
Chord Anni Mini Wzmacniacz Salon Poznań --- Dostępny
od Ręki ---

Cena: 4 949 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Stereo i Słuchawkowy Chord Anni
Anni to stacjonarny wzmacniacz zintegrowany, który wprowadza naszą technologię ULTIMA nowej generacji zarówno do
słuchawek, jak i kompaktowych głośników. Anni to nasz pierwszy w historii stacjonarny wzmacniacz zintegrowany. Zdolna
do napędzania zarówno słuchawek, jak i kompaktowych głośników, Anni korzysta z opatentowanej przez firmę topologii
obwodów ULTIMA i jest doskonale przygotowana do wykorzystania pełnego potencjału dzisiejszych słuchawek o wysokiej
wydajności, monitorów biurkowych i źródeł dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Nowy, biurkowy wzmacniacz zintegrowany Anni stanowi część serii Qutest i płynnie uzupełnia możliwości rozdzielcze
wielokrotnie nagradzanego samodzielnego przetwornika cyfrowo-analogowego Qutest i przedwzmacniacza gramofonowego
Huei. Jako system, komponenty Qutest zapewniają niezrównane rozwiązanie audio dla komputerów stacjonarnych, oferując
wiodące w swojej klasie technologie cyfrowe i analogowe dla współczesnego miłośnika muzyki. Kompaktowy, modułowy
stojak sprzętowy QSS (Qutest Stand System) zapewnia również doskonałe wsparcie.

Anni oferuje niedawno ogłoszoną topologię obwodów korekcji błędów z podwójnym sprzężeniem do przodu, niezależnie od
tego, czy używa się słuchawek, czy kompaktowych głośników. Zaawansowana technologia Anni pozwala na sterowanie
dowolnym obciążeniem słuchawek, monitorowaniem błędów i kompensacją wzmocnienia przez cały czas.

Wykorzystując zarówno wyjścia słuchawkowe 3,5 mm, jak i wyjścia ¼ cala (6,35 mm), dzięki czemu dwie osoby mogą
słuchać jednocześnie, oraz wyjścia głośnikowe 4 mm typu bananowego, Anni zapewnia 10 watów wysokiej jakości
wzmocnienia ULTIMA, kontrolowanego za pomocą zamontowanego w konsoli regulatora głośności, który służy również jako
przełącznik wyboru wejścia dla dwóch wejść liniowych Anni. Dwustopniowa regulacja wzmocnienia głośników zapewnia
dodatkową elastyczność w przypadku szerokiej gamy monitorów biurkowych.

Dane techniczne:
Topologia wzmacniacza Dual Feed Forward nowej generacji|
Potężny wzmacniacz słuchawkowy z wyjściami 3,5 mm i 6,35 mm
Terminale głośnikowe 4 mm (banany)
Regulacja wzmocnienia
Dwa wejścia liniowe
Moc: 10 W przy 8 Ohm
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THD: 0,02%
Stosunek sygnał/szum: -92 dB
Kupuj w audioplaza.pl
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 60 Khz (-3 dB)
Wymiary: 160 (szer.) x 42,50 (wys.) x 96,60 (gł.) mm
Waga: 625 g
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