
Aune X7S Czarny Zbalansowany Wzmacniacz
Słuchawkowy Salon Poznań

Cena: 1 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Szerokość
(cm): 14, 5

Wysokość (cm): 4, 5

Długość (m): 17, 1

Waga (kg): 2

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz słuchawkowy Aune X7S

Wzmacniacz słuchawkowy z wyjściem zbalansowanym XLR i jack

Niewielkie rozmiary i stylowe wzornictwo

Aune X7s został opracowany przez zespół inżynierów, który stworzył wcześniej rozwiązania Aune S2 “Panda AMP” i Aune
B1. Został on zamknięty w niewielkiej obudowie o wymiarach 171 x 145 x 45 mm (wielkość zbliżona do komputerowego
napędu CD), dzięki czemu bez problemu mieści się nawet na małych biurkach i stolikach.

Wzornictwo wzmacniacza słuchawkowego Aune zostało dopasowane do innych produktów z linii X. Model X7s wyróżnia się
prostą, ale bardzo stylową obudową. Urządzenie prezentuje się świetnie w parze z Aune X1s Pro lub Aune X8.

Napędzi większość słuchawek na rynku

Aune X7s wyposażony został w wyjście single ended Jack 6,35 mm oraz 4-pinowe wyjście balanced XLR. Pomimo małych
rozmiarów wzmacniacz słuchawkowy z linii X pracuje w klasie A, co przekłada się na sygnał o wyjątkowo niskim poziomie
zniekształceń. Aune X7s to również bardzo niski poziom szumu (tylko 3 uV) i naprawdę czarne tło.

Dużą moc gwarantuje zestaw ośmiu tranzystorów mocy, które pracują w czterech grupach. Umożliwiło to wykorzystanie w
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pełni zbalansowanego złącza, które świetnie sprawdza się w przypadku wymagających słuchawek - Aune X7s bez problemu
napędzi większość modeli dostępnych na rynku. Użytkownicy mają dodatkowo możliwość korzystania z kilku trybów
wzmocnienia sygnału.

Pełne i naturalne brzmienie

Aune X7s został zestrojony nie tylko na bazie referencyjnych nagrań, ale i dźwięku rzeczywistych instrumentów, co
umożliwiło uzyskanie muzykalnej i naturalnej sygnatury brzmienia. To pełny dźwięk z dużą sceną, który czaruje słuchacza.

Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 200kHz
Wyjścia:

XLR 4 pin (balanced)
Jack 6.3mm (single-ended)
2x RCA (pre-amp)

Wejścia:
2x RCA

SNR: 
Jack: 117dB
XLR: 125dB

Moc wyjściowa wzmacniacza słuchawkowego:

32 Ohm: 1000 mW (wyjście jack)
32 Ohm: 1700 mW (wyjście XLR)
300 Ohm: 250 mW (wyjście jack)
300 Ohm: 1000 mW (wyjście XLR)

Zawartość pudełka:

Aune X7s (srebrny)
zasilacz sieciowy
pozłacany adapter z dużego na mały jack
instrukcja
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