
Accuphase E-280 Wzmacniacz Zintegrowany Salon
Poznań

Cena: 24 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zintegrowany Wzmacniacz Stereofoniczny Accuphase E-280
Regulacja głośności AAVA opiera się na wiedzy o sprzęcie wysokiej klasy, aby kontrolować głośność bez utraty informacji.
Sekcja wzmocnienia mocy wykorzystuje zasadę wzmacniacza oprzyrządowania, aby stworzyć idealny przetwornik głośnika.
Niska impedancja obwodu wyjściowego wydobywa pełny potencjał każdego głośnika. W celu zwiększenia możliwości
rozbudowy można dodać dwie opcjonalne karty. Brzmienie E-280 przemówi wyobraźni.

Accuphase E-280 ma moc znamionową 90 watów na kanał przy 8 omach, zasilacz ma masywny transformator mocy,
niezawodnie ekranowany przed obwodami niskoprądowymi, oraz dwa kondensatory filtrujące o pojemności 30000
mikrofaradów każdy. Stopień wyjściowy oparty jest na parach tranzystorów bipolarnych w równoległej konfiguracji
przeciwsobnej. Regulacja głośności odbywa się za pomocą autorskiego tłumika AAVA, zbudowanego na 16 przetwornikach
V-I.

Na tylnym panelu znajduje się pełen zestaw analogowych wejść liniowych na RCA, zbalansowane wejście na XLR, a także
wyjście przedwzmacniacza i bezpośrednie wejście do końcówki mocy. Ci, którzy chcą dodać przetwornik cyfrowo-analogowy
lub wzmacniacz gramofonowy do konfiguracji wzmacniacza, będą musieli zrobić to samodzielnie, kupując opcjonalne płytki
DAC-50 lub AD-50. Istnieją specjalne gniazda do ich instalacji.

Funkcje AAVA
● Czysto analogowy bas pozwala uniknąć nieodłącznych szumów obwodów cyfrowych.
● Doskonały stosunek sygnału do szumu przy każdym poziomie głośności
● Brak zmian w jakości dźwięku w całym zakresie
● Precyzyjnie stopniowane kroki regulacji głośności
● Brak różnicy głośności między lewym i prawym kanałem
● Wysoka separacja kanałów
● Regulacja balansu lewy / prawy i tłumienie również realizowane za pomocą AAVA

Dane techniczne:
Moc wyjściowa (RMS):
- 2 × 120 W/4 Ω
- 2 × 90 W/8 Ω
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Pasmo przenoszenia (wejście liniowe i Power IN):
- 20-20 000 Hz (+0/–0,2 dB) dla pełnej mocy,
- 3-150 000 Hz (+0/–3.0 dB) dla mocy 1 W
Stosunek sygnał / szum (ważony A):
- high level 107 dB
- balanced 96 dB
- power 122 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): 0.05%
Zniekształcenia intermodulacyjne: 0,01%
Współczynnik tłumienia (Damping): 500 (8 Ω)
Tłumienie: -20 dB
Regulacja barwy dźwięku:
BASS: 300 Hz/± 10 dB (50 Hz),
TREBLE: 3 kHz/± 10 dB (20 kHz)
Regulacja sygnału wyjściowego: +6 dB (100 Hz)
Wyjście słuchawkowe: 8 Ω lub więcej
Napięcie wyjściowe: 1.07 V/50 Ω
Zasilanie: AC 120 V, 220 V, 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 52 W (standby), 249 W (max.)
Wymiary (W × S × G): 465 × 151 × 420 [mm]
Waga: 20.4 kg
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