv wireless compatibil cu orice sursă 
audio: smartphone, tabletă, computer, TV şi CD player… 
Este compatibil şi cu tehnologia Bluetooth® aptX®. 

 

Hub Emiţător digital wireless 

Tip transmisie Digitală 

Frecvenţa semnalului de transmisie 2.4GHz compatibil Kleer® 

Arie de acoperire 10m fără obstacole 

Putere RF max. 5dBm 

Distorsiuni < 0.1 % (20Hz – 20kHz) 

Rată de eşantionare 44,1kHz 

Rezoluţie 16 bits 

Tensiune reţea electrică 100 - 240V 

Frecvenţă reţea electrică 50 / 60Hz 

Consum de putere 
(mod stand by - ON) 

1.6W / 2.5W 

Intrări wireless Bluetooth® 

Intrări digitale Coax ; Toslink 

Intrări analogice Jack 3.5mm / RCA 

Placă de sunet externă Intrare digitală 

Dimensiuni (Î x L x A) 115/16x511/16x52/3"(49x145x144  mm) 

Greutate netă 300g / 0.66lbs 
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FOCAL® este marcă înregistrată a FOCAL-JMLAB®
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Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l’Avenir - 42353 La Talaudière cedex - France - Tel . +33 (0) 477 435 700 - Fax + 33 (0) 477 435 704 - © Focal-JMlab 2012 - 

SCAB-121008/6 

 

Focal®, Focal The Spirit of Sound®, Utopia®, Dôme®, Bird®, Electra, Chorus, Easya, Aria, Sib&Co, XS Book, XS 2.1, Spirit One, Spirit Classic, CMS, SM6, SM9, Spirit Professional, DFS®, Elite, K2 Power, Utopia Be, Integration, 

Plug&Play, Universal, Performance, Access, Expert, DSA 500 RT, "W", Gamma Structure, Focus Time, Power Flower, Be Tweeter, IAL2, Multiferrite, EM, MDS, 

Flax, Polyglass, OPC, Powerflow, Wall Boost Control sunt mărci înregistrate ale Focal-JMlab®. 

 

Datorită continuelor evoluţii tehnologice, Focal-JMlab® îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără o notificare prealabilă. 

Imaginile pot diferi faţă de aspectul efectiv al produsului - Fotografii L’Atelier Sylvain Madelon 


