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ARCAM SA30 - raty 20x0% lub
specjalna oferta!
Cena

11 990,00 zł

Dostępność

Potwierdź dostępność mailowo lub
telefonicznie. Dostępność produktu
deklarowana w magazynie dostawcy.

Producent

ARCAM

Negocjuj cenę

Opis produktu
Wzmacniacz stereo z funkcjami sieciowymi ARCAM SA 30
Arcam SA30 to flagowy wzmacniacz z serii HDA typu All-In-One. Zostaw on wyposażony w przetwornik C/A firmy ESS Sabre
ES9038K2M, odpowiedzialny za konwersję sygnału cyfrowego do analogowego. Dodatkowo ma w sobie wbudowany
odtwarzacz sieciowy, który posiada funkcjonalności takie jak: obsługa Chromecast, AirPlay, Roon Redy, obsługę MQA oraz
moduł strumieniowy UPnP. Właściciele źródeł analogowych, a dokładnie gramofonów z wkładką MC i MM, mają możliwiość
podłączenia się bezpośrednio do wzmacniacza przez dedykowane wejścia.
Urządzenie wyposażone zostało w szereg nowoczesnych technologii. Wzmacniacz pracuje w autorskiej klasie G opracowanej
przez Arcama. SA30 dysponuje mocą 120W na kanał przy 8 Ohm i 220W na kanał przy 4 Ohm.
Jak na nowoczesny wzmacniacz przystało, Arcam SA30 wyposażony został w przetwornik cyfrowo-analogowy DAC ESS Sabre
ESS9038. Urządzenie posiada 4 wejścia cyfrowe oraz analogowe. Umożliwia to podłączenie szerokiej gamy urządzeń.
Flagowy model wzmacniacz posiada bogatą funkcjonalność. Wyposażony został w Google Cast (Chromecast), AirPlay 2 oraz
UPnP. Wzmacniacz zapewnia odtwarzanie plików MQA. Jest też kompatybilny z aplikacją Roon.
Dzięki temu użytkownik będzie mógł podłączyć szereg urządzeń, wykorzystując wejścia analogowe, jak i cyfrowe.

W dzisiejszych czasach łączność bezprzewodowa jest równie ważna jak przewodowa. Dlatego SA30 obsługuje AirPlay 2 i
Chromecast. Wzmacniacz można zintegrować z cyfrowym odtwarzaczem muzyki Roon. Nie zawiodą się także miłośnicy
analogu. Wzmacniacz posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki MM i MC.
Wisienką na torcie jest obecność oprogramowania kalibracyjnego Dirac Live, które umożliwia przypisanie 3 profili korekcji
akustycznej.
Specyfikacja :
-

Moc ciągła (RMS): 120W
Klasa wzmacniacza: G
Przetwornik DAC: ESS Sabre ESS9038
Przedwzmacniacz gramofonowy
AirPlay 2
Wejście USB DAC
Wejście optyczne: 2
Wejścia koaksjalne: 2
Wejścia RCA: 3
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-

Wyjście słuchawkowe: 3.5mm mini jack
Złącze RS232C
Wejście 3.5mm mini-jack AUX
Pre Out 2xRCA
Wymiary (szer/gł/wys) : 43.3cm / 32.3cm / 10cm
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