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PLINIUS Odeon měl přímý vliv na vývoj nové řady předzesilovačů a zesilo-
vačů. M8 je nový předzesilovač, který používá nové šasí a topologii obvodů 
a je tak schopen podávat vynikající výkon.

Napájení má velice malou impedanci a proto mohou audio okruhy praco-
vat co nejlépe. Jediným viditelným ovládacím prvkem M8 je otočný knoflík 
a všechny ostatní funkce jsou ovládány dálkovým ovladačem a zobrazová-
ny přitom na displeji.

Některé své charakteristiky převzal M8 od předchozích typů předzesilo-
vačů: nízká hladina šumu, nízké zkreslení, J FET vstupní obvod nebo ty 
nejlepší jednotlivé komponenty.

M8 je možné připojit až k pěti jiným zařízením pomocí RCA vstupů a jed-
noho XLR pro připojení CD. Procesorová smyčka zaručuje plnou integraci 
do systémů domácího kina. Pro připojení k výkonovému zesilovači jsou 
k dispozici XLR výstupy.

Šasí je vyrobeno z robustního materiálu a je možné vybrat si ze dvou 
provedení – stříbrný a černý elox – tak, aby přístroj odpovídal ostatnímu 
elektronickému vybavení.
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Technické údaje Plinius M8

Technické údaje:
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz (v pásmu ±0,2 dB)

Zkreslení:
< 0,05 % THD při jmenovité vstupní úrovni

Brum a šum:
-98 dB při jmenovité vstupní úrovni,  
váhováno A – fitrem

Zisk: 
12 dB (platí pro všechny vstupy)

Vstupní impedance:
50 kΩ

Jmenovitá výstupní úroveň: 
500 mV RMS do 10 kΩ a více

Výstupní impedance: 
Typicky 100 Ω

Rozměry:
výška 90 mm, šířka 450 mm, hloubka 400 mm

Hmotnost:
5,5 kg

Barva:
stříbrný nebo černý elox

Poznámka: Technický popis a specifikace se může 
změnit kdykoliv bez oznámení.


