Integrovaný
zesilovač
Integrated Amplifi
er

A-S201

BULLETIN O NOVÝCH PRODUKTECH

Špičková kvalita zvuku a důmyslný design na základě bohatých zkušeností
společnosti Yamaha a koncepce špičkových modelů.
HiFi zesilovač pro vychutnání excelentního zvuku.

• Zvuk Yamaha špičkové kvality, tvořený bohatými
zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou
odborností
- (Tradiční přirozený zvukový koncept/konstrukce špičkové kvality
zvuku/2 x 100 W výstupy s vysokým výkonem)

• Režim Pure Direct pro větší čistotu zvuku
• Jednoduchý a důmyslný design
• Konektor Phono MM pro přehrávače vinylových
desek
• Šroubovací konektory reproduktorů
• Volič reproduktoru a konektory reproduktorů pro dva
systémy
• Jednoduché dálkové ovládání
• Konektor pro sluchátka

Hlavní specifikace
[SEKCE AUDIO]
Maximální výkon
Jmenovitý výstupní výkon
Maximální výkon (JEITA)
Dynamický výkon na kanál
Vstupní citlivost/Impedance
Frekvenční odezva
Celkové harmonické zkreslení
                    (20 Hz–20 kHz)
Odstup signálu od šumu
                    (IHF-A Síť)

(4 ohmy, 1 kHz, 0.7 % THD)
(8 ohmů, 40 Hz—20 kHz, 0.2% THD)
(8 ohmů, 1 kHz, 10% THD)
(8/6/4/2 ohmů)
CD apod.
Phono MM
CD, apod. (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz)
CD, apod. do výstupu reproduktoru
Phono MM do výstupu Rec
CD, apod. (500 mV, vstup zkrácen)
Phono MM (10 mV, vstup zkrácen)

[ZÁKLADNÍ ÚDAJE]
Spotřeba el. energie v pohotovostním
režimu
Rozměry
(š x v x h)
Hmotnost

140 W + 140 W
100 W + 100 W
140 W + 140 W
125 W/150 W/165 W/ 180 W
500 mV / 47 k-ohmů
10.0 mV / 47 k-ohmů
0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB
0.2% (50 W / 8 ohmů)
0.025% (2 V)
100 dB
75 dB
0.5 W
435 x 141 x 333 mm
6.7 kg

Dostupný v černé barvě
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Zvuk Yamaha špičkové kvality, vytvořený bohatými zkušenostmi, tradicí a vysokou technologickou odborností

Vysoký výstupní výkon* 100 W × 2 a obvody zvuku vysoké
kvality

Společnost Yamaha, se 125letou historií výrobce hudebních nástrojů
má také vysokou reputaci s HiFi komponenty. A-S201 byl vytvořen na
základě těchto bohatých zkušeností a vysoké technologické odbornosti.
Na základě konceptu „Přirozeného zvuku“ pro reprodukci hudby tak,
jak skutečně zní a sestaven se svědomitou péči od návrhu obvodu
po základní produkci zvuku, i základní model reprodukuje zvuk vysoké
kvality a hudebně bohatý zvuk.

A-S201, s výkonem 2 x 100 W*, který přesahuje jeho třídu, má
konstrukci zvuku vysoké kvality, která minimalizuje délku cesty signálu
a optimalizuje rozložení obvodu. Umístění napájecího transformátoru
v blízkosti zesilovacího obvodu snižuje ztráty výkonu se zlepšením
kapacity špičkového výkonu pro výstup s vysokou hlasitostí.
Uzemnění signálu a napájení je připojeno k jednomu bodu, což
odstraňuje vzájemné rušení pro dosažení vyššího odstupu signálu od
šumu. Výsledkem je čisté a otevřené zvukové pole.
* 8 ohmů, 40 Hz—20 kHz, 0.2% THD

Režim Pure Direct pro větší čistotu zvuku

Jednoduchý a sofistikovaný design

Aktivace funkce Pure Direct způsobí, že zvukový signál projde mimo
řídící obvody basů a výšek, vyvážení a vyrovnávací paměť zesilovače. To
zlepší kvalitu zvuku se zachováním plné kapacity výstupu. Zkrácením
cesty signálu se zlepší čistota zvuku, což pomáhá reprodukovat i ty
nejjemnější hudební odstíny.

A-S201 dědí jednoduchý a
sofistikovaný design, kterým je
Yamaha HiFi audio známé. S
elegantním povrchem krásně
harmonizuje s dalším HiFi audio
vybavením.
Ovládací tlačítka a ovladače
hlasitosti také poukazují
na naše odhodlání pro
jednoduchost použití.

PURE DIRECT

Vstup

BASS

TREBLE

BALANCE

Běžný obvod signálu

Výstup

Konektor Phono MM pro přehrávače vinylových desek a
šroubovací konektory reproduktorů
A-S201 má jeden MM phono vstupní
konektor pro připojení gramofonu.
Celkem pět vstupních připojení znamená,
že může být hlavní jednotkou pro
různé typy audio systémů. A jeho velké
šroubovací konektory nabízí bezpečné
připojení silných reproduktorových kabelů.

Úspora energie
Funkce správy napájení automaticky vypne napájení (přepne do
pohotovostního režimu), když se zesilovač dlouhou dobu nepoužívá.
Můžete ji nastavit na 2, 4, 8 nebo 12 hodin, nebo ji vypnout. Spotřeba
elektrické energie v pohotovostním režimu je jen 0.5 W, což zajišťuje
skvělou úsporu energie.

Další důležité funkce
• Jednoduché dálkové ovládání • Volba reproduktorů A, B nebo A+B
• Konektor pro připojení sluchátek

Přípojná místa
Vstup
PHONO
CD
TUNER
LINE
Výstup
LINE
Reproduktor*
Konektor pro sluchátka

1
1
1
2
1 (Rec out)
2 (4 konektory)
1

* V některých zemích jsou dostupné konektory
reproduktorů typu banánek.

Autorizovaný distributor: K + B Progres, a.s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic
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