
Esoteric F-05 Zintegrowany Wzmacniacz Stereofoniczny
Salon Poznań

Cena: 63 900 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zintegrowany Wzmacniacz Stereofoniczny Esoteric F-05

Dostępny również egzemplarz wyprzedażowy - WYPRZEDAŻ F-05

Urządzenie wytwarzane jest z perfekcją i starannością znaną z innych wyrobów firmy. Bardzo solidna obudowa wykonana
jest z aluminium pokrywającego stalowy szkielet. Konstrukcja dual mono, a co za tym, idzie najwyższa jakość reprodukcji
dźwięku, reprezentowana przez wzmacniacz, pozwala zaliczyć go do klasy referencyjnej.

Nowa integra Esoteric oferują ekstremalnie gładkie, gęste i delikatne brzmienie, z perfekcyjnym odwzorowaniem faktury
dźwięku, a dodatkowo całkowitą stabilność pracy bez względu na wartość obciążenia.

We wzmacniaczu wykorzystano transformator o poborze do 940W, a także osiem kondensatorów o pojemności 10000 μF w
blokach po cztery na kanał lewy i prawy. Model F-05 pracuje w klasie w „AB” i oferuje moc wyjściową 2x120W/8Ω i
2x240W/4Ω. Wzmacniacz wykonany jest jako trójstopniowy, a we wzmacniaczu prądowym wykorzystano pięć par
tranzystorów bipolarnych połączonych równolegle o wytrzymałości po 34 ampery.

Co absolutnie rzadkie w konstrukcjach wzmacniaczy z tego przedziału cenowego, urządzenie wyposażono w korekcję
barwy tonu i to przy trzech częstotliwościach: 63Hz, 630Hz i 14kHz w zakresie +/- 12 dB. Odstęp sygnału od zakłóceń
wynosi 110dB (dla wejść XLR x2 i RCA x 4) oraz 93dB dla gramofonu MM i 75 dB dla gramofonu MC. Urządzenie posiada
separowany wzmacniacz słuchawkowy, posiada pilot i wyjścia głośnikowe A/B.

Akcesoria w komplecie:

Kabel zasilający x 1
Pilot zdalnego sterowania (RC-1301) x 1
Baterie (AAA) x 2
Podkładki filcowe x4
Instrukcja obsługi x 1
Karta gwarancyjna x 1

Dane techniczne:
Moc wyjściowa:120W + 120W (8Ω) | 240W + 240W (4Ω)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: (1kHz, 8Ω)0.007% (120W)
Pasmo przenoszenia: (+0/-3.0 dB dla 1W)10Hz - 100kHz
Stosunek sygnał/szum S/N (IHF-A): 110dB
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Współczynnik tłumienia: 370
Minimalna kompatybilna impedancja głośników: 4Ω
Gniazda głośnikowe: 2 pary (L/R) (zakręcane)
Impedancja wejściowa: XLR, RCA 10kΩ, PHONO (MM) 47kΩ, PHONO (MC) 100Ω, EXT. PRE IN 47kΩ
Impedancja wyjściowa: XLR, RCA100Ω
Stosunek S/N (dla napięcia wyjściowego 1V): XLR, RCA wejście 110dB, PHONO (MM) wejście 93dB, PHONO (MC) wejście
75dB
Wzmocnienie:
Przedwzmacniacz:  24.5dB (kiedy VOLUME ustawione na pozycję max)
Końcówka mocy: 29dB
Regulacja tonów:
Bas tone curve ±12dB (63Hz)
Średnie:  tone curve ±12dB (630Hz)
Wysokie:  tone curve ±12dB (14kHz)
Napięcie zasilania / pobór mocy:
AC 230V 50Hz / 380W (bez sygnału: 68W)
AC 120V 60Hz / 320W (bez sygnału: 68W)
AC 220V 60Hz
Wymiary zewnętrzne SxWxG: 445 x 191 x 468mm
Waga: 32kg
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