TX-8270

Sieciowy odbiornik stereo
BLACK SILVER

Wszechstronny wzmacniacz Stereo Hi-Fi
Skoncentruj się na muzykalności dzięki TX-8270, który jest przygotowany do odtwarzania wszystkiego, co na niego rzucisz. Oprócz wejść liniowych
i gramofonowych, dostępne są koncentryczne i optyczne wejścia cyfrowe oraz cztery wejścia HDMI® i interfejs USB. Dwuzakresowy moduł WiFi® zapewnia transmisję bezprzewodowego dźwięku i technologii multi-room. Amplituner może przyjmować strumień bezprzewodowy w ramach
funkcji DTS Play-Fi®*, FlareConnect™*, Chromecast*, AirPlay, Spotify®, Zbudowany wokół masywnego transformatora, kondensatorów klasy
audio i dyskretnych obwodów bez przesunięcia fazowego, zamkniętych w solidnej obudowie, TX-8270 dysponuje odpowiednim zapasem mocy, aby
rozświetlić Twoje ulubione nagrania. W połączeniu z głośnikami o odpowiedniej jakości, TX-8270 wywoła uśmiech na Twojej twarzy przy każdym
występie.
* Wymaga aktualizacji oprogramowania

KLUCZOWE ZALETY
• 160 W/ kan. wysokoprądowy system
wzmocnienia dynamicznego
• Przetwornik 384 kHz/32-bity (AK4438) dla
Hi-Res Audio
• HDMI® 4 wejścia / 1 wyjście dla urządzeń
źródłowych i TV
• 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi® i Bluetooth®
• Chromecast built-in*1, DTS Play-Fi®*1,
AirPlay, Spotify®
• TIDAL, TuneIn, i Deezer przez aplikację
Onkyo Controller App
• FM/RDS i DAB/DAB+
• FlareConnect™ Multi-room Audio
Distribution*1

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
• Moc stereo 160 W/kan (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał
sterowany, IEC); Moc stereo 170 W/kan (6 Ω, 1 kHz,
10%, 1 kanał sterowany, JEITA)
• Masywny wysokonapięciowy transformator EI
• Obwód wzmacniacza bez przesunięcia fazy
z dyskretnymi stopniami wyjściowymi mocy
• Obwód optymalnego wzmocnienia głośności
• Przetwornik cyfrowo-analogowy AKM 384 kHz/32-bit
(AK4438)
• VLSC™ (wektorowe obwody kształtowania
liniowego) Technologia filtrowania szumów
• Dwuzakresowe Wi-Fi® 5 GHz/2,4 GHz dla stabilnej
łączności

• Chromecast*1, DTS Play-Fi*1, AirPlay, Spotify, TIDAL,
TuneIn i Deezer*2
• Dystrybucja dźwięku do wielu pomieszczeń
FlareConnect do kompatybilnych komponentów
i głośników
• Sterowanie odbiornikiem, dźwiękiem sieciowym
i dźwiękiem w wielu pomieszczeniach za pośrednictwem
aplikacji Onkyo Controller dla systemów Android™ i iOS*3
• Technologia bezprzewodowa Bluetooth dla telefonów
komórkowych, laptopów i komputerów PC (wersja 4.1 +
LE, profil: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• Wyjścia liniowe ZONE 2 z dedykowanym przetwornikiem
cyfrowo-analogowym do dystrybucji dźwięku NET/USB
• Tunery FM/RDS i DAB/DAB+
• HDMI z HDCP 2.2, 4K/60 Hz, HDR, 3D, Audio Return
Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, DSD*4,
DVD-Audio, Super Audio CD (SACD) i CEC
• Obsługuje przekazywanie sygnału Dolby Vision™
• Obsługuje dźwięk Hi-Res przez sieć: (DSD 5,6 MHz*4 i
192 kHz/24-bit PCM*5)
• Dekoduje FLAC, WAV, ALAC, DSD*4, AIFF,
Bezstratne formaty WMA, MP3 i AAC przez sieć i USB
• Aluminiowy panel przedni i pokrętło regulacji głośności
* 1 Wymaga aktualizacji oprogramowania. *2 Dostępność usług
może się różnić w zależności od regionu. Proszę potwierdzić
przed zakupem. Może być również wymagana subskrypcja.
* 3 Dla urządzeń z systemem iOS i Android. Sprawdź w App
Store lub Google Play wymagania dotyczące systemu
operacyjnego i urządzenia. *4 Po konwersji PCM. *5
Nieobsługiwane przez bezprzewodową sieć LAN lub USB.

POŁĄCZENIA
• 4 wejścia HDMI / 1 wyjście (4K/60 Hz / HDCP 2.2)
• 3 cyfrowe wejścia audio (2 optyczne i 1 koncentryczne)
• Pozłacane 3 analogowe wejścia audio
• Pozłacane wejście MM Phono z korektorem Phono

• Pozłacane wyjścia liniowe strefy 2
• Pozłacane wyjście przedwzmacniacza subwoofera
• Dwie pary gniazd głośnikowych z zaciskami śrubowymi
• Gniazdo USB 5 V / 1 A do odtwarzania dźwięku przez
urządzenia pamięci USB (przód)
• Złącze USB 5 V / 500 mA do zasilania odtwarzacza
multimedialnego HDMI (z tyłu)
• Wejście i wyjście IR
• Wejście LAN z możliwością sterowania przez IP dla
systemów automatyki domowej
• Gruby, odłączany kabel zasilający AC
• Pozłacane gniazdo słuchawkowe 6,35 mm (przód)

DODATKOWE

• Graficzny interfejs użytkownika (OSD) przez HDMI
• Przyciski szybkiego wywoływania na panelu przednim
• Pokrętło wyboru wejścia i fizyczna kontrola tonu/balansu
• Zaawansowany optymalizator muzyki poprawia jakość
skompresowanego dźwięku cyfrowego, w tym dźwięku
Bluetooth
• Regulowana zwrotnica:
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Hz)
• Kontrola synchronizacji A/V:
(do 500 ms w krokach co 5 ms przy 48 kHz)
• Przycisk wyboru napędu głośnika A lub B na panelu
przednim
• 3-trybowy ściemniacz wyświetlacza (normalny/
przyciemniany/ściemniacz)
• Wyłącznik czasowy i bezbateryjna kopia zapasowa pamięci
• Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania RI
• Sieciowy tryb czuwania, HDMI pass-through, Auto Standby

TX-8270

Network Stereo Receiver

Duże głośniki z witalnością i dynamiką
Ten system wzmacniacza generuje wysoki prąd dzięki
masywnemu transformatorowi i kondensatorom klasy
audio. Obwody zawierają dyskretne tranzystory wyjściowe
zapewniające niskie zniekształcenia i bezwysiłkową moc
napędową. Wysokie napięcie zapewnia dokładną kontrolę,
przywracając energię i witalność Twojej muzyce.
Tymczasem obwody bez przesunięcia fazowego skupiają
obraz dźwięku i odtwarzają szerokie
pasmo częstotliwości, aby
zmaksymalizować jakośc dźwięku
Hi-Res Audio i odtwarzanie płyt winylowych.
Odbiornik stereo, który łączy wszystko
Stworzony dla entuzjastów hi-fi, TX-8270 jest również
wyposażony wyłącznie w złącza, dzięki którym może służyć
jako nowoczesny wzmacniacz do TV. Oprócz wejść
analogowych, cyfrowych, phono i USB urządzenie
wyposażono w 4 wejścia HDMI® (do podłączania Apple TV
lub podobnego) wraz
z platformą Next Generation
Network Audio.

Dwuzakresowe Wi-Fi®, AirPlay i Spotify® Connect
Wybieralny kanał Wi-Fi® 5 GHz zapewnia stabilną
łączność w obszarach o dużym natężeniu ruchu w paśmie
2,4 GHz. Ciesz się płynnym odtwarzaniem przez AirPlay
i inne sieciowe usługi audio.

Radio internetowe, usługi strumieniowe, FM/RDS i
DAB/DAB+
TIDAL, TuneIn i Deezer są wbudowane w menu
urządzenia, co ułatwia wybór z ogromnej gamy programów
muzycznych i radiowych. Ulubione stacje radiowe można
zapisać w 40 komórkach pamięci. Natychmiast można
przywołać do czterech ulubionych stacji za pomocą
przycisków na panelu przednim.

Najwyższej jakości przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Przetwornik cyfrowo-analogowy
AK4438 384 kHz/32-bity firmy AKM
oferuje unikalne technologie o niskim
poziomie zniekształceń, idealnie
dopasowane do sygnałów DSD 5,6
MHz*1 i PCM do 192 kHz/24-bity*2.
Wraz z unikalnym obwodem
filtrującym VLSC™, który eliminuje
szum pulsacyjny o ultrawysokiej
częstotliwości, odtwarzanie jest
krystalicznie czyste.

160 W/kan
(6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał zasilany, IEC) 170
W/kan
(6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał zasilany, JEITA)
240 W (3 Ω, Front)
210 W (4 Ω, Front)
120 W (8 Ω, Front)
THD+N (Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum)
0.08% (20 Hz–20 kHz, Half Power)
mniej niż 54 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Czułość wejściowa i impedancja
200 mV/47 kΩ (Line)
Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA
1 V/470 Ω (Subwoofer Pre Out)
Phono Overload
70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb Direct)
±10 dB, 90 Hz (Bass)
±10 dB, 7.5 kHz (Treble)
106 dB (IHF-A, Line In, Speaker Out)
80 dB (IHF-A, Phono In, Speaker Out)
4 Ω–16 Ω
Impedancja wyjściowa słuchawek
330 Ω
Znamionowa moc
wyjściowa słuchawek 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%)
Tuner

Aplikacja sterująca Onkyo
Onkyo Controller zbiera usługi przesyłania
strumieniowego i dźwięk podłączony do sieci w
intuicyjny interfejs. Steruj odtwarzaniem
w całym domu z jednej, łatwej w obsłudze
aplikacji.
Bezprzewodowy system audio
FlareConnect™ w wielu pomieszczeniach

*1 Odtwarzanie po konwersji PCM.
*2 192/24 PCM nie jest obsługiwany przez
bezprzewodową sieć LAN lub USB.

Łatwa muzyka dzięki wbudowanemu Chromecast*
Z łatwością przesyłaj dowolną muzykę ze smartfona,
laptopa lub komputera na głośniki. Steruj odtwarzaniem za
pomocą aplikacji obsługujących Chromecast, które znasz i
lubisz na swoim iPhonie, iPadzie, telefonie lub tablecie z
systemem Android™,
laptopie Mac lub Windows®,
lub Chromebooka™.
Gotowy na DTS Play-Fi®* Multi-room Audio
DTS Play-Fi pozwala cieszyć się wysokiej jakości muzyką
z podłączonych usług online, sieciowych serwerów
multimedialnych i biblioteki urządzeń przez Wi-Fi® do
dowolnej liczby kompatybilnych produktów za pomocą
aplikacji Onkyo Music Control na iPada, iPhone'a i
Androida™. DTS Play-Fi może synchronizować muzykę w
każdym pomieszczeniu. Każdy z Twojej rodziny może
używać własnego urządzenia do słuchania własnej muzyki
w swoim pokoju lub grupie pokoi. DTS Play-Fi pozwala
łatwo zbudować kompleksowy
ekosystem w kilku
pomieszczeniach, który
zaspokoi praktycznie każdą
potrzebę. Więcej informacji
znajdziesz na www.play-fi.com.
* * Wymaga aktualizacji oprogramowania.

SPECYFIKACJE
Wzmacniacz

FlareConnect* udostępnia dźwięk z sieci i zewnętrznych
źródeł dźwięku między kompatybilnymi komponentami.
Ciesz się odtwarzaniem w wielu pomieszczeniach płyt
LP, CD, sieciowych usług muzycznych i nie tylko dzięki
obsługiwanym komponentom i systemom głośników.
Wybór muzyki, grupowanie głośników i zarządzanie
odtwarzaniem w całym domu są wbudowane w aplikację
Onkyo Controller**.

FM/RDS
Komórki pamięci

87.5 MHz–108 MHz
40 stacji

Ogólne
AC 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania
0.15 W
Pobór mocy bez dźwięku
35 W
Pobór prądu w Network Standby
2.8 W
8.7 kg

OPAKOWANIE
11.0 kg

Akcesoria

• Antena FM • Instrukcja obsługi • Pilot zdalnego
sterowania i baterie AAA (R03) x 2

* Udostępnianie dźwięku z wejść zewnętrznych jest możliwe po
przyszłej aktualizacji oprogramowania układowego. Zewnętrzne wejścia
audio obsługujące FlareConnect mogą się różnić w zależności od
modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacjami
poszczególnych produktów. ** Pobierz bezpłatnie z App Store lub
Google Play.
* Wymaga aktualizacji oprogramowania.

http://www.dsv.com.pl/

