Per 1 augustus jl. is More Music de distributeur van Estelon in de Benelux.
Er zijn weinig bedrijven van wereldklasse die aan de ontbijttafel zijn opgericht, maar Estelon
- uit Tallinn, Estland - is daar zeker één van. Het high-end audiomerk vindt zijn oorsprong vele
decennia terug toen een jonge jongen die geobsedeerd was door muziek, radio's begon te
ontleden en aan te passen om de geluidskwaliteit te verbeteren.
Dit was het begin van een reis die leidde tot een belangrijk moment in 2010, toen ingenieur
Alfred Vassilkov met zijn gezin aan de ontbijttafel ging zitten.
"Het was een heerlijke zondagochtend om met het hele gezin samen te
ontbijten", herinnert Alfred zich. "Ik had lang de ambitie gehad om 's
werelds beste luidspreker te creëren. Ik wist wat het concept zou zijn en
in plaats van het idee aan een ander bedrijf te verkopen, besloot ik het
zelf te proberen. Gelukkig had ik de beste sleutelfiguren in mijn gezin:
mijn dochters Alissa en Kristiina. Diezelfde avond hebben we besloten
om het bedrijf op te zetten. "
Alfred had al meer dan 25 jaar luidsprekers voor andere bedrijven
ontworpen en vele jaren lang onderzoek gedaan naar mogelijkheden
om zijn ambitie te verwezenlijken. Hij zocht altijd naar perfectie en
overwon uitdagingen: hij groeide op in het Sovjettijdperk en omdat de
middelen in die tijd beperkt waren, ontmantelde hij radio's om ze
opnieuw te bouwen en te verbeteren. Hij ging naar de universiteit en
studeerde elektro-akoestiek in Sint-Petersburg.
Deze ervaringen stelden Alfred in staat om technologieën te
ontwikkelen en materialen te vinden waarmee unieke en innovatieve
producten kunnen worden gemaakt. Deze werden gecombineerd met
inspiratie uit de natuur - met name uit het weelderige en uitgestrekte
boslandschappen van Estland - om de perfecte balans te creëren
tussen techniek en design.
Het resultaat is Estelon, één van 's werelds meest luxueuze luidsprekermerken. Het combineert
esthetische en akoestische uitmuntendheid door het samengaan van ingenieuze creativiteit
en geavanceerde wetenschap. Elke beslissing - van engineeringtechnieken tot welke
materialen en componenten er worden gebruikt in het productieproces - wordt gemaakt
met de perfecte harmonie van de luidsprekers als geheel in gedachten.
Estelon luidsprekers zijn gebouwd met de hoogste precisie, rekening houdend met elk klein
detail. Tientallen jaren van kennis en ervaring stelt deze fabrikant in staat om luidsprekers te
produceren met een echt rijk natuurlijk geluid - het creëren van een onvoorstelbare muzikale
ervaring.

Het eerste model was het baanbrekende XA model, een
in de high-end wereld een heel nieuw perspectief niet
alleen op gebied van design, maar ook op de gebruikte
materialen en de structuur van de kast. Deze "rookie"
kreeg ongekende bijval van zowel het publiek als van
enthousiaste reviewers en ontving de CES 2011 Innovatie
Award.

De XA werd opeenvolgend uitgebreid met andere
X serie modellen.
In januari 2011 door de XC, een full range monitor model.

Tijdens de CES 2012 werd de X Diamond gepresenteerd,
een volledig verbeterde versie van de XA met o.a. een
diamanten tweeter en vernieuwde cross-over. De X
Diamond werd beloond met de CES 2012 innovatie
award.

Estelon zat niet stil en in 2012 op de Rocky Mountain
Audio Fest 2012 werd de XB aan het publiek getoond.
Het heeft dezelfde kwaliteiten als de XA, maar is
afgestemd op een kleinere luisteromgeving.

In München 2014 werd het vlaggenschip van Estelon met
trots onthuld onder de naam Extreme. Het twee meter
hoge systeem bestaat uit 2 modules waarbij de bovenste
module volledig aanpasbaar is om het beste aan te
sluiten bij de akoestische eigenschappen van de kamer
en de persoonlijke voorkeur van de luisteraar, en wint de
CES Best of Innovation Award in 2015.

Tijdens de High End Show in München 2016 vierde Estelon
zijn 5-jarig jubileum met het debuut van model YB. Deze
kleinste staande luidspreker in de Estelon-collectie maakt
het merk toegankelijker en het unieke Y-vormige ontwerp
is bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award.

Het bedrijf uit Estland, hoewel 8 jaar geleden opgericht, heeft tientallen jaren aan kennis en
ervaring en is een belangrijke speler geworden in ons vakgebied. Ze hebben een
getalenteerd team dat continue met frisse ideeën en een onconventionele denkwijze met
prachtige nieuwe technieken komt.
Sinds de preview van de LYNX, op het High End München 2017, is Estelon ook bekend
geworden met hun Intelligent Series.
De Estelon LYNX luidt het debuut van Estelon Intelligent
Audio (EIA) -technologie in. Na jaren van ontwikkeling
zet de EIA niet alleen een nieuwe standaard in
technische prestaties neer, maar zorgt ze er ook voor
dat het hele systeem toekomstbestendig is doordat de
hardwareen softwarecomponenten van
de
luidspreker eenvoudig zijn bij te werken.
EIA is een innovatieve technologie waarmee draadloos hoge kwaliteit audio kan worden
afgespeeld zonder externe apparatuur. Deze technologie stuurt DSD-bestanden naar
luidsprekers zonder enige vorm van conversie. Dankzij een kort signaal wordt de beste
kwaliteit geleverd. Het enige dat u nodig hebt, zijn de luidsprekers, twee stroomkabels en
een tablet of een smartphone.
De LYNX werd gevolgd door de op Rolls Royce geïnspireerde Extreme Legacy Edition, die
ook tot de intelligente serie behoort en een passieve versie van de op Rolls Royce
geïnspireerd vlaggenschip, de Extreme Limited Edition.
Op de vraag wat er nog meer te bereiken is en hoelang Alfred Vassilkov nog luidsprekers
denkt te ontwikkelen die de audio wereld overdonderen, antwoordt de topingenieur: "Wil je
weten wanneer ik met pensioen ga? Ik wil nog steeds veel dingen doen, maar laat er een
aantal verrassingen zijn! "
Meer info: http://www.moremusic.nl/Estelon/index.html

