
Musical Fidelity M2SI Czarny Wzmacniacz Zintegrowany
Salon Poznań

Cena: 3 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Zintegrowany Musical Fidelity M2SI
Wzmacniacz zintegrowany M2si wykorzystuje nasze doświadczenie w dziedzinie wzmacniaczy klasy premium i przenosi je
na bardziej przystępny poziom cenowy. Wyposażono go w technologię zaczerpniętą z naszego potężnego i legendarnego
flagowca Titan, dodano inne high-endowe akcenty, takie jak solidne metalowe elementy sterujące. M2si dostarcza 72 W
mocy na kanał przy 8 omach i 137 W przy 4 omach. Oznacza to, że M2si jest w stanie napędzić szeroką gamę kolumn
głośnikowych, nawet te wymagające dużej mocy.

Dodatkową elastyczność zapewniają doskonałe możliwości połączeniowe, które obejmują sześć wejść liniowych oraz
przełączaną opcję kina domowego. Urządzenie wyposażono w stopień przedwzmacniacza pracujący w klasie A z własnym,
niezależnym zasilaniem, połączony z parą dyskretnych końcówek mocy. W efekcie oznacza to, że M2si oferuje zalety
brzmieniowe konfiguracji przedwzmacniacz/zasilacz z kompaktową wygodą konstrukcji jednopudełkowej.

Jego możliwości są olbrzymie, jest dźwiękowo dopracowany i wygodny we współpracy z szeroką gamą kolumn
głośnikowych. A wszystko to podane w eleganckim, pozbawionym zbędnych ozdobników opakowaniu.

Dane techniczne:
Wyjście

Moc 72 W na kanał przy 8 omach (18dBW)
Napięcie 22 V RMS, 20 Hz do 20 kHz; początek obcinania
62 V od szczytu do szczytu
Prąd 25 Amperów od szczytu do szczytu
Współczynnik tłumienia 36

Wejście liniowe

THD+N < 0.014 % typowe, 20Hz do 20 kHz
Stosunek sygnał/szum > 96dB 'A'-ważone
Impedancja wejściowa 40 k Ohm
Pasmo przenoszenia +0, -0.1dB, 10Hz do 20 kHz
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Złącza

Wejścia o poziomie liniowym 6 par złączy RCA o poziomie liniowym
Wyjścia o poziomie liniowym 1 para złączy RCA o poziomie liniowym, stały poziom Wyjścia TAPE
1 para złączy RCA o poziomie liniowym, wyjścia przedwzmacniacza np. do bi-ampingu
Wyjścia głośnikowe 2 pary wtyków bananowych 4mm/słupków przyłączeniowych

Wymagania dotyczące zasilania

Napięcie sieciowe 115/230VAC 50/60Hz (ustawienie fabryczne)
100VAC 50/60Hz (alternatywnie)
Pobór mocy 320 W maks.

Waga

Tylko urządzenie, bez opakowania 9,2 kg (20¼ lbs)
W kartonie transportowym 13 kg (30⅔ funtów)

Wymiary

Szerokość 440 mm (17⅓")
Wysokość, łącznie z nóżkami 100 mm (4")
Głębokość (od przodu do tyłu) łącznie z zaciskami 400 mm (15¾")
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