Dane aktualne na dzień: 27-11-2021 01:32

Link do produktu: https://www.audiostyl.pl/zestaw-primare-i15-cd15-prisma-ex-demo-p-2853.html

zestaw Primare I15 + CD15
Prisma - ex demo
Cena

8 990,00 zł

Cena poprzednia

9 999,00 zł

Dostępność

Jest, dostawa w ciągu 1-2 dni

Producent

Primare

Opis produktu
zestaw Primare I15 analog + CD15 Prisma

wzmacniacz Primare I15 analog
Wzmacniacz zintegrowany I15 to kompaktowy, w pełni funkcjonalny wzmacniacz, zapewniający 65 W na kanał z opcjonalnym modułem
przedwzmacniacza gramofonowego MM. Umieszczony w obudowie o wielkości trzech czwartych wzmacniacz I15 kontynuuje tradycję firmy
Primare, polegającą na dostarczaniu zadziwiającego dźwięku z kompaktowych, eleganckich urządzeń, które łatwo zainstalować w prawie każdej
przestrzeni mieszkalnej. Urządzenie posiada pięć wejść analogowych, gdzie wejście A1 zostało zaprojektowane do instalacji opcjonalnego
przedwzmacniacza gramofonowego MM15, umożliwiając podłączenie gramofonu. I15 wykorzystuje ten sam moduł mocy Hypex, w całości
analogowy, klasy D, jaki zastosowano w nagradzanym EISA I15 Prisma. Ale bez potrzeby dostarczania zasilania do stopnia konwersji cyfrowoanalogowego i odtwarzacza sieciowego znajdującego się w I15 Prisma, zasilacz został skonfigurowany tak, aby umożliwić I15 działanie z jeszcze
większą mocą i szczegółowością.

Specyfikacja techniczna:
- Moc 60W na kanał przy 8 ohm
- 5 wejść analogowych RCA
- 2 wyjścia analogowe RCA
- złącze trigger
- IR-in
- IR out
- Aluminiowa płyta czołowa
- Wymiary 350 x 73 x 339 mm (WHD)
- Waga 6,5 kg
Opcjonalnie: Moduł przedwzmacniacza gramofonowego MI15 obsługujący wkładki MM.

odtwarzacz CD Primare I15 Prisma
CD15 Prisma to zintegrowane cyfrowe źródło dźwięku, łączy w sobie odtwarzacz płyt kompaktowych oraz streamer i odtwarzacz plików, które
dostarczone mogą być z zewnętrznego źródła magazynującego. Niewielkie rozmiary (3/4 w stosunku do standardowych do tej pory wymiarów
Primare), wykorzystanie łączności i sterowania za pomocą Prisma, zaawansowany DAC - CD15 Prisma nie tylko kontynuuje primarowską
tradycję dostarczania powalającego brzmienia z kompaktowych i eleganckich urządzeń, ale i oferuje większe możliwości instalacyjne w
praktycznie każdym pomieszczeniu. Tak samo jak pryzmat daje pełne spektrum kolorów z pojedynczej wiązki światła, Prisma daje pełne
spektrum możliwości zarządzania systemem z jednego punktu sterowania. Prisma zapewnia łączność multi-room/multi-zone oraz obsługę
odtwarzania mediów zarówno zapisanych na dysku, jak i strumieniowanych, przewodowych i bezprzewodowych z dowolnego urządzenia
mobilnego za pośrednictwem dedykowanej aplikacji sterującej. Oprócz obsługi Bluetooth®, AirPlay oraz Spotify Connect Prisma oferuje
wbudowany Chromecast, wyjątkowy portal streamingowy umożliwiający bezpośrednie połączenie z setkami aplikacji do strumieniowania
mediów, co zapewnia najlepsze osiągalne brzmienie i wygodę użytkowania. Dzięki wbudowanej technologii Chromecast rodzina urządzeń
Prisma zyskała też na funkcjonalności - jest teraz kompatybilna z serwisem Roon, co powinno ucieszyć wszystkich wielbicieli doskonałego
brzmienia.

Specyfikacja techniczna:
- Napęd Philips

wygenerowano w programie shopGold

-

DAC AKM AK4490
Wyjście RCA 1 x stereo
RCA 1 wyjście cyfrowe
Toslink 1 wyjście cyfrowe
Wejście IR
Trigger 12V
USB
Ethernet
WiFi
AirPlay
Bluetooth
Chromecast
Spotify connect
Wymiary (SxGxW) 430 x 385 x 106 mm
Waga 6,6 kg
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