
AVM Inspiration CS 2.3 Czarny Amplituner Sieciowy All-
In-One Salon Poznań

Cena: 26 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Chrom, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Amplituner Sieciowy All-In-One AVM Inspiration CS 2.3 Czarny

Zupełnie nowa innowacja: CS 2.3

Główny nacisk położono na całkowicie zmodernizowaną kontrolę aplikacji, nowy AVM X-Stream Engine® może przesyłać
strumieniowo wszystkie formaty wysokiej rozdzielczości, w tym DSD (256). Ten mechanizm przesyłania strumieniowego jest
całkowicie opracowany przez firmę i jest całkowicie oparty na oprogramowaniu, dzięki czemu można go aktualizować online
w przyszłości. Na pokładzie znajduje się interfejs HDMI (ARC), a także nowoczesne połączenie Bluetooth, kolejne wejścia
cyfrowe i interfejs USB A są standardem. Do gry powraca również wysokowydajny przedwzmacniacz gramofonowy MM i
MC. Nowością są wyjścia cyfrowe, które teraz mogą być również sterowane głośnością.

Również czysto dźwiękowo zaowocował ogromnym skokiem w stosunku do poprzednika CS 2.2. Całkowicie nowe stopnie
wzmacniacza oparte są na dużym CS 8.3 i dzięki 140 W mocy ciągłej z łatwością napędzają każdy głośnik.

Sekcja cyfrowa w CS została opracowana w trakcie nowego rozwoju zupełnie na nowo, więc teraz pojawia się nowy
przetwornik D/A z nowej generacji ESS (9038 Q 2 M) do wykorzystania, dźwiękowo również wyraźnego wzmocnienia, co
przynosi korzyści wszystkie źródła cyfrowe i perfekcyjnie i wiernie odtwarza wszystkie formaty o wysokiej rozdzielczości.

CS 2.3 są dostępne w standardowych kolorach aluminium srebrnym lub czarnym, na życzenie również w eleganckiej wersji
CELLINI z chromowanym frontem. Podobnie jak wszystkie urządzenia AVM Inspiration, CS 2.3 są wykonywane ręcznie w
fabryce w Malsch w Niemczech. Większość dostawców, np. na precyzyjne części obudowy, również znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie. Wielokrotne, intensywne kontrole jakości na wszystkich etapach produkcji i kilkudniowy okres
docierania dla każdego urządzenia zapewniają naszą obietnicę najwyższej niezawodności w długim okresie i udzielamy 2-
letniej gwarancji na kompaktowy CS, z rejestracją online 2 dodatkowe lata.

Ważne cechy CS 2.3

AVM-X-STREAM Engine® do przesyłania strumieniowego HiRes, w tym DSD, sterowane za pomocą aplikacji RC X
Przygotowany do obsługi Spotify Connect, Qobuz, Tidal, Weradio (możliwość rozbudowy)
1 wejście High Performance Phono przełączane między MM i MC (dopasowanie impedancji za pomocą dołączonych
przejściówek)
2 wejścia wysokiego poziomu (przełączane jako Hometheatre Thru put)
Bluetooth 4.2, Airplay 2, Roon Ready, przygotowany do funkcji AVM Multiroom
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Wejście HDMI (ARC), 2 wejścia cyfrowe (SPDIF, optyczne) z wybranym DAC
USB A dla zewnętrznych dysków twardych (NTFS i FAT)
2 cyfrowe wyjścia (SPDIF, optyczne), regulacja głośności
Wyjście słuchawkowe z przodu
Napęd CD ze slotem (Red-Book)
Przetwarzanie sygnału z upsamplingiem do 192 kHz / 24 bit
Regulacja tonów i parametryczna głośność z funkcją obejścia (również za pośrednictwem aplikacji RC X)
Ściemniany wyświetlacz graficzny z wykrywaniem punktu dotykowego i czujnikiem zbliżeniowym
Rozbudowane funkcje menu (konfigurowalna czułość wejścia, indywidualne nazewnictwo wejść i wiele więcej)
Minimalne zużycie w trybie czuwania
Kompaktowy wzór: szerokość 34 cm, głębokość 32 cm, wysokość 10 cm
Warianty obudowy: aluminium srebrne lub czarne szczotkowane lub w wersji CELLINI z chromowanym frontem (za
dopłatą)

Dane techniczne:
Napęd CD    

Napęd CD TEAC Pure
Wejścia analogowe    

2 x RCA
Wyjścia analogowe    

1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out RCA
Wejścia cyfrowe    

1 x koncentryczny S/PDIF, 1 x optyczny S/PDIF, 1 x USB A (pamięć/dysk twardy)
Wyjścia cyfrowe    

1 x koncentryczny S/PDIF, 1 x optyczny S/PDIF
Bluetooth    

HiFi Bluetooth (standard 4.2)
Wejście gramofonowe    

1 x MM/MC RCA
Strumieniowe przesyłanie muzyki    

AirPlay 2*, Roon Ready, Spotify Connect*, HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL (jakość HiRes), UPnP
Radio    

Weradio za pośrednictwem bazy danych internetowych stacji radiowych Airable (aktualizacje automatyczne)
Sieć    

Możliwość podłączania na gorąco sieci Ethernet (100 Mb/s), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 2,4/5 GHz, WPS, funkcja
podłączania na gorąco Ethernet (100 Mb/s), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ ac) 2,4/5GHz, WPS

Kontrola tonów    
Balans, bas, tony wysokie, skalowalna głośność

Moc wyjściowa    
2x140W [4Ω]

Wyjście słuchawkowe    
3,5 mm

Wyjścia głośnikowe    
1 para

Dołączony pilot zdalnego sterowania    
Aplikacja RC X na iOS i Androida

Opcjonalne piloty    
Pilot zdalnego sterowania RC 9 RF/IR z kolorowym wyświetlaczem (programowalny)

Wykończenie    
LaBleu, LaRouge, srebrne aluminium, czarne aluminium, chrom CELLINI

Linia produkcyjna    
INSPIRACJA
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