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Link do produktu: https://www.audiostyl.pl/cyrus-82-dac-czarny-p-2385.html

Cyrus 8.2 DAC czarny
Cena

7 999,00 zł

Dostępność

Realizacja w ciągu 2 - 5 dni - przed
złożeniem zamówienia potwierdź
dostępność telefonicznie lub mailowo

Producent

Cyrus

Opis produktu
82 DAC jest naszym najlepiej brzmiącym wzmacniaczem zintegrowanym. Jest on wyposażony w komplet wejść cyfrowych, więc
można do niego podłączyć praktycznie każde źródło, a następnie wysłać sygnał bezpośrednio do głośników. Obdarzony dużą
mocą wzmacniacz posiada wyjątkową ‘kontrolę’ nad nawet dużymi kolumnami. Korzystając z pieczołowicie dobranych
komponentów i naszej unikalnej typologii 82 DAC daje nam pełny wgląd w nagrania, reprodukując poziomy szczegółowości
oraz złożoności w muzyce, których gorsze wzmacniacze nie są w stanie osiągnąć.
82 DAC posiada liczne możliwości połączeniowe, posiada on sześć wejść analogowych, wysokiej jakości wzmacniacz
słuchawkowy, wyjście dla Strefy 2 oraz wyście regulowane dla końcówki mocy. Z tyłu znajduje się także złącze dla na
zewnętrznego zasilacza PSX R2, który wnosi dalszą poprawę jakości brzmienia.
82 DAC oraz jego młodszy brat 6 DAC mają z założenia pełnić rolę serca całego systemu audio. Naszym celem było uzyskanie
jak najwyższych walorów użytkowych przy zachowaniu prostoty i dopracowaniu urządzenia. Do urządzenia dodawany jest pilot
zdalnego sterowania iR14, i można do niego połączyć praktycznie każde źródło analogowe i cyfrowe.
82 DAC dostarcza 88 W przy 6 omach na podwójne wyjścia głośnikowe (bi-wire) – jest to poziom wystarczający do napędzenia
nawet najbardziej wymagających głośników. W celu zapewnienia najwyższej jakości, wysokoprądowy zasilacz wykorzystuje
dwa transformatory dla zupełnego odizolowania sekcji cyfrowej od wrażliwych sygnałów audio – jest to podejście zwykle
zarezerwowane dla rozwiązań typu przedwzmacniacz – końcówka mocy.
82 DAC posiada wbudowany DAC akceptujący sygnał do 24/192, jest wyposażony w wejścia optyczne i współosiowe oraz nie
wymagające sterownika wejście USB umożliwiające łatwe połączenie z komputerem PC czy laptopem. Istnieje także możliwość
rozbudowania produktu do specyfikacji ‘Qx’ wykorzystującej upsampling do 32bit, zastosowany także w DAC XP Signature.

WYJŚCIA
Analogowe stereo RCA – 1 para stałe, 2 pary regulowane
Terminale głośnikowe BFA – Tak
Wyjście słuchawkowe – Tak
Złącze dla PSX-R – Tak
MC-BUS – Tak

WEJŚCIA
Optyczne SPDIF – 2
Współosiowe SPDIF – 2
USB B – 1
Analogowe RCA – 6 par

KOMPATYBILNOŚĆ
Maksymalna rozdzielczość dla optycznych/współosiowych wejść cyfrowych – 24/192
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USB do 16/48

MOC WYJŚCIOWA
88 W przy 6 Ohm

WYMIARY (mm)
Wysokość – 73
Szerokość – 215
Głębokość – 360
Waga (kg) – 6,9
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