
   

 

 

New Product: Volcano  

Acustica Applicata 
 VOLCANO is the newest addition to the family of variable resonators developed and manufactured 

exclusively by Acustica Applicata. It is the fastest and more evident way to 

show the exclusive potentialities of a variable resonator into stereophonic 

image; very easy to use and, last but not least, at a more affordable price. It is 

a device specifically designed to improve the timbre and dimensionality of 

virtually any music reproduction system in any listening environment 

The first important thing we like to communicate is that generally, after the 

first listening experience with Volcano positioned in the middle of soundstage, 

the listener has an immediate positive feedback, but this arrives with a speed 

and enthusiasm, that sincerely we never observed in past, nor with Polifemo, 

nor with DaaD. The common comments are: "improvement of soundstage 

3Dimensionality and dynamic, the sound is more holographic", "it is no longer just a voice, it is more a 

person standing there", "improvement of transparency and lowering of noise floor", "the whole 

stereo presentation becomes more Live". Furthermore, our dealers report to us that audiophiles 

arrive to formulate the mentioned sentences autonomously and spontaneously.  

- Volcano Resonator with variable frequency system starting from 38 Hz.   € 1.420,- 

- Height 105 cm, diameter 40 cm, manufactured with pure crystal Plexiglas and wood. 

 

-Additional Plexiglas module for Volcano, H.42,5 cm with wooden flange of connection. €  540,- 

- Adding this module the minimum resonance frequency starts from 25 Hz. 

 

http://www.moremusic.nl/acustica_applicata/volcano.html 
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Nieuw Product: Volcano  

Acustica Applicata 
De VOLCANO, is het nieuwste telg binnen de Acustica Applicata familie van de variabele resonatoren 

en is speciaal ontworpen om de timbre en dimensionaliteit van vrijwel alle 

soorten  muziekweergaven in elke luisteromgeving te verbeteren. De Volcano 

heeft de eigenschap om direct en duidelijk te laten zien wat  de exclusieve 

mogelijkheden zijn van een variabele resonator in een stereobeeld. Het is 

eenvoudig  toe te passen en, “last but not least”,  voor een zeer  betaalbare 

prijs. Een additionele plexiglas module van 42,5 cm hoog met een houten 

flensverbinding laat de  minimum resonantie frequentie starten vanaf  25 Hz. 

Wat we graag met u willen delen is dat,  bij de eerste luisterervaring met de 

Volcano, geplaatst in het midden van het geluidsbeeld, de luisteraar direct een 

positieve feedback ervaart. Dit komt met zo’n enthousiasme, die we nog nooit 

in het verleden hebben meegemaakt, noch met Polifemo, noch met DAAD.  

De gemeenschappelijke opmerkingen zijn: "verbetering van de soundstage 3Dimensionaliteit en 
dynamiek, het geluid is meer holografisch", "het is niet langer alleen een stem, het is meer een 
persoon die daar staat", "verbetering van de transparantie en het verlagen van ruis", " het systeem 
wordt meer live ".  

Volcano   variable resonator vanaf 38 Hz, hoogte 105 cm    € 1420,- 

Additionele Module  mínimum resonantie vanaf 25 Hz, hoogte 42,5 cm   €   540,- 

http://www.moremusic.nl/acustica_applicata/volcano.html 
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