
Onkyo TX-8220 Czarny Amplituner Stereo Salon Poznań
Niedostępny

Cena: 1 597 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga (kg): 6, 8

Funkcje sieciowe: Bluetooth

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Radio: FM, DAB

Wyjście subwooferowe: Tak

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia:

, Cyfrowe Optyczne 1/0, Cyfrowe Koaksjalne
1/0

OPIS PRODUKTU

Amplituner Stereo Onkyo TX-8220
TX-8220 to urządzenie, w którym łączy się uniwersalność z czystym, analogowym wzmocnieniem, urządzenie działa i brzmi
lepiej, niż sugerowałaby to cena. Amplituner wyposażono w wejścia cyfrowe dla podłączenia multimediów takich jak: TV,
odtwarzacz Blu-ray, DVD lub konsolę do gier. Mnogość wejść RCA pozwala na podłączenie urządzeń analogowych, w tym
również gramofonu z wkładką MM. Tuner FM/AM i DAB+ dają dostęp do wielu stacji radiowych. Wbudowana technologia
Bluetooth umożliwia odtwarzanie dźwięku ze smartphone'ów, tabletów i komputerów. Sterowanie tonami wysokimi oraz
basami, przełączalne wyjścia głośnikowe (A/B) oraz wyjście na subwoofer dają wiele możliwości dopasowania brzmienia do
własnych preferencji. Nowy TX-8220 charakteryzuje się czystą, minimalną konstrukcją i maksymalną uniwersalnością.

Duża moc wyjściowa
Dzięki 100W na kanał TX-8220 jest w stanie obsłużyć bez żadnych trudności nawet bardzo duże kolumny. Końcówki mocy
zbudowane na elementach dyskretnych, duży transformator oraz kondensatory wykonane na zamówienie zapewniają
wysoką jakość dźwięku przy niskich zniekształceniach w szerokim paśmie częstotliwości dostosowanym do najnowszych
formatów audio Hi-res.

Bluetooth
Do TX-8220 możemy podłączyć dowolne urządzenie wyposażone w Bluetooth i odtwarzać z niego dźwięk. Strumieniowanie
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muzyki z tabletów, komputerów i smartphone'ów nigdy nie było prostsze.

Wejścia analogowe, cyfrowe i Phono In
Wbudowany przedwzmacniacz dla wkładek MM pozwala na podłączenie gramofonu, wejścia analogowe dają możliwość
podłączenia odtwarzacza CD, a dzięki wejściom cyfrowym możemy podłączyć do amplitunera konsolę lub nowoczesny
telewizor. 

Dane techniczne:

Moc wyjściowa:
  100 W / Ch (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał napędzany, IEC)
THD + N (całkowite zniekształcenie harmoniczne + hałas) 0,08% (20 Hz-20 kHz)
streaming z telefonu komórkowego i komputera przez interfejs Bluetooth 4.1 + LE (A2DP / AVRCP) z funkcją Wake On Play,
Bluetooth Standby i Auto Connect
Radioodbiorniki FM / RDS, DAB + i AM z 40-stacjami
Pamięć ustawień wstępnych
2 cyfrowe wejścia audio (1 optyczne i 1 współosiowe)
5 pozłacanych wejść analogowych RCA
Pozłacane wejście Phono z korektorem MM
Wyjście subwoofera
Pozłacane gniazdo słuchawek 6.35 mm
Pokrętło wyboru sygnału wejściowego i regulacja basów / wysokich tonów / balansu
Przycisk wyboru napędu dla głośników na przednim panelu A / B
Pełny sterownik zdalnego sterowania RI (Remote Interactive)
Wymiary (WxHxD) 435 mm x 149 mm x 328 mm 
Waga 6,8kg
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