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CAMBRIDGE AUDIO CXA81 - raty
20x0% lub specjalna oferta!
Cena

6 590,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

746

Producent

CAMBRIDGE AUDIO

Negocjuj cenę

Opis produktu
Wzmacniacz stereofoniczny Cambridge Audio CXA81

Pięć lat po tym, jak seria CX na nowo zdefiniowała stosunek jakości do ceny w swojej klasie, nadszedł czas na jej
przeprojektowanie i odświeżenie. Całkowicie nowe wzmacniacze zintegrowane CXA61 i CXA81 zbudowane są na
fundamentach (i nagradzanych rozwiązaniach) modeli CXA60 i CXA80, zachowując jednocześnie świeżą i postępową
perspektywę.
CXA61 to 60 watów czystej przyjemności odsłuchu na każdym kanale. Pozwala na konkretny i bezpośredni odsłuch, jednak bez
uszczerbku dla szczegółowości i precyzji — dlatego też doskonale sprawdzi się, odtwarzając zarówno przesterowane gitary, jak
i subtelne dźwięki rodem z konserwatorium muzycznego.
DAJ PONIEŚĆ SIĘ SWOJEJ MUZYCE
Model CXA61 zbliży Cię do muzyki,którą kochasz. Znajdziesz się w samym sercu ulubionych utworów,a każdy dźwięk i każda
nuta dotrze do Twoich uszu w najbardziej naturalny, płynny i szczegółowy sposób. Niezależnie od tego, czy słuchasz dźwięku
w formie analogowej, czy cyfrowej, o niskiej czy wysokiej rozdzielczości, z CXA61 odbędziesz podróż muzyczną, o jakiej
marzysz.
BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Model CXA61 został zaprojektowany, dopracowany i dostrojony z myślą tylko o jednym celu: nadać muzyce najbardziej
ekscytujące brzmienie, jakiego kiedykolwiek zdarzyło Cię się doświadczyć. Każdy wybór komponentu i każda decyzja
technologiczna została podjęta w celu zminimalizowania zabarwienia dźwięku i zmaksymalizowania jego dokładności. Firma
Cambridge Audio wykorzystała swoje 50-letnie doświadczenie, aby CXA61 stał się najbardziej udanym wzmacniaczem
zintegrowanym, jaki dotąd stworzyła.
DLA KAŻDEGO RODZAJU MUZYKI
Ponieważ został on zaprojektowany z myślą, aby zapewnić maksymalne doznania muzyczne bez względu na źródło
pochodzenia muzyki, model CXA61 posiada całkowicie przeprojektowaną elektronikę, wyposażoną w doceniany w branży
przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre ES9010 K2M. CXA61 może ożywić cyfrowe pliki audio w rozdzielczościach
32 bit/384 kHz i DSD256, w niespotykany dotychczas sposób, łącząc wygodę i bardzo dobre parametry.MOC BEZ
ZNIEKSZTAŁCEŃ
Olbrzymi transformator toroidalny zapewnia modelowi CXA61 moc 60 W na każdy kanał. Staranna konstrukcja gwarantuje
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bardzo niski poziom zniekształceń i najwyższą sprawność elektryczną. Rezultatem jest wzmacniacz z bezkresną rezerwą mocy,
gotowy do maksymalizacji potencjału dynamicznego dowolnych głośników i potrafiący odtwarzać dźwięk na każdym poziomie
głośności bez problemów i zniekształceń.
CAŁKOWITA MUZYCZNA SWOBODA
Sparuj dowolne urządzenie Bluetooth ze wzmacniaczem CXA61, aby przesyłać strumieniowo dźwięk o jakości HD w
standardzie aptX — ponieważ nie ma potrzeby narażania na szwank swoich doznań muzycznych, gdy zrezygnujesz z kabli.
DŹWIĘKOWA SPÓJNOŚĆ
CXA61 posiada przeprojektowany stopień wzmacniacza mocy ze zoptymalizowanymi wartościami kondensatorów oraz
poprawiony potencjometr głośności zaprojektowany tak, aby zminimalizować przesłuchy. Wynikiem tego jest czysta, krótka i
prosta ścieżka sygnałowa, która zapewnia niezrównaną spójność muzyki przy dowolnej głośności.
PARTNER NA CAŁE ŻYCIE
Wzmacniacz jest sercem i motorem napędowym każdego systemu, a CXA61 jest w stanie zasilić Twoje ulubione głośniki i stać
się centrum Twoich muzycznych doznań na długie lata.

Dane techniczne:
MOC WYJŚCIOWA 60 W RMS przy 8 Ohm, 90 W RMS przy 4 Ohm
PRZETWORNIK DAC ESS Sabre ES9010K2M
PASMO PRZENOSZENIA
ANALOGOWE WEJŚCIA AUDIO 4 x RCA, wejście MP3 1 x 3,5 mm (przedni panel)
CYFROWE WEJŚCIA AUDIO 1 x koaksjalne S/PDIF, 2 x optyczne TOSLINK, 1 x USB audio, Bluetooth (zintegrowane)
KOMPATYBILNOŚĆ Optyczne TOSLINK: tylko 16/24 bit 32-96 kHz PCM, koaksjalne S/PDIF: tylko 16/24 bit 32-192 kHz
PCM, USB: profil audio 1.0/2.0 (domyślnie 2.0), do 32 bit 384 kHz PCM, do DSD256 lub DoP256, Bluetooth: 4.2
A2DP/AVRCP obsługujący parametry aż do aptX HD (24 bit 48 kHz)
WBUDOWANY ODBIORNIK BLUETOOTH APTX HD Tak
CERTYFIKACJA ROON Tak
WYJŚCIA Głośnikowe A+B, Słuchawkowe 3,5 mm, Wyjście przedwzmacniacza, Wyjście na subwoofer
ZDALNE STEROWANIE Tak
MAKSYMALNY POBÓR MOCY 600W
POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 115 x 430 x 341mm (4,5 x 16,9 x 13,4”)
WAGA 8,3 kg (11,2 lbs)
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Wzmacniacz zintegrowany CXA61, Kabel zasilający, 3 baterie AAA, Pilot zdalnego
sterowania, Kabel magistrali sterującej
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