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PRZETWORNIKI CYFROWE

Xonar Essence III

6990 zł

cena detaliczna

Przedwzmacniacz, przetwornik USB DAC i wzmacniacz słuchawkowy.
Wyjątkowy wdzięk i brzmienie, idealny do salonu, komputera i najlepszych
słuchawek.
Główne cechy
• Odtwarzanie plików Direct Stream Digital (DSD)
• Essence III obsługuje oba tryby plików DSD: DSD64 i DSD128, pozwalając
audiofilom na odsłuch cyfrowych plików najwyższym dostępnym poziomie.
• W pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy Essence III oferuje
dedykowane zbalansowane wyjście słuchawkowe na niewielkich,
wygodnych gniazdach mini-XLR, które zapewniają najlepszą jakość sygnału
i minimalne zakłócenia. Dzięki obsługi słuchawek o impedancji do 600 Ohm,
można cieszyć się najlepszym z najlepszych wzmacniaczy słuchawkowych.
• Zdalnie sterowana regulacja siły dźwięku, oparta na drabince rezystorowej
Essence III wyposażono 24-krokowy, zdalnie sterowany tłumik zapewniający
precyzyjną kontrolę głośności. Układem steruje mikrokontroler, włączający
odpowiednie przekaźniki, połączone bezpośrednio z opornikami w drabince
rezystorowej tłumika. Essence III można więc sterować z pilota, przy
zachowaniu wyjątkowej precyzji zmiany siły głosu – ekstremalnie rzadkie
połączenie.
• Wysokiej precyzji zegary taktujące i asynchroniczne wejście USB
• Ścieżki płytek drukowanych w Essence III wykonano ze złoconej miedzi.
• Zegary taktujące to bardzo drogie, ultra-dokładne, kompensowane
temperaturowo oscylatory TCXO/TCCO, będące idealnym zegarem,
minimalizując jitter skuteczniej niż większość tego typu układów na świecie,
nawet w high-endowych systemach. Pomaga w tym także asynchroniczny
tryb przesyłu sygnału USB z ultra-precyzyjnym zegarem.

Xonar Essence STU

1390 zł

cena detaliczna

Przetwornik cyfrowo-analogowy USB i wzmacniacz słuchawkowy obsługujący
asynchroniczny transfer audio i impedancję 600 omów
• Wyjątkowa jakość dźwięku odziedziczona po cieszącej się niebywałą
popularnością Xonar Essence ST/STX
• Technologia precyzyjnej regulacji zegara i asynchroniczny transfer
USB zapewniają jak najwierniejszy dźwięk
• Zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy o impedancji 600 omów
optymalizuje dźwięk w każdym detalu
• Współczynnik SNR (Signal-to-Noise Ratio) na poziomie 120 dB zapewnia
czysty dźwięk
• Dedykowany przełącznik ze zworkami przepuszcza dźwięk bezpośrednio
do wzmacniacza, omijając kontrolę DAC
• Trzy wymienne wzmacniacze operacyjne pozwalają na dostrojenie brzmienia
w oparciu o własne preferencje
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