
Accuphase E-270 Wzmacniacz Zintegrowany Salon
Poznań

Cena: 23 900 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany Accuphase E-270
Rewolucyjny układ sterowania głośnością AAVA. Stopień końcowy z tranzystorami mocy w równoległej konfiguracji push-
pull, uzupełnione pokaźnym zasilaczem i niską impedancją wyjściową. Moc to 120 W czystego dźwięku przy obciążeni
4 ohm, ze współczynnikiem tłumienia na poziomie 400. Układy z topologią prądowego sprzężenia zwrotnego zapewniają
doskonałe charakterystyki fazowe zwłaszcza w zakresie wysokich tonów, a budowa na zasadzie wzmacniacza
instrumentacyjnego pozwala wykorzystać w pełni symetryczną drogę sygnału. Solidne przekaźniki MOS-FET pracujące
w obwodach ochronnych eliminują potrzebę styczników mechanicznych. Poszukiwania optymalnej wydajności i jakości
dźwięku doprowadziły do skonstruowania wzmacniacza o osiągach znacznie powyżej swojej klasy cenowej, zbliżającego
się niebezpiecznie do konstrukcji dzielonych.

Najważniejsze cechy:
Rewolucyjny układ sterowania głośnością AAVA
Stopień wyjściowy na tranzystorach wysokiej mocy, w równoległej konfiguracji push-pull przekłada się na moc 2 x 90
W przy 8 ohmach
Sekcja wzmacniacza mocy zbudowana na bazie wzmacniacza instrumentacyjnego, zapewniającego symetryczną
ścieżkę sygnału
Przekaźniki sterowane układami logicznymi zapewniają najkrótszą ścieżkę sygnału
Wydajne zasilanie z dużym i solidnym transformatorem oraz dużymi kondensatorami filtrującymi
Przycisk MAIN IN umożliwia rozdzielenie sekcji przedwzmacniacza i końcówki mocy
Numeryczny wskaźnik poziomu głośności

Dane techniczne:
Moc wyjściowa (RMS): 2 x 120 W/4 Ω, 2 x 90 W/8 Ω

Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz (+0/–0,2 dB) dla pełnej mocy, 3-150 000 Hz; (+0/–3.0 dB) dla mocy 1 W

Impedancja: 4-8 Ω

Stosunek sygnał/szum: 122 dB max

Zniekształcenia harmoniczne (THD): 0.05 % (20 Hz – 20 kHz)
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Współczynnik tłumienie: 400 (8 Ω)

Pobór mocy: 245 W (max.), 46 W (standby)

Wymiary: 465 x 151 x 420 mm

Waga: 20 kg
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