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MOON ACE 2-tone
Cena

12 990,00 zł

Dostępność

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

Producent

Moon

Opis produktu
Urządzenie All-in-one Moon ACE
System All-In-One kanadyjskiego Moon-a o nazwie Ace to nowoczesny system dla wymagającego użytkownika. Na
wyposażeniu tego urządzenia znaleźć można system streamingu MiND, DAC kompatybilny z najnowocześniejszymi formatami,
oraz wydajny wzmacniacz stereo.
Moon Neo Ace to wszechstronne urządzenie o nowoczesnym wyposażeniu. Dzięki eleganckiemu wyglądowi, Ace będzie
ozdobą dla każdego salonu. Największą siłą kanadyjskiego urządzenia, jest bogactwo funkcji, zwłaszcza tych sieciowych.
Moduł MiND pozwala na strumieniowanie gęstych plików po sieci Ethernet i Wi-Fi, oraz na korzystanie z serwisu muzycznego
Tidal. Dodatkową zaletą jest możliwość grupowania urządzeń w siei MiND, co pozwoli stworzyć pełnoprawny system
multiroom.
Przetwornik C/A będący na wyposażeniu amplitunera Ace to układ Sabie ES9010, który pozwala na obsługę plików Hi-res do
32bit/384kHz, oraz do DSD256. Do dyspozycji użytkownika oddano wejścia USB, optyczne, współosiowe, oraz Ethernet, Wi-Fi i
Bluetooth. Pozwala to na stworzenie niemal dowolnej konfiguracji i zbudowanie centrum domowej rozrywki. Ace może służyć
zarówno jako serce systemu dla audiofila, lub jako amplituner dla całej rodziny.
Wzmacniacz dysponuje mocą 85W przy 4Ω, która w zupełności wystarczy, żeby wysterować większość domowych kolumn
głośnikowych. Na podłączenie do kolumn pozwalają wygodne zaciski głośnikowe, akceptujące gołe przewody, widełki, oraz
bananki. Wejścia analogowe posiadają funkcje Bypass, która pozwala na zastosowanie Ace jako końcówki mocy. Wejście
gramofonowe w amplitunerze pozwala na współpracę z wkładkami MM. Dla wygody użytkownika udostępniono wyjście z
przedwzmacniacza, mogące również służyć jako wyjście dla aktywnego subwoofera.
Główne cechy:
- Wbudowana funkcja MiND umożliwia nie tylko streaming muzyki, ale również stworzenie domowej sieci urządzeń audio
- Wbudowany przetwornik C/A obsługujący gęste formaty PCM (do 32bit/384kHz) oraz DSD256
- Wejścia cyfrowe, w tym USB (hi-res audio), S/PDIF x 2, optyczne x 2,
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek typu MM
- Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie aptX
- Moc wyjściowa 85W przy 4Ω na kanał
- 3 wejścia liniowe, w tym gniazdo mini-jack 1/8” mini-na przedniej ściance, przeznaczone dla urządzeń przenośnych
- Wyjście słuchawkowe jack 1/4” na przedniej ściance
- Wyświetlacz OLED o znakomitej detaliczności
- Prosty setup MiND poprzez menu
- Wejścia analogowe można skonfigurować jako “pass-through”. Omijamy wówczas sekcję przedwzmacniacza i możemy
podłączyć przez nie procesor kina domowego w którym regulujemy głośność
- Złącza sterowania pozwalają na sterowanie urządzeniami serii Neo

Specyfikacja
Moc wyjściowa (8 Ω): 50 W na kanał
Czułość wejściowa: 370 mV - 3 V RMS
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Impedancja wejściowa: 22,1 kΩ
Wzmocnienie: 37 dB
Stosunek sygnał/szum: 100 dB (przy pełnej mocy)
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz (+0/-3 dB)
Przesłuch między kanałami: -100 dB
THD (20 Hz - 20 kHz,1 W/50 W): 0,02 % / 0,02 %
Zniekształcenia intermodulacyjne: 0,005%
Rozdzielczość (PCM): 16 - 32 bity/44,1 - 384 kHz
DSD: Częstotliwość próbkowania: DSD64, DSD128 & DSD256
Waga: 11 kg
Wymiary (S x W x G): 429 x 89 x 366 mm
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