
DPA-1
Digital Pre-Amplifier

Model Frequency response   S/N ratio, A wgt.     Mains voltage range    Width Depth Height Net weight

-3dB 20-20k Hz     D/D D/A A/A 115V version    230V version   Incl. feet

DPA-1  0.3 - 33k Hz -0dB/+0.2dB 125dB  115dB 112dB  100-120V AC, 50–60Hz     200-240V AC, 50-60Hz         450 mm  440 mm 100 mm  7.4kg

Frekvenèní prùbìh na poslechovém místì 
Bez použití RoomPerfect™ (èervená), Cíl (èerná)

 

Frekvenèní prùbìh na poslechovém místì 
S použitím RoomPerfect™ (zelená), Cíl (èerná)
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DPA - 1 je opravdový digitální pøedzesilovaè od Lyngdorf Audio, 
obsahující inovaèní technologii RoomPerfect™  na korekci akustiky 
poslechového prostoru stejnì jako digitální zesilovaèe TDA 2200.

Nicménì, DPA1 je mnohem více než pøedzesilovaè s pokojovou 
korekcí : Je to kompletní digitální signálové centrum s pokroèilým 
nastavením reprosoustav.

Odstraòte místnost
RoomPerfect™ - technologie pokojové korekce obasažená v  DPA-1 
vám umožní odstranit módy vaši poslechové místnosti a zpøístupnit 
tak skuteèný zvuk vašeho audio systému.

RoomPerfect™ jednoduše reprezentuje  state-of-the-art  v uzavøené 
místnosti s korekcí akustiky a výsledky testù napøíè svìtem potvrzují,  
že systém pracuje v reálném životì naprosto perfeknì. 

I když je systém nejvíce sofistikovaným  zaøízením na svìtovém trhu,  
práce s ním je velmi jednoduchá.
A hlavnì, aby jste RoomPerfect™  využily opravdu “naplno”, 
nepotøebujete vìdìt o akustice a poèítaèích  vùbec nic ..

Pøehledné menu na displeji vás bude provázet celým 
kalibraèním procesem a všechno co budete potøebovat, 
mikrofon, stojan mikrofonu s veškerou kabeláží, obdržíte  
spoleènì s DPA-1. Vaše povýšení na vyšší zvukovou úroveò 
nebude trvat více jak jednu hodinu !

Peèliv? pøístup
DPA-1 byl peèlivì  navržen  s využitím získaných zkušeností z 
nejmodernìjšího Millennia a zesilovaèù TDA v oblasti vnitøního 
šumu v obou analogových, ale i digitálních obvodech.Toto 
zaèlenìní speciálních nízkoemisních obvodù redukuje digitální 
interference v produktu, což  je dùležité pro vytvoøení  lepších 
pracovních podmínek pro citlivé pøevodníky a analogové 
sekce.

Všechny signálové cesty jsou v DPA-1 individuálnì impedanènì 
kompenzovány , ( s využitím principu transmission - line ) což  
zajiš�uje lepší odolnost proti rušení,  zatímco optimální impedanèní 
pøizpùsobení je dùležité, aby udrželo originální tvar procházejícího 
signálu.

Analogové propojení ?  -  No  ovšem ..
DPA-1 je vybaven  tím nejmodernìjším A/D konverzním modulem 
se tøemi nesymetrickými a jedním symetrickým analogovým 
vstupem umožòující propojení se všemi analogovými zdroji.
Konverze je postavena tak, že pøekonává úroveò šumu vìtšiny 
analogových zdrojù. 
I když použijete k propojení nesymetrický vstup, je signál ihned za 
vstupem pøeveden na symetricky vyvážený.
Výbìr vstupù je realizován pomocí high - end dvojitì zlacených 
relé, s kterými se mùžete setkat pouze v pøesných mìøících 
zaøízeních.

Pokud chcete objevit skuteèn? zvuk 
vašeho audiosystému - vyzkoušejte 
pøedzesilovaè od Lyngdorf Audio DPA-1
 opravdu dùkladnì ..
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