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Test system stereo

Czarne per!y
T+A Pulsar 
SACD 1260 R/PA 1260 R 

Mariusz Zwoliƒski 

T+A Elektroakustik powsta!o 32 lata temu. 
Nazwa jest skrótem oznaczajàcym teori´ i zastosowanie 
(Theorie und Anwendung) w elektroakustyce. 
Mo˝na przez to rozumieç, ˝e wszystkie produkty T+A 
bazujà na rzetelnej wiedzy, bez audiofilskich czarów. 
JeÊli wi´c znajdziecie w nich np. z!ocone gniazda, 
to sà tam nie tylko z powodu !adnego wyglàdu.
Za!o˝yciel firmy, Siegfried Amft, teori´ elektroakustyki studiowa! 
u profesora Sennheisera, a jej zasady wdro˝y! w ˝ycie 
z niemieckà skrupulatnoÊcià.
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W i´kszoÊç elementów u˝ytych
do budowy urzàdzeƒ wyko-
nuje si´ na miejscu, co po-

zwala na drobiazgowà kontrol´ jakoÊci.
Chocia˝ „drobiazgowa” to za ma!o po-
wiedziane. Poszczególne modu!y, np.
zwrotnice, sekcje c/a czy koƒcówki mocy,
przed zamontowaniem w obudowach
przechodzà gruntownà kontrol´ przez
wyznaczonà specjalnie do tego celu grup´
techników. Kompletne urzàdzenia po-
nownie sprawdza inna ekipa i jeÊli wszyst-
ko pójdzie g!adko – nast´puje wielostop-
niowa kontrola komputerowa. Po jej po-
zytywnym zaliczeniu zostajà poddane 
testowi pracy w ekstremalnych tempera-
turach, a nast´pnie testowi wstrzàsowe-
mu. Na koniec, przed zapakowaniem,
przechodzà jeszcze ostatecznà weryfikacj´
i dopiero wtedy mogà opuÊciç mury fa-
bryki. Wewnàtrz obudów oraz na instruk-
cjach obs!ugi nakleja si´ karty kontrolne 
z podpisami wszystkich sprawdzajàcych.

W przypadku awarii od razu wiadomo, 
u kogo poprzedniego wieczoru zasiedzia!
si´ szwagier.

Opisana procedura dotyczy wszystkich urzà-
dzeƒ T+A, nawet najtaƒszych. Dlaczego ma to
a  ̋takie znaczenie? Przecie  ̋nikt normalny nie
b´dzie s!ucha! muzyki na sprz´cie zamontowa-
nym w saunie ani na drabiniastym wozie. Niby
racja, ale urzàdzenia T+A nie nale˝à do najtaƒ-
szych, wí c ÊwiadomoÊç ich solidnoÊci oraz nie-
zawodnoÊci zwí ksza u klientów sk!onnoÊç do
rozstania z gotówkà. Poza tym ka˝de urzàdze-
nie, które opuszcza mury zak!adów w Herford,
mo˝e byç w przysz!oÊci unowoczeÊnione. 
W przypadku odtwarzaczy i amplitunerów 
b´dzie to np. uaktualnienie oprogramowania,
ale firma umo l̋iwia tak˝e wymian  ́niektórych
podzespo!ów elektronicznych oraz upgrade
kolumn z pasywnych do aktywnych.

Majàc t´ wiedz´, zupe!nie innymi ocza-
mi spojrza!em na testowany dziÊ zestaw,
który, choç niewygl´dny, pod wzgl´dem
ceny stoi u bram hi-endu. Tworzà go: od-
twarzacz SACD i zintegrowany wzmac-
niacz z serii Pulsar R. W katalogu nie-
mieckiej firmy lokuje si´ ona pomi´dzy
„m!odzie˝owà” linià E a stricte high-en-
dowà V.

Seria R jest najbardziej wszechstronna 
i skierowana do najszerszego grona od-
biorców, choç ze wzgl´du na ceny trudno

jà okreÊliç mianem popularnej. W jej
sk!ad wchodzi dziesi´ç urzàdzeƒ stereo 
i wielokana!owych, opracowanych tak, by
docelowo mo˝na by!o z nich zbudowaç
zaawansowany system AV. Komplet od-
twarzacza ze wzmacniaczem mo˝na wi´c
potraktowaç jako punkt wyjÊcia, a póêniej
do!o˝yç np. koƒcówk´ mocy, odtwarzacz
Blu-ray czy wielokana!owy amplituner. 

Budowa
Tym, co mnie najbardziej zaskoczy!o 

po wypakowaniu obu urzàdzeƒ, by!y ich
gabaryty. Wielkie, podwójne kartony wy-
!o˝one gàbkowymi profilami kry!y klocki,
za które nikt na pierwszy rzut oka nie da!-
by wi´cej ni˝ 2000 z!. No, ale w przypadku
T+A rozmiar ma drugorz´dne znaczenie. 

Obudowy wykonano w ca!oÊci z meta-
lu. Wszystkie kraw´dzie delikatnie sfazo-
wano, przez co te niskie urzàdzenia wyda-
jà si´ jeszcze bardziej filigranowe. Panele
frontowe, lekko nachodzàce na górne

Êcianki, odlano z aluminium. Z tego sa-
mego metalu wykonane sà pokrywy oraz
6-mm gruboÊci ozdobne bloczki, przy-
kr´cone do bocznych Êcianek. 

W!aÊciwe obudowy wygi´to ze stalowej
blachy o gruboÊci 2 mm. Oba urzàdze-
nia majà wyci´te w pokrywach okienka,
zabezpieczone szybkami, przez które
mo˝na si´ delektowaç widokiem budowy
wewn´trznej. Od razu pragn´ wszystkich
uspokoiç – nic si´ nie rusza ani nie mi-
gocze. Nie grozi nam wi´c kieszonko-
wy lunapark, umilajàcy nocne ods!uchy.
Umieszczony na szybach napis „Ultra 
Wide Bandwith” zapewnia o bar-
dzo szerokim paÊmie przenoszenia obu
urzàdzeƒ.

Pokrywa i boczne Êcianki zachodzà da-
leko do ty!u, co zdecydowanie utrudnia
pod!àczanie kabli. Póêniej jednak kom-
pletnie ich nie widaç; nawet jeÊli klocki
stanà na komodzie. Zarówno odtwarzacz,
jak i wzmacniacz posadowiono na anty-
wibracyjnych nó˝kach w kszta!cie Êci´-
tych sto˝ków, których parametry dobrano
pod wzgl´dem wp!ywu na brzmienie.

Odtwarzacz SACD 1260 R
Oprócz SACD 1260 w serii R znajdzie-

my cztery inne odtwarzacze: klasyczne
CD, uniwersalnà maszyn´ SACD-DVD,
odtwarzacz strumieniowy oraz najnow-
sze dzie!o Siegfrieda Amfta – Blu-ray.
Dla u!atwienia dodam, ˝e wszystkie, 
poza strumieniowym, wyglàdajà niemal
tak samo.

Pulsar 1260 R móg!by stanàç obok 
stada popularnych kompaktów z lat 90. 
i praktycznie niczym by si´ nie wyró˝nia!.
Z lewej strony umieszczono szuflad´ 

zamaskowanà aluminiowà sztabkà; z pra-
wej – punktowy wyÊwietlacz oraz kilkana-
Êcie guziczków do pe!nej obs!ugi. Tack´
transportu stabilizujà dwie stalowe pro-
wadnice. Wszystkie êród!a wyposa˝ono 
w funkcj´ CD-tekstu.

Pod wyÊwietlaczem zauwa˝y!em cztery
guziczki, których pró˝no szukaç w wi´k-
szoÊci wspó!czeÊnie produkowanych 

Test system stereo

Tu mieszka dusza odtwarzacza.

Z pod!àczeniem grubych
!àczówek mogà byç problemy.

Niepozorny, ale byk!
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odtwarzaczy, nie mówiàc o zabytkach 
z ubieg!ego wieku. Opisano je jako: Wide,
INV, OVS i Audio Mode. Ten ostatni po-
zwala na wybór warstw na krà˝kach
CD/SACD. Nad pozosta!ymi chwil´ si´
zatrzymam.

„Wide” to prze!àcznik filtra dolno-
przepustowego, odcinajàcego pasmo
przenoszenia przy 60 kHz albo 100 kHz.
Dla przeci´tnego melomana ju˝ 18 kHz
oznacza kres mo˝liwoÊci ludzkiego ucha,
a 100 kHz brzmi z lekka futurystycznie.
Ów filtr jest spuÊciznà po dawnych zalece-
niach propagatorów standardu SACD, któ-
rzy obawiali si´ przepalania g!oÊników wy-
sokotonowych przez sygna! 
z g´stych krà˝ków s!uchanych 
z wysokim poziomem g!oÊnoÊci.
Z uwagi na fakt, ˝e dedykowany
wzmacniacz 1260 R przenosi
pasmo do 400 kHz, mo˝na go
dla Êwi´tego spokoju w!àczyç,
choç pasmo odtwarzacza si´ga
„zaledwie” 44 kHz. Zresztà 
w instrukcji obs!ugi znajdziecie
dok!adne zalecenia.

„INV”, s!u˝y do odwraca-
nia fazy absolutnej o 180
stopni. Uwzgl´dniono go,
poniewa˝ nagrania nie za-
wsze sà poprawnie zrealizo-
wane, a odwrócenie fazy na
drodze cyfrowej mo˝e po-
prawiç odbiór muzyki. 

„OVS” aktywuje jeden 
z trzech trybów oversam-
plingu, wykorzystujàcych interpola-
tor Beziera. W pierwszym sygna! ma
pe!ne pre- i postecho; w drugim –
tylko postecho, charakterystyczne
dla p!yt analogowych. W trzecim
trybie echa w ogóle nie ma, a sy-
gna! jest najdok!adniejszy i od-
twarzany najdynamiczniej.

Choç usytuowanie gniazd nie
u!atwia pod!àczenia, to ich wàski
rozstaw mo˝e z góry wyelimino-
waç audiofilskie w´˝e gaÊnicze.
Obok z!oconych trzpieni RCA
znajdziemy dodatkowy zacisk
masy (którego nie nale˝y my-
liç z uziemieniem).

Dystrybutor do!àczy! do zestawu !à-
czówk´ T+A, wyposa˝onà w dodatkowà
˝y!´ z ma!ymi wide!kami. Wykorzysta!em
jà do ods!uchów.

Na prawo od gniazd widaç prze!àcz-
nik „Wide”, którego w!àczenie pozwala
skorzystaç z filtra dolnoprzepustowego 
aktywowanego guzikiem na froncie. Dalej
mamy optyczne i koaksjalne wyjÊcie 
cyfrowe, a za nimi – gniazdko zewn´trz-
nego czujnika podczerwieni. Za nim znaj-
dujà si´ dwa prostokàtne z!àcza R-Link, 
w które mo˝na wpiàç firmowe przewody,

!àczàce komponenty T+A w zintegrowa-
ny system sterowany jednym pilotem.
Kolekcj´ gniazd uzupe!nia serwisowe 
z!àcze RS232 oraz solidna sieciówka 
z uziemieniem.

Pewnie zastanawiacie si´, co w tym nie-
pozornym odtwarzaczu kosztuje prawie
16 tysi´cy. Ja te˝ si´ zastanawia!em, ale po
zdj´ciu pokrywy wàtpliwoÊci pierzch!y jak
stado wróbli.

Dwa ekrany chroniàce najwa˝niejsze
elementy odtwarzacza wykonano z grubej
stalowej blachy pomalowanej lakierem 
z domieszkà miedzi. Pod jednym, zawie-
szonym na antyrezonansowej ramie, cho-

wa si´ uniwersalny transport Asatech,
wyposa˝ony w silnik Mabuchi. Drugi
ekran chroni sekcj´ cyfrowo-analogowà.

W bezpoÊrednim sàsiedztwie nap´du
umieszczono dwa modu!y zasilania.
Pierwszy z nich, impulsowy, obs!uguje
wy!àcznie transport. Drugi, oparty na 
toroidowej Talemie i dwóch kondensato-
rach Nippon Chemicon o !àcznej pojem-
noÊci 9400 µF, ma osobne odczepy pro-
wadzàce do wyÊwietlacza, sekcji cyfrowej
oraz analogowej. W ka˝dym uwzgl´dnio-
no osobny stabilizator napi´cia.

Modu! c/a z powodzeniem móg!by si´
znaleêç na pok!adzie high-endowych 
maszyn. Sygna! jest prowadzony syme-
trycznie, oddzielnie dla krà˝ków CD 
i SACD. Strumieƒ danych, odczytany
przez uk!ad optyczny, trafia najpierw 
do dwóch du˝ych procesorów DSP.
Pierwszy dekoduje sygna! SACD oraz, 
jeÊli s!uchamy p!yty nagranej w trybie
„multichannel”, konwertuje go do posta-

ci stereo. Drugi pe!ni rol´ filtra cyfrowe-
go odpowiedzialnego za oversampling.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie zamonto-
wano dwie koÊci Analog Devices, pe!nià-
ce funkcje zegarów, oddzielnie dla p!yt
CD i Super Audio CD. Rozkodowany 
sygna! jest przesy!any osobnymi drogami
dla ka˝dego z formatów do czterech 
przetworników c/a, przykrytych miedzia-
nymi p!ytkami z logo T+A. Producent
nie bez dumy informuje, ˝e pod b!yszczà-
cymi blaszkami znalaz!y si´ najnowsze
uk!ady Burr-Brown PCM1975, pracujàce
w trybie „quadruple” z rozdzielczoÊcià 
32 bitów.

Sygna! analogowy trafia
do oÊmiu scalaków Analog
Devices 823, w których 
nast´puje konwersja I/U. Za
nimi czekajà dziesiàtki 
polipropylenowych kon-
densatorów Wimy w sekcji
filtrów. Nast´pnie sygna!
jest wzmacniany przez osiem
Burr-Brownów OPA211 i na
koniec napotyka osiem
uk!adów Analog Devices
AD 823 oraz trzy Burr-
-Browny OPA2134. Po-
rzàdku przy wyjÊciach 
pilnuje szeÊç przekaêni-
ków Omrona. 

Jednego tylko nie ro-
zumiem. Skoro zaprojek-
towano i wykonano tak
perfekcyjny tor sygna!u,

to dlaczego na koƒcu zabrak!o XLR-ów?

Wzmacniacz PA 1260 R
„Szk!o powi´kszajàce” serii R wyglà-

da równie niepozornie jak odtwarzacz. 
W dodatku iloÊç „polepszaczy” dêwi´ku,
jakie oferuje ten wzmacniacz, natychmiast
degraduje go w oczach zwolenników jed-
noga!kowych piecyków. Ale po kolei.

Wymiary i budowa pow!oki PA 1260 R
praktycznie niczym si´ nie ró˝nià od 
odtwarzacza. Na froncie znajdziemy d!u-
gi rzàd niewielkich przycisków. Posiada-
cze NAD-ów z serii C poczujà si´ jak 
w domu.

Obok w!àcznika sieciowego mamy z!o-
cone wyjÊcie s!uchawkowe, a tu˝ za nim –
dwa przyciski uaktywniajàce dwie pary
terminali g!oÊnikowych. Na co dzieƒ nie
b´dà potrzebne, poniewa˝ podczas proce-
dury mi´kkiego startu wzmacniacz sam
sprawdza, gdzie ma pod!àczone kolumny,
kontroluje ich impedancj´ i automatycz-
nie optymalizuje w!asne parametry pracy.
Trwa to kilka sekund – akurat tyle, by za-
jàç miejsce w fotelu. 

Kolejna grupa guzików jest przypisana
siedmiu wejÊciom, a jeden z nich aktywu-
je ods!uch „po taÊmie”. Za nimi znajdzie-

Test system stereo

Theorie und Anwendung Security.

Systemowy pilot T+A.
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my „loudness” i „flat”. Ten drugi odcina
wszelkie zb´dne regulacje. Na koƒcu, tu˝
obok potencjometru, widaç jeszcze pi´ç
chowanych pokr´te!. Mo˝na nimi regu-
lowaç balans oraz wysokie i niskie tony 
w ka˝dym kanale osobno.

Ozdob´ tylnej Êcianki stanowià wyso-
kiej jakoÊci terminale z poz!acanego mo-
siàdzu. Teoretycznie umieÊcimy w nich
ka˝de cywilizowane zakoƒczenie kabli
g!oÊnikowych. Posiadacze high-endo-
wych szlauchów z mocowanymi na sta!e
wide!kami mogà si´ jednak poczuç 
wystrychni´ci na dudka, bowiem z racji
wystajàcej pokrywy w gniazda naj!atwiej
wetknàç banany.

Pozytywne wra˝enie robi d!ugi dwusze-
reg porzàdnych, z!oconych gniazd RCA.
Obok nich umieszczono zacisk masy,

systemowe z!àcze R-Link oraz kilka gniaz-
dek aktywujàcych urzàdzenia peryferyj-
ne. Obrazu dope!niajà po-
rzàdna sieciówka i ujÊcie
wentylatorka, wypychajàce-
go na zewnàtrz ciep!e po-
wietrze.

Wn´trze PA 1260 R po-
dzielono na dwie cz´Êci. 
W pierwszej góruje pot´˝ny
toroid Noratela z oddziel-
nymi odczepami dla ka˝-
dego kana!u. Wtóruje mu
osiem dorodnych konden-
satorów Nippon Chemi-
con, po 4700 µF ka˝dy.
Drugi zasilacz dzia!a w try-
bie czuwania. Wolnà prze-
strzeƒ wokó! transfor-
matora wype!ni!a p!ytka
monta˝owa, na której
znalaz!y si´ elementy zasi-
lania oraz koƒcówki mo-
cy. W ka˝dym kanale za-
trudniono po dwie pary
komplementarnych MOSFET-ów San-
kena, dociÊni´tych do odlewanego radia-
tora. Krótkie kabelki, prowadzàce do 
terminali g!oÊnikowych, wykonano z ple-
cionki miedzianej i ze srebrzonej miedzi.
Poszczególne wyjÊcia sà za!àczane po-
kaênymi przekaênikami austriackiego
Schracka.

Po drugiej stronie czarnego parkanu
znalaz!y si´ dwie p!ytki przedwzmacnia-

cza. Wykonano je w technice monta˝u
dwustronnego, a wszystkie Êcie˝ki oraz
luty to cyna z domieszkà srebra.

Tu˝ za panelem przednim widaç pod-
zespo!y odpowiedzialne za barw´ dêwi´-
ku. Regulacj´ g!oÊnoÊci powierzo-no nie-
bieskiemu Alpsowi nap´dzanemu sil-
niczkiem. Z kolei pi´ç zielonych Alpsów
odpowiada za regulacj´ wysokich i ni-
skich tonów oraz balans. Poza nimi na
p!ytce zamontowano dwa scalaki AD825
oraz dwa Burr Browny OPA134PA. Na
drugiej p!ytce widzimy dwa proce-
sory Toshiby TC9164AGN wspomagane
parà Burr-Brownów OPA211 i jednym
OPA2134PA. Wszystkie wejÊcia i wyjÊcia
sà za!àczane przekaênikami Omrona.

W doÊç niecodzienny, wr´cz audiofilski
sposób rozwiàzano kwesti´ zdalnego 

sterowania. System regulacji g!oÊnoÊci 
i zmiany êróde! jest ca!kowicie odseparo-
wany od Êcie˝ki sygna!u muzycznego 
i odbywa si´ przez prze!àczanie przekaê-
ników oraz uruchamianie silniczka po-
tencjometru.

Konfiguracja
Zestaw 1260 R nie stawia w zasadzie

˝adnych ograniczeƒ dotyczàcych kolumn
ani okablowania. Wierni wielbiciele 
marki z pewnoÊcià skorzystajà z firmo-
wych przewodów oraz kolumn T+A, 
ja natomiast pozwoli!em sobie na pewnà
dowolnoÊç. Trafi!y do mnie akurat to-
powe pod!ogówki XN360 Xaviana, które
okaza!y si´ dobrym partnerem niemiec-
kiego duetu. Oprócz firmowej !àczówki
urzàdzenia spià!em Nordostami Red

Dawn, zaÊ pràd pop!ynà! sieciówkami
Neela i Ansae. Ca!y system stanà! w po-

koju o powierzchni 20 m2.

Wra˝enia 
ods!uchowe 

Majàc w pami´ci dotych-
czasowe kontakty z nie-
mieckimi urzàdzeniami,
nie spodziewa!em si´ ob-
cesowego podejÊcia do
muzyki, jednak brzmie-
nie duetu Pulsarów od
razu skojarzy!o mi si´ 
ze szlachetnym winem.
Nie chodzi tu bynaj-
mniej o oci´˝a!oÊç ani
nag!à eksplozj´ doznaƒ
powodujàcà lekkie oszo-
!omienie, lecz o doj-
rza!oÊç i brak taniego
efekciarstwa, cechu-
jàcego pospolite gatun-
ki. Zestaw T+A charak-

teryzowa! si´ kulturà
brzmienia, wewn´trznym spokojem 
i pewnoÊcià siebie. Urzàdzenia wyka-
zywa!y przy tym pe!nà wspó!prac´ z ka˝-
dym repertuarem.

Test system stereo

Gniazda ze z!oconego mosiàdzu. 

PA 1260 R od razu wpadnie 
w oko wielbicielom NAD-ów. 

Tu nie znajdziecie plàtaniny
cieniutkich kabelków. 
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Na podstawie wczeÊniejszych ods!u-
chów elektroniki z Herford zauwa˝y!em,
˝e zdecydowanie najlepiej czuje si´ ona 
w muzyce powa˝nej. Trudno stwierdziç,
dlaczego wybór pad! akurat na ten gatu-
nek, a nie np. country. Byç mo˝e chodzi 
o sposób realizacji p!yt, który w przypad-
ku klasyki w niewielkim stopniu bywa
ska˝ony ingerencjà realizatora dêwi´ku.
Dlatego i tym razem sesj´ ods!uchowà 
zaczà!em od wielkich dzie! baroku, wyko-
nywanych na instrumentach z epoki.

Ju˝ od pierwszych taktów „Mesjasza”
Haendla z g!oÊników pop!yn´!a przecud-
nej urody muzyka, idealnie wywa˝ona 
w proporcjach. Brzmienie instrumentów
by!o g!adkie jak aksamit, a przy tym zró˝-
nicowane. Choç odwzorowanie ich barwy
zas!uguje na wysokie noty, to naprawd´
mistrzowskà klas´ zestaw pokaza! podczas
odtwarzania ludzkich g!osów. Czy byli to
soliÊci, operowe duety czy chór, s!ucha-
!em jak urzeczony. Swobodnie prowadzo-
ne linie melodyczne sprawia!y wra˝enie
granych od niechcenia, bez wysi!ku, jed-
nak na tyle absorbowa!y uwag´, ˝e nie 
wyobra˝a!em sobie czytania gazety z mu-
zykà sàczàcà si´ w tle. Dzi´ki wyÊmienitej
detalicznoÊci s!ychaç by!o tak˝e odg!osy
t!a towarzyszàce wykonawcom, takie jak

szelest ubraƒ czy delikatne skrzypienie 
rozeschni´tych krzese!.

No dobrze, a czego mogà si´ po Pulsa-
rach spodziewaç mi!oÊnicy nieco moc-
niejszego uderzenia?

W dobrze zrealizowanych nagraniach
jazzowych brzmienie mia!o wiele cech
analogu – by!o mi´kkie, plastyczne, z od-
powiednio podkreÊlonym i rytmicznym
basem. Co prawda kontrabas nie mia! ga-
barytów katedry, ale trudno by!o mówiç 
o niedosycie niskich tonów. Z kolei d´cia-
ki zagra!y jasno i czysto, z delikatnà po-
Êwiatà. Pozosta!y jednak wolne od przeja-
skrawieƒ wywo!ujàcych nieprzyjemne
ciarki. Natomiast gdy na tacce odtwarza-
cza làdowa!y p!yty rockowe i bluesowe,
sposób ich prezentacji nasunà! mi skoja-
rzenia ze wspania!ymi dla tego gatunku
latami 70. Je˝eli lubicie brzmienie Gibso-
nów i lampowych Marshalli z czasów, gdy
bez zadyszki wbiegaliÊcie na trzecie pi´tro,
to zestaw T+A jest dla Was stworzony. 

Konkluzja
System 1260 R zdecydowanie ma swój

charakter i nie waha si´ robiç z niego u˝yt-
ku. Nieprzejednani tropiciele wad doszu-
kajà si´ zapewne odst´pstw od neutralno-
Êci, ale zblednà one w obliczu znakomitej

muzykalnoÊci. JeÊli, zgodnie z zapewnie-
niami Herr Amfta, urzàdzenia T+A fak-
tycznie oka˝à si´ niezawodne, b´dzie to
przyjaêƒ na d!ugie, d!ugie lata.

Test system stereo

T+A Pulsar 
SACD 1260 R
/PA 1260 R 
Dystrybucja: Dynamics 
Ceny: 
SACD 1260 R: 15990 z! 
PA 1260 R: 12990 z!

Dane techniczne
Odtwarzacz SACD 1260 R: 

Rodzaj przetwornika: 32 bity/384 kHz 
Odtwarzane formaty: SACD, CD-R(W) 
Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 44 kHz
Zniekszta!cenia: 0,001%
Sygna!/szum: 116 dB
WejÊcia analogowe: RCA 
WejÊcia cyfrowe: optyczne, koaksjalne 
WyjÊcie s!uchawkowe: brak
Wymiary (w/s/g): 7,5/44/39 cm
Masa: 6 kg

Wzmacniacz PA 1260 R:

Moc: 2 x 100 W (8 !!), 
2 x 150 W (4 !!) 

Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz – 400 kHz 
Zniekszta!cenia: 0,001% 
Sygna!/szum: 110 dB 
WejÊcia: 7 x RCA 
WyjÊcia: 2 x RCA, pre-out 
WyjÊcie s!uchawkowe: tak 
Bi-wiring: tak
Wymiary (w/s/g): 7,5/44/39 cm
Masa: 9 kg
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