
Cyrus Mono X 300 Signature Monofoniczna Końcówka
Mocy Salon Poznań

Cena: 15 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wysokość (cm): 7, 3

Szerokość (cm): 21, 5

Głębokość
(cm): 36

OPIS PRODUKTU

Cyrus Mono X 300
Cyrus ma w swojej wspaniałej historii wiele bardzo udanych wzmacniaczy. W okresie ponad 30 lat stworzyliśmy jedne z
najlepszych na świecie produktów audio. Najlepszym z nich jest właśnie Mono X 300. Został on zaprojektowany od podstaw
w oparciu o opracowana przez nas technologię Zero Feedback (Zerowe Sprzężenie Zwrotne). Mono X charakteryzuje się
zarówno olbrzymią mocą jak i wyjątkową kontrolą. Jest on wstanie napędzić najbardziej wymagające głośniki na świecie i
jest koronnym osiągnięciem w dziedzinie końcówek mocy.

Do zestawu potrzebne są dwie takie końcówki mocy. Jak sama nazwa wskazuje Mono X 300 wzmacnia tylko jeden sygnał.
Poprzez wydzielenie lewego i prawego kanału w dwóch oddzielnych obudowach, zapewniamy każdemu z nich własne
rezerwy mocy oraz znacznie redukujemy możliwość powstania wzajemnego zakłócenia czy interferencji obu kanałów.

Mono X 300 Signature jest w stanie wygenerować olbrzymią moc 319 W na kanał (przy 6 omach). Nasza technologia Zero
Feedback oznacza, że dźwięk na wyjściu wzmacniacza jest dokładnie taki sam jak ten na wejściu tyle, że silniejszy. Proces
wzmocnienia zamknięty w ręcznie wykonanej obudowie Cyrusa opiera się na skomplikowanych układach, których celem jest
zapewnienie dynamicznego, jak i precyzyjnego sygnału na wyjściu.

Mono X 300 Signature posiada transformator 305VA o bardzo niskim poziomie zakłóceń, a poprzez zaprojektowane przez
nas układy zapewniamy, że nic nie zostanie dodane do sygnału w trakcie jego drogi przez wzmacniacz. Szczególnie przy
niskich poziomach jest to istotne, aby jedynym dźwiękiem, który wydostaje się ze sprzętu hi-fi była muzyka. Technologia
Zero Feedback oznacza, że w testach nasza najlepsza końcówka mocy generuje pomijalny poziom zakłóceń przy niskiej
głośności.

 

Aby zachować precyzyjną jakość brzmienia, z której znany jest Cyrus, ale jednocześnie zapewnić wystarczającą wentylację
końcówek mocy, w Mono X 300 Signature opracowaliśmy inteligentny system chłodzenia. System ten załącza wentylator
tylko wtedy, kiedy jest potrzebny – podczas słuchania przy wysokich poziomach głośności. Kiedy poziom głośności spadnie
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lub wykryta zostanie cisza, wentylator automatycznie się wyłączy, tak aby nigdy nie generował niepożądanego szumu w tle.

 

 

Wyjścia
Terminale głośnikowe typu BFA – Tak
Wyjście Chain do szeregowego połączenia końcówek mocy  – Tak
MC-BUS – Tak
 

Wejścia
Analogowe RCA – 1
XLR – 1
Trigger RS-232 -1
 

Moc wyjściowa
319 W przy 6 Ohm
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