Vaše hudba + naše nadšení

Je čas znovu objevit hudbu…
Nastražte uši, jak může hudba opravdově znít s Topazem
– zcela novým konceptem v audio zábavě od hi-fi značky oblíbené v
Británii.
Topaz je opravdu dokonalá řada vysoce hodnotných samostatných
hi-fi přístrojů od společnosti Cambridge Audio designovaných od
základu v Británii a každý z nich vám zaručuje zcela novou úroveň
hudebních zážitků. Ať máte rádi jakoukoli hudbu a jakkoli rádi ji
posloucháte, čeká na vás model Topaz, abyste z ní měli co nejvíc.
Díky řadě zesilovačů, které podporují iPod/MP3, integrovanému
přijímači a špičkovým CD přehrávačům překypujícím funkcemi,
je ideální čas zbavit se univerzálních zábavních systémů a objevit,
jak může hudba doopravdy znít.
A opravdový hi-fi zvuk nemusí znamenat velké ošklivé krabice.
Topaz má nádherný, hladký celokovový design, který vyzařuje kvalitu
a byl stvořen tak, aby dokonale zapadl do vašeho domova.
Tak na co čekáte? Jakkoli máte rádi svou hudbu, Topaz vám nabízí
úžasnou hodnotu!

Úžasná hodnota iD10 doku pro iPod –
špičkový doplněk pro váš přijímač nebo zesilovač Topaz.

SR10 – silný stereo přijímač
Plně vybavený SR10 kombinuje špičkový integrovaný stereo
zesilovač s FM/AM RDS tunerem. Velmi silný zesilovač z diskrétních
součástek ve spojení s vlastním velkým toroidním transformátorem
pro nízký tok okamžitě odhaluje svůj původ diskofila – to platí o zvuku
již na první poslech. Přídavkem k již tak důležité specifikaci je
konektor MP3 přehrávače nebo iPodu na přední straně plus plně
dálkové ovládání pro dokonalý poslech, abyste se nemuseli
zvednout z křesla.
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AM10 – prémiový integrovaný zesilovač

CD10 – prémiový CD přehrávač

Pokud hledáte zesilovač, jehož kvalita se nikdy nezhorší, AM10
představuje to, nač vaše uši čekaly. A se skutečnými 35 watty na
kanál vychází ze srovnání s mnohem dražšími přístroji podstatně
lépe! Pod jeho hladkým broušeným aluminiovým exteriérem je těžké
si představit jeho bezporuchový vnitřní design – který čeká, až
probudí vaši hudbu k životu. Se silným zesilovačem vyrobeným z
diskrétních součástek a s velkým prstencovým transformátorem je
AM10 opravdovým vlkem v rouše beránčím. A až se budete zajímat
o příslušenství, pochopíte, že AM10 nechybí nic. Pět vstupů
znamená, že můžete připojit a přidat obrovskou kvalitu všem vašim
oblíbeným zařízením – CD, TV, DVD atd. – a je zde dokonce i
zabudovaný předzesilovač, který umožňuje okamžité připojení
vašeho gramofonu. Se všemi těmito vstupy je nezbytné se správně
orientovat a elegantní displej AM10 vás plně informuje o zdroji a
hlasitosti. A nakonec i dodané dálkové ovládání znamená, že si
můžete užít většinu své hudby, kdykoli chcete vypnout.

S vysoce ceněným měničem digitálních na analogové signály
(DAC) Wolfson, vynikajícím servo systémem a přesným přenosem
využije CD10 do poslední kapky informace z vašich oblíbených
desek a odešle plnohodnotné signály do vašeho připojeného
zesilovače Topaz.
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35 Wattů na kanál – 8 Ohmů
5 x zdrojových vstupů na zadní straně
1 přední vstup MP3
Integrovaný předzesilovač k připojení gramofonu
Zdvojené výstupy pro reproduktory
Dodává se s infračerveným dálkovým ovládáním

85 Wattů na kanál – 8 Ohmů
4 x zdrojové vstupy na zadní straně
FM/AM RDS tuner s 30 předvolbami
1 x přední vstup pro iPod nebo MP3
Integrovaný předzesilovač k připojení gramofonu
Zdvojené výstupy pro reproduktory
Podsvícený displej s možností ztlumení
Dodává se s infra červeným dálkovým ovládáním

CD10 prostě ční nad svými protivníky díky pravé hi-fi sestavě, která
zcela obohatí vaše hudební zážitky. Klíčem k tomu je oboustranná
technologie povrchového upevnění, která inženýrům z Cambridge
Audio umožnila využít mnohem kratší dráhy signálu ke zlepšení
přesnosti a čistoty.
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Wolfson 8761 DAC (měnič digitálních signálů na analogové)
Přehrávání CD, MP3 a WMA z disků s příslušným kódováním
Analogové a S/PDIF digitální výstupy
Podsvícený displej s možností ztlumení
Plně dálkové ovládání

Parametry

Integrovaný FMúAM přijímač SR10

Integrovaný zesilovač AM10

CD přehrávač CD10

Výkon 85 watt

Výkon

35 wattů (do 8 ohmů)

DAC

>82dB (bez vyvážení)

Filtr

ů (do 8 ohmů)

Frekvenční odezva

(-1dB) 5Hz - 50kHz

Max. spotřeba energie

Poměr S/N (ref 1W)

500W

Funkce rádia
Vstupy antény FM 75 ohm, koaxiální.
AM 300 ohmů drátěná smyčka/jediný
kabel.

Max. spotřeba energie

280W

Rozměry
(š x v x h)

430 x 80 x 340mm
(16,9 x 3,1 x 13,4”)

Hmotnost

6.2kg (14.2lbs)

D/A měnič Wolfson
Microelectronics WM8761
2-pólový filtr Butterworth

Podporované formáty disků
CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM
MP3/MP3 Pro/WMA
Maximální spotřeba energie

15W

Evropa

AM (522-1629kHz)
FM (87,5-108MHz)

Rozměry
(š x v x h)

430 x 80 x 310mm
(16,9 x 3,1 x 12,2”)

US

AM (530-1710kHz)
FM (87,5-108MHz)

Hmotnost

4.3kg (9.5lbs)

Rozměry
(š x v x h)

430 x 110 x 340mm
(16,9 x 4,3 x 13,4”)

Hmotnost

8,1kg (17,8lbs)

Dokonalý partner čeká…
Bez pečlivého výběru reprosoustavy
nevydá ani nejlepší systém hi-fi veškerý
svůj potenciál. Ale s Topazem je výběr
snadný! Řada Sirocco společnosti
Cambridge Audio byla vytvořena stejným
týmem jako Topaz a během celého
procesu vývoje byly tyto reproduktory
použity jako referenční. Díky neuvěřitelně
elegantnímu a přesnému zpracování
nenajdete lepšího partnera!

Sirocco S30

Hlavní je správné spojení!
Nedovolte, aby váš systém selhal kvůli
poslednímu konektoru! Výrobky Topaz
obsahují dokonale navržené vnitřní
obvody, je tedy nezbytné, aby nedošlo
k jejich znehodnocení nesprávným
připojením nebo kabelem od
reproduktoru. Váš prodejce vám však
může pomoci najít správný kabel ve
vhodné cenové hladině z nové řady
Cambridge Audio.
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Navrženo a konstruováno s nadšením v Londýně, Anglie.
Navštivte stránky www.cambridge-audio.com a
najděte si nejbližšího prodejce, seznamte se s
úplnou specifikací, recenzemi produktu a technickou
podporou.

iPod je obchodní známkou společnosti
Apple Computer, Inc., registrovanou v USA a jiných zemích.
„Vyrobeno pro iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo tak, aby se
připojovalo specificky k zařízení iPod a bylo certifikováno vývojovým pracovníkem
tak,aby splnilo výkonové normy Apple. Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení
ani za jeho shodu s bezpečnostními a právními normami.
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