
Primare I15 Prisma MK2 Czarny Wzmacniacz
Stereofoniczny Salon Poznań

Cena: 6 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Tytan

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz stereofoniczny Primare I15 Prisma MK2
I15 Prisma MK2 to wielokrotnie nagradzany kompaktowy zintegrowany wzmacniacz i odtwarzacz sieciowy zapewniający
niezwykłą moc i oferujący strumieniowe przesyłanie muzyki Prisma oraz funkcję multiroom/multi-zone. Za pomocą swojej
"three-quarter-sized" obudowie, otwiera jeszcze większe możliwości zapewnienia najwyższej jakości odtwarzania muzyki i
dostępu do każdego pomieszczenia w domu.

Kluczowe cechy:

Przesyłaj strumieniowo setki utworów muzycznych za pomocą znanych aplikacji i urządzeń, w tym platform o wysokiej
rozdzielczości, takich jak Qobuz, Spotify i Tidal HiFi
Pełna kontrola dysków twardych podłączonych do sieci za pomocą aplikacji Prisma
Zaawansowane opcje wejścia, wyjścia i sterowania, aby zaspokoić praktycznie wszystkie potrzeby użytkownika, w tym
sterowanie głosowe i oprogramowanie do zarządzania multimediami Roon
Potężne wzmocnienie i wyrafinowane sekcje DAC zapewniają każdy szczegół i niuans z mocą i precyzyjną kontrolą

Prisma – odtwarzacz sieciowy i technologia multiroom

Pakiet technologii Prisma został stworzony, aby umożliwić wszystkim domownikom odkrywanie, poznawanie i dzielenie się
głęboko satysfakcjonującym doświadczeniem odtwarzania muzyki o wysokiej wydajności – zapewniając łączność w wielu
pomieszczeniach/wielostrefowych oraz kontrolę przechowywanych i przesyłanych strumieniowo multimediów, zarówno
przewodowo, jak i bezprzewodowo, a wszystko to zarządzane z urządzeń mobilnych za pomocą znanych aplikacji do
przesyłania strumieniowego i dedykowanej aplikacji do sterowania systemem.

Wzmacniacz i technologia DAC

Sekcja wzmocnienia wykorzystuje wiodący w swojej klasie Hypex całkowicie analogowy stopień wyjściowy zapewniający 60
W mocy przy obciążeniu 8 Ohm i 100 W przy obciążeniu 4 Ohm, co zapewnia zadziwiające napędzenie i kontrolę
praktycznie każdego głośnika, całkowicie ignorując kompaktowe rozmiary wzmacniacza. Etap konwersji cyfrowo-analogowej
jest również imponujący, zdolny do przetwarzania plików muzycznych o rozdzielczości do PCM 384 kHz i DSD 256.

Pełny potencjał, jaki ma do zaoferowania klasa D

Praktyką Primare jest wprowadzanie nowych modeli tylko wtedy, gdy mogą one znacząco poprawić wydajność naszych
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obecnych projektów. Firma nieustannie skanuje horyzont, aby zobaczyć, jakie nowe i innowacyjne opcje w
zakresie projektowania, technologii i materiałów mogą pozwolić na naprawdę znaczące ulepszenia. W przypadku
wzmocnienia klasy D stworzyliśmy podstawową technologię wzmocnienia tak bogatą w zalety, że był to oczywisty wybór, na
którym można oprzeć wszystkie przyszłe projekty wzmacniaczy.

Dane techniczne:
Moc wyjściowa

2 x 60 W/100 W 8/4 omów
DACESS ES9028Q2M
RCA1 x stereofoniczna para analogowa
3,5 mm1 x stereofoniczny analogowy/cyfrowy
RCA1 x wejście cyfrowe
Toslinkx 3 wejścia cyfrowe
USB-B1 x wejście cyfrowe
RCA1 x wyjście analogowe zmiennej pary stereo
RCA1 x wyjście cyfrowe
Pilot C25Sterowanie systemem IR
IR3,5 mm wejście/wyjście
RS232port sterowania systemem zaburtowym
Wyzwalacz 12 Vna zewnątrz
Pryzmat łączność i kontrola

USB-Ax 1
Ethernetx1
Wi-Fi
AirPlay 2
Bluetooth
Wbudowany Chromecast
Spotify Connect

Wymiary
350 × 73 × 329 mm (WHD)

Waga
6,4 kg

czarny lub tytanowy
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