SA- 201
V ÝKO N OV Ý
Z ESILOVAČ

SA - 2 0 1
VÝKO NOVÝ
ZESI LOVAČ
Často slyšíme o případech, kdy je technologie, která byla vyvinuta pro některý speciální model, použita i v pozdějších sériových modelech. Ale vždy
je zapotřebí kompromisů.
Po ohromném úspěchu Odeonu jsme se rozhodli převést zvukovou magii
Odeonu do obvyklejšího dvoukanálového balení. Věděli jsme, že se můžeme dostat nebezpečně blízko provozu ve třídě A v designu třídy AB.
Proto jsme nechtěli spoléhat jen na technologii Odeonu. Vyvinuli jsme
nový dvoukanálový zesilovač SA-201, který používá dva moduly Odeon
v menším šasí. Napájení je podobné jako u Odeonu a používá dva velké
toroidální paralelně připojené transformátory. SA-201 je jak elegantní, tak
funkční.

Technické údaje Plinius SA-201
Výkon:
2 x 225 W RMS do 8 Ω
Frekvenční rozsah:
20 Hz–20 kHz ± 0,2 dB, 0 dB na 0 Hz a -3 dB na 70 kHz
Zkreslení:
Typicky < 0,05 % THD při jmenovitém výkonu. 0,1 %
THD a IM nejhorší případ před přebuzením zesilovače.
Výstupní proud:
40 A krátkodobě pro jeden kanál (chráněno pojistkou)

PLINIUS SA-201 dodává 225 W/kanál a tak jako ostatní zesilovače PLINIUS
nemá problém s náročnějšími reprosoustavami.

Doba přeběhu:
Typicky < 4 µS

Vybrali jsme pro tento model označení SA, protože reprezentuje prvotřídní
zesilovač, který dosahuje kvalit našich top zesilovačů.

Rychlost přeběhu:
50 V/µS

Distingovaný design umožňuje SA-201 začlenit do různých typů systémů,
jak tradičních, tak moderních. Je dostupný v černém a stříbrném provedení.

Brum a šum:
90 dB pod jmenovitým výkonem od 20 Hz do 20 kHz
váhováno A filtrem.
Vstupní impedance:
47 kΩ
Zisk na RCA vstupech:
32 dB
Zisk na XLR vstupech:
38 dB
Rozměry:
výška 170 mm, šířka 450 mm, hloubka 453 mm
Hmotnost:
25 kg
Barva:
stříbrný nebo černý elox
Poznámka: Technický popis a specifikace se může
změnit kdykoliv bez oznámení.
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