TX-8220

Odbiornik stereo

BLACK SILVER

Dzięki Hi-Fi Power On Tap, TX-8220 oferuje więcej
Wszechstronne możliwości połączeniowe, czyste analogowe wzmocnienie w prostym wzmacniaczu, który brzmi o wiele lepiej
niż sugerowałaby na to jego skromna cena. Wejścia cyfrowe i analogowe, dedykowane gniazdo gramofonowe MM, tuner
radiowy DAB+/FM/RDS z 40 komórkami pamięci oraz wbudowany odbiornik Bluetooth® to niektóre elementy wyposażenia
TX-8220. Wystarczy kilka dotknięć, aby muzyka z aplikacji popłynęła z głośników dzięki funkcji Auto Connect. Regulacja basów,
tonów wysokich i balansu, zasilania głośników A/B oraz wyjście na subwoofer umożliwiają kalibrację brzmienia i ustawień do
systemu głośników, konfiguracji wielostrefowych i lepszych niskich tonóww filmowych ścieżkach dźwiękowych. Oferując czysty,
minimalistyczny design i maksymalną wszechstronność, TX-8220 to wyjątkowa propozycja.

PRZEGLĄD
• 100 W/Kanałowy system wzmocnienia
wysokoprądowego
• Technologia strumieniowego przesyłania
dźwięku Bluetooth® dla prawie każdego
urządzenia
• Tunery radiowe DAB+ i FM/RDS z 40
komórkami pamięci stacji
• Wejścia MM Phono, analogowe i cyfrowe
audio
• Wysokoprądowy dyskretny system
wzmacniania

ZAAWANSOWANE

• Moc stereo 100 W/kan.
(6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał sterowany, IEC)
• Przesyłaj strumieniowo muzykę z telefonów
komórkowych, smartfonów, tabletów, laptopów i
komputerów PC przez Bluetooth w wersji 4.1
(A2DP/AVRCP) z funkcjami czuwania Bluetooth
i automatycznego łączenia
• Tunery radiowe DAB+ i FM/RDS z pamięcią 40
stacji
• Nazywanie zaprogramowanych stacji radiowych
(do 8 znaków)
• WRAT (Wide Range Amplifier Technology) z
masywnym wysokoprądowym transformatorem
EI, niestandardowymi kondensatorami mocy i
napędem o niskiej impedancji
• Obwód wzmacniacza bez przesunięcia fazy z
dyskretnym tranzystorem mocy
• Obwód optymalnego wzmocnienia głośności
• Przetwornik cyfrowo-analogowy 192 kHz/24
bity* (PCM1754) * konwersja 96 kHz/24-bit D/A
• Tryb bezpośredni dla autentycznej reprodukcji
dźwięku źródła

ZŁĄCZA

• 2 cyfrowe wejścia audio (1 optyczne i 1 koncentryczne)
• 4 wejścia analogowe RCA i 1 wyjście liniowe
• Wejście gramofonowe z korektorem MM
• Wyjście przedwzmacniacza subwoofera
• Dwie pary słupków głośnikowych z pokrętłami śrubowymi
• Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm

POZOSTAŁE

• Przyciski Bass/Treble/Balance na panelu przednim
• Przycisk wyboru napędu A/B głośnika na panelu przednim
• 3-trybowy ściemniacz wyświetlacza (normalny/przyciemniany/
ściemniacz)
• Wyłącznik czasowy i bezbateryjna kopia zapasowa pamięci
• W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania RI (Remote
Interactive)
• Tryb czuwania Bluetooth i automatyczne czuwanie

SPECYFIKACJA
Sekcja wzmacniacza
- Moc wyjściowa 100 W/kanał (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał sterowany, IEC)
- Moc dynamiczna 140 W (3 Ω, przód)
120 W (4 Ω, przód)
80 W (8 Ω, przód)
- THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum): 0,08% (20 Hz–20 kHz, połowa mocy)
- Czułość wejściowa i impedancja
Linia 450 mV/40 kΩ
Przedwzmacniacz gramofonowy MM 10mV/50kΩ (IHF-A)
- Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA:
420 mV/2,2 kΩ (wyjście liniowe)
2,8 mV/3,3 kΩ (wyjście przedwzmacniacza subwoofera)
- Przeciążenie gramofonowe 40 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
- Pasmo przenoszenia 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb bezpośredni)
- Kontrola tonów
±12 dB, 100 Hz (basy)
±12 dB, 10 kHz (tony wysokie)
- Stosunek sygnału do szumu 100 dB (IHF-A, wejście liniowe, wyjście głośnikowe)
93 dB (IHF-A, wejście gramofonowe, wyjście głośnikowe)
- Impedancja głośnika
4 Ω–16 Ω (A lub B)
8 Ω–16 Ω (A + B)
- Impedancja wyjściowa słuchawek: 390 Ω
- Znamionowa moc wyjściowa słuchawek 60 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%)
Sekcja tunera
- Zakres częstotliwości strojenia
FM 87,5–108 MHz
- FM/DAB+ z pamięcią na 40 stacji
Ogólne
- Zasilanie AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Bezgłośny pobór mocy: 20 W
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 435 x 149 x 328 mm
- Waga 7,0 kg
Akcesoria
• Antena FM/DAB+
• Pilot zdalnego sterowania

Text on receiver may vary with region.
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