
Denon PMA-1700NE Czarny Wzmacniacz Stereofoniczny
Salon Poznań

Cena: 6 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz Stereofoniczny Denon PMA-1700NE

Zintegrowany wzmacniacz o mocy 140W

Wzmacniacz zintegrowany PMA-1700NE, wyposażony w technologię najwyższej klasy wzmacniaczy Denon i
charakteryzujący się bardzo wysoką wydajnością prądową, zapewnia głośnikom moc 140 W na kanał przy 4 omach. Ten
wzmacniacz zintegrowany jest kompatybilny z szeroką gamą typów głośników i impedancji.

Technologia Advanced AL32 Processing Plus

Technologia Advanced AL32 Processing Plus wykorzystuje algorytmy interpolacji danych, które obsługują cyfrowe źródła
dźwięku o wysokiej rozdzielczości do 384 kHz/32 bit. Algorytmy dodają punkty, które powinny istnieć przed i po dużej ilości
danych, wygładzając przebieg i odtwarzając informacje utracone podczas nagrywania cyfrowego. W rezultacie odtwarzanie
jest bardzo szczegółowe, wolne od zakłóceń, bogato ekspresyjne w dolnym zakresie i pięknie wierne oryginalnemu
brzmieniu. Słuchaj ulubionych utworów jak nigdy dotąd.

Obsługa USB-DAC 11.2-Mhz DSD oraz 384-kHz/32-bit PCM

Dzięki trzem wejściom cyfrowym, tylnemu wejściu USB-B, wejściom MM i MC Phono, możesz cieszyć się nieskazitelną
jakością dźwięku z płyt winylowych, a także plików o wysokiej rozdzielczości do 384 kHz/32 bit i DSD do 11.2 MHz. Wysokiej
jakości konstrukcja i unikalna technologia Denon zapewniają niezrównaną wydajność Twojej ukochanej kolekcji muzycznej
od marki z ponad 110-letnią tradycją innowacji audio.

Precyzyjne sterowniki elektryczne

Integralność konstrukcji dzięki starannie dobranym komponentom
Ciesz się potężnym dźwiękiem o szczegółowej, muzycznej precyzji
Denon jest dobrze znany z wysokiej jakości odtwarzania płyt winylowych. Wbudowany korektor gramofonowy umożliwia
bezpośrednie podłączenie gramofonu i obsługuje sygnał wejściowy z wkładek MM. Niektóre modele obsługują również
sygnał z wkładek MC.

Szerokie pasmo zawiera wszystko, od głębokiego basu po szczegółowe wysokie tony. Konstrukcja UHC (Ultra High Current)
zapewnia kierowalność szerokiej gamy typów głośników i impedancji.
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PMA-1700NE potrafi dekodować bezstratne pliki audio ALAC, FLAC i WAV o wysokiej rozdzielczości do 384 kHz/32-bit, a
także ścieżki DSD do 11.2 MHz (audiofilski format SACD), pozwalając cieszyć się każdą nutą dokładnie tak, jak zamierzał
artysta.

Dane techniczne:
wzmacniacz zintegrowany o dużej mocy 140 W na kanał przy 4 omach
Advanced AL32 Processing Plus obsługuje źródła dźwięku o wysokiej rozdzielczości
DAC klasy Premium, dzięki któremu usłyszysz najdrobniejsze szczegóły swojej muzyki
zaawansowany, wysokoprądowy układ MOS do łatwego i precyzyjnego zasilania głośników
zintegrowane wejście Phono i korektor MM/MC do bezpośredniego podłączenia gramofonu
wejścia optyczne i koaksjalne obsługują sygnały PCM do 192 kHz/24 bit
wejście zewnętrznego przedwzmacniacza do wykorzystania PMA-1700NE jako wzmacniacza mocy
automatyczne czuwanie telewizora włącza urządzenie po wykryciu cyfrowego sygnału audio
konstrukcja bezpośredniego uziemienia mechanicznego minimalizuje niepożądane wibracje
certyfikat Hi-Res Audio dla odtwarzania formatów o wysokiej rozdzielczości przez USB
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