
Accuphase E-5000 Zintegrowany Wzmacniacz Audio
Salon Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---

Cena: 66 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zintegrowany Wzmacniacz Audio Accuphase E-5000
Pierwszy model z okazji 50-lecia wydany w 2019 roku, E-800, został wysoko oceniony przez pliki audio na całym świecie
jako najwyższej klasy flagowy model wzmacniacza zintegrowanego w czystej klasie A.
Precyzyjny stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany „E-5000”, który zostanie wprowadzony na rynek tym razem, jest
czwartym modelem upamiętniającym 50. rocznicę jego powstania.
To flagowy model wzmacniacza zintegrowanego klasy AB, który zapewnia niespotykanie wysoką moc przy zachowaniu
jakości porównywalnej do E-800. Wyposażony w Balanced AAVA w sekcji przedwzmacniacza, realizuje transmisję sygnału
w idealnie zbalansowanej konfiguracji od wejścia przedwzmacniacza do sekcji wzmacniacza mocy.
Sekcja wzmacniacza mocy osiąga dynamiczną moc wyjściową 240 W/ch (8 Ω) i 320 W/ch (4 Ω) poprzez równoległe
sterowanie pięcioma tranzystorami mocy, osiągając wydajność i jakość dźwięku porównywalną z oddzielnymi
wzmacniaczami. Przytłaczająca obecność nowo zaprojektowanego dużego miernika analogowego to narodziny flagowego
modelu stereofonicznego wzmacniacza zintegrowanego klasy AB.

Dane techniczne:
Tranzystor mocy, 5 równoległych operacji push-pull w klasie AB, moc wyjściowa 240W/8Ω, duża moc 320W/4Ω
"Całkowicie zbalansowana konfiguracja" od wejścia do wyjścia
Regulacja głośności metodą „Zrównoważonego AAVA”
Osiągnięto współczynnik tłumienia 1000, który podkreśla atrakcyjność głośników
Potężny zasilacz z dużym transformatorem toroidalnym o wysokiej wydajności i wysokonapięciowym filtrem /
kondensatorem o dużej pojemności
Sekcja wzmacniacza mocy konfiguracji wzmacniacza oprzyrządowania
Obwód wzmacniacza z prądowym sprzężeniem zwrotnym o doskonałej charakterystyce fazowej wysokiej
częstotliwości
Obfite zaciski wejściowe (5 linii / 2 zbalansowane)
Obwód ochronny wyjścia głośnika, aby zapobiec wypadkom zwarciowym
Wysokiej jakości dedykowany wzmacniacz słuchawkowy z dyskretnym obwodem
Wyposażony w gniazdo, w które można włożyć dwie opcjonalne płyty
Odtwarzaj źródła dźwięku o wysokiej rozdzielczości z urządzeń cyfrowych na karcie wejść cyfrowych „DAC-60”
(sprzedawanej osobno)
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Odtwarzaj nagrania analogowe na płytce wejściowej płyty analogowej „AD-50” (sprzedawanej oddzielnie)

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	Accuphase E-5000 Zintegrowany Wzmacniacz Audio Salon Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---
	NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI
	OPIS PRODUKTU
	Zintegrowany Wzmacniacz Audio Accuphase E-5000
	Dane techniczne:


