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SOUND IN BALANCE.

XTZ CLASS-A100 D3
Klass A intergrerad High-End förstärkare
Class A100 D3 är en integrerad förstärkare som vidarebefordrar högkvalitétsljud
till högtalarna. Class A100 D3 ger dig möjlighet att enkelt välja mellan Klass A
drift för maximal ljudkvalité eller Klass AB för maximal effekt. En robust men ändå
teknisk avancerad produkt ger en perfekt balans mellan hög prestanda och lång
livslängd. Detta borgar för en njutningsfull och beskymmersfri användning i många år.
Class A100 D3 är förbättrad på många punkter.
En helt ny kretskortslayout. Skärmade delar för de olika delarna. Förbättrad nätdel
och försteg. Förstärkaren är påkostad för att ge en maximal ljudkvalité. Alla ingångar och
högtalarkontakter är guldplätterade och av hög kvalité. En kraftig ringkärnetransformator
bidrar till en effektiv strömförsörjning. 4 st slutstegstransistorer per kanal (8 st totalt)
sörjer för att förstärkaren klarar höga strömuttag. Switchning mellan ingångar / signalkällor
sker via förgyllda kontaktrelä som ger låg distortion samt kortast möjliga signalväg genom
förstärkaren.
Vi har även gett efter lite när det gäller kunders önskemål och försett A100 D3
med ett RIAA-försteg - Både MC och MM.
Nya funktion är möjlighet till att dimma displayen och standby från fjärrkontrollen.
Förförstärkaren och förstärkaren är serarata, så att Class A-100 kan användas som ett rent
effektslutsteg.

Färger:
Svart
Svart/Silverwhite
Silverwhite

SPECIFIKATIONER

▪

Effekt:

▪

Weight: 22 kg ▪ Dimensions : 16 x 45 x 47 cm (HxBxD) ▪ Kabinett, volume ratt och fjärrkontroll i aluminium

▪

Fullt

Klass

AB

balanserad

2x110W

8

ohm

låg-distortion

RMS

▪

2x180W

kretskortsdesign

4
▪

ohm

RMS

Fullt

▪ Förgyllda kontaktrelä för switchning av signal/ljudkälla ▪

▪

Effekt

balanserad

Ingångsimpedans:

20

kohms

▪

4

st

A

2x50W

låg-distortion

8

ohm

RMS

kretskortsdesign

Stor tydlig VFD (vacuum fluorescent display)

▪ Distortion: < 0.03% (20Hz to 20kHz, 10W) ▪ Ingångs känslighet : 1.0Vrms ▪
▪

Klass

slutstegstransistorer

per

Dämpnings kofficient: > = 100

kanal

och

ringkärnetransformator

▪ 4 st Line in ▪ 1 st Optical digital input ▪ 4 st Coaxialingångar ▪ Pre Out (Utgång för extern förstärkare) ▪ Amp In
(använd förstärkaren som slutsteg) ▪ Rec Out ▪ Phono in ▪ Guldplätterade RCA kontakter ▪ Kraftiga guldplätterade
högtakarkontakter för banankontakt, gaffelkontakt samt skruvkontakt ▪ Dac A/D 1955 ▪

