
Marantz NR1200 Czarny Amplituner Stereo Salon Poznań
--- Autoryzowany Dealer Marantz

Cena: 3 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Dostep do sieci: , Ethernet (LAN), Wi-
Fi

Waga (kg): 7, 9

Głębokość
(cm): 36, 7

Szerokość (cm): 44

Wysokość (cm): 10, 5

OPIS PRODUKTU

Amplituner Stereofoniczny Marantz NR1200
 

Marantz NR1200 został zaprojektowany od podstaw jako dwukanałowy amplituner, który pozwala cieszyć się rozrywką
o znacznie lepszej jakości w porównaniu z tradycyjnym soundbarem, również bez konieczności zakupu
wielokanałowego amplitunera AV, który może wydawać się skomplikowany w instalacji i konfiguracji. NR1200
zapewnia niesamowicie ciepłe, charakterystyczne brzmienie Marantz o dużej mocy, pomimo swojej kompaktowej
obudowy. Dzięki naszemu 10 letniemu doświadczeniu w tworzeniu mocnych, nisko profilowych komponentów o
wysokości mniejszej niż obudowa płyty CD, amplituner NR1200 pozwala na bezproblemową integrację w każdej
przestrzeni bez uszczerbku na wydajności.
Inżynierowie dźwięku Marantz starannie wybrali i zoptymalizowali podzespoły amplitunera NR1200 używając tylko
najlepszych części o jakości HiFi, testując je i prowadząc intensywne odsłuchy w dedykowanych laboratoriach w
Europie i Japonii. Sercem modelu NR1200 jest nowo zaprojektowana sekcja wysokoprądowego wzmacniacza o mocy
75 W na kanał, która jest w stanie z łatwością napędzić każdą parę głośników. Sekcja wzmacniacza zawiera oddzielne,
symetryczne końcówki mocy współdzielące centralnie umiejscowiony zasilacz z niezależnymi uzwojeniami dla każdej
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funkcji. Oznacza to, że transformator mocy jest podłączony niezależnie od obwodów wzmacniacza,
przedwzmacniacza, modułu bezprzewodowego oraz przedniego wyświetlacza, co poprawia separację kanałów,
zmniejsza zakłócenia i zapewnia czystość szczegółów oraz obszerną, muzykalną scenę dźwiękową, której oczekują
entuzjaści doskonałego brzmienia. Ponadto, stereofoniczny amplituner wyposażony został w dwa oddzielne
przetworniki cyfrowo analogowe po jednym na kanał, co zwiększa zakres dynamiki i poprawia stosunek sygnału do
szumu, zapewniając wyraźniejszy dźwięk ze źródeł o bardzo niskiej rozdzielczości sygnału.
Dzięki wbudowanej technologii HEOS użytkownicy mogą cieszyć się muzyką z serwisów streamingowych online,
takich jak Spotify (free i premium), Amazon Music, Tidal, radio internetowe TuneIn i wielu innych, lub odtwarzać utwory
z lokalnych bibliotek plików muzycznych za pośrednictwem wygodnej w użyciu aplikacji HEOS. Można także przesyłać
muzykę do dowolnego pomieszczenia w domu korzystając z inteligentnych głośników, systemów lub innych
komponentów obsługujących HEOS, ciesząc się bezprzewodową rozrywką wysokiej jakości w całym domu.
Użytkownicy mogą odtwarzać ten sam utwór w każdym pokoju lub wybrać inny utwór dla każdego podłączonego
pokoju. Ponadto, dostępna jest również możliwość streamingu muzyki przez Bluetooth lub Apple AirPlay 2.
Cyfrowe stacje radiowe mogą być odtwarzane bez zakłóceń dzięki wbudowanemu tunerowi DAB+, podczas gdy
miłośnicy płyt winylowych mogą łatwo podłączyć swój gramofon do wejścia Phono amplitunera NR1200 i cieszyć się
czystością klasycznego brzmienia swojej kolekcji płyt LP. Zaawansowany, opatentowany przedwzmacniacz
gramofonowy HDAM firmy Marantz zastosowany w amplitunerze NR1200 znacznie przewyższa powszechnie
stosowane rozwiązania wzmacniaczy typu op-amp, zapewniając klarowność i szczegółowość brzmienia, której
wymagają miłośnicy marki Marantz.
Aby wygodnie podłączyć odtwarzacze Blu-ray, dekodery lub konsole do gier oraz inne urządzenia multimedialne,
amplituner NR1200 oferuje 5 wejść HDMI, każde obsługujące wszystkie najnowsze standardy, w tym HDCP 2.3,
rozdzielczość 4K Ultra HD 60Hz, 4:4:4 Pure Color sub-sampling, HLG, High Dynamic Range (HDR10), wideo 21:9, 3D
oraz BT.2020. Ponadto, funkcja ARC (Audio Return Channel) umożliwia obsługę transmisji dźwięku z telewizora za
pomocą pojedynczego kabla HDMI, co upraszcza ogólną instalację. Wejścia HDMI automatycznie zmieniają nazwy na
podstawie informacji dostarczonych przez źródło. Co więcej, NR1200 automatycznie konwertuje wszystkie formaty
dźwięku przestrzennego, aby uzyskać bezbłędne odtwarzanie dźwięku z każdego filmu.
Użytkownicy amplitunera NR1200 mogą cieszyć się intuicyjnym sterowaniem głosem i pełnym zestawem funkcji
wiodących asystentów głosowych, takich jak Amazon Alexa, Google Assistant oraz Apple Siri. Użyj poleceń
głosowych, aby zainicjować odtwarzanie muzyki, zwiększyć lub zmniejszyć głośność, przejść do następnego utworu,
wybrać wejścia i wiele więcej. Amplituner umożliwia przełączanie się między asystentami głosowymi lub wybranie
jednego ulubionego. Dostępne funkcjonalności zależą od asystenta głosowego, kraju i języka.
Po aktualizacji oprogramowania systemowego dostępnej pod koniec 2019 roku, użytkownicy będą mogli łatwo
podłączyć słuchawki Bluetooth do amplitunera, aby cieszyć się jeszcze większym komfortem słuchania ulubionych
utworów. Dzięki funkcji „Bluetooth Out” konsumenci mogą swobodnie poruszać się po salonie, ciesząc się wybranym
przez siebie źródłem muzyki z pełną swobodą. Ta funkcja jest przydatna również w nocy, aby nie przeszkadzać
sąsiadom lub w celu kompensacji utraty słuchu, aby głośność głośników nie musiała być niepotrzebnie zwiększana. Po
sparowaniu słuchawek można wybrać odtwarzanie muzyki tylko przez słuchawki lub jednoczesne słuchać przez
słuchawki i głośniki, nawet dźwięku w trybie surround w pokoju i jednocześnie w trybie stereo przez słuchawki, z
indywidualną regulacją głośności na słuchawkach.

prawdziwy komponent HiFi w nisko profilowej obudowie: dwukanałowy wzmacniacz z oddzielnymi obwodami
końcówek mocy L / R i transformatorem o mocy 75 W na kanał
streaming muzyki: AirPlay 2, Bluetooth, radio internetowe, Spotify Free oraz Premium, Amazon Music, Network Audio
Streaming
technologia HEOS: bezprzewodowy dźwięk multiroom, sterowanie głosowe, cyfrowy streaming muzyki, wygodna
kontrola przez aplikację
dźwięk w wysokiej rozdzielczości: dekodowanie bezstratnych formatów audio o wysokiej rozdzielczości ALAC, FLAC i
WAV do 24 bit/192 kHz, a także plików DSD 2.8 MHz oraz 5.6 MHz. Słuchaj muzyki korzystając z portu USB na
przednim panelu lub ze źródeł sieciowych
płyty winylowe w nieskazitelnej jakości dźwięku: zintegrowane wysokiej jakości wejście Phono
wszechstronna łączność HDMI: 5 wejść HDMI z pełną obsługą HDCP 2.3, jedno wyjście HDMI z ARC
tryb Auto Low Latency Mode (ALLM): zapewnia użytkownikom Xbox One bardziej realistyczne i wciągające wrażenia z
gry, w połączeniu z wybranymi modelami telewizorów, które również obsługują ALLM
funkcjonalność HDMI CEC: proste sterowanie amplitunerem NR1200 za pomocą pilota Smart TV korzystając z funkcji
HDMI CEC Twojego telewizora Smart TV
prosta konfiguracja i użytkowanie: dołączony program Setup Assistant dostarcza wyraźne, graficzne wskazówki
wyświetlane na ekranie, a Quick Start Guide zapewnia optymalne ustawienia dla dowolnej konfiguracji głośników
przyciski Smart Select: cztery przyciski funkcyjne Smart Select na dołączonym pilocie zdalnego sterowania
przechowują preferowane konfiguracje. Za naciśnięciem jednego przycisku, amplituner NR1200 natychmiastowo
dostosuje się do dowolnego źródła, od odtwarzacza Blu-ray do dekodera TV, ulubionej internetowej stacji radiowej i nie
tylko
wyjście słuchawkowe Bluetooth: słuchaj muzyki lub programów telewizyjnych przez słuchawki bezprzewodowe,
jednocześnie z włączonymi głośnikami lub indywidualnie
dwa wyjścia subwoofera: obsługa dwóch subwooferów, umożliwiająca uzyskanie równomiernego pasma niskich
częstotliwości w środowisku odsłuchowym
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