
Novinka v nabídce
Více zážitkù díky skvìlým komponentùm   -solidLine

 CD-S4
Zadání : Perfektní zvuk 
obdobný jako u modelù CD S3 a CD S5  !

Ano, pøiznáváme se ..
za konstrukèní prvky a øešení
utrácíme opravdu hodnì ..
Ale odmìnou je dokonale 
harmonický zvuk ..

Za úèelem jemnì rozlišeného a otevøeného zvuku, bylo do 
jednotlivých modulù použito množství nejkvalitnìjších souèástek,
které jako u dražších bratrù, pochází od renomovaných 
nìmeckých a amerických výrobcù. 
Opìt se prokázalo, že tato zvolená cesta je jediná správná a 
má na výslednou kvalitu zvuku zásadní vliv ..

I v CD S4, jsme se snažili uplatnit osvìdèenou modulovou koncepci, 
stejnì jako u dražších modelù CD S3 a CD S5 a to vèetnì rigidity skøínì,
která je mimoøádnì tuhá s masivním èelním panelem z robustního hliníku.

Luxusní kovové dálkové ovládání už jen podtrhuje vyíjmeènost tohoto CD 
pøehrávaèe v dané cenì.

Všechny konstrukèní detaily tohoto, ale i ostatních CD pøehrávaèù
znaèky Vincent, následují jeden úkol: Co nejpøirozenìjší autentické
pøehrávání hudby se zachováním atmosféry nahrávky.

Tuto mimoøádnou kvalitu dosahujeme mimo jiné pøísným výbìrem 
hodnot souèástek analogového zesilovaèe, peèlivým návrhem tištìných
spojù, èímž pøedcházíme kanálovým disproporcím a vzájemné interakci.

Nicménì
.. na vynikajícím zvuku se také podepisuje 
rigidní, dokonale odstínìné ocelové šasi,které 
poskytuje laserové mechanice a citlivým obvodùm 
magneticky klidné a stabilní prostøedí.

Pøístroj má opravdový ON / OFF vypínaè, který
galvanicky oddìlí sí�ové napìtí od pøístroje. 
Pøístroj však mùžete dálkovì ovládat pomocí 
12 ti voltovým napìtím z øídícího zaøízení.
( Trigger )

Vyzrálý zvuk CD S4 vyniká trojrozmìrným 
zobrazením hudební scény, rychlými støedy
spoleènì se silnými basy jako na živém 
koncertu - prostì ryzí Vincent ..

Vincent

• Frequency response: 10Hz - 20KHz +/-0,5dB

• Output voltage 2,5V

• Dynamic: >100dB

• Signal-Noise Ratio: >95dB

• THD: <0,003%

• Channel separation: >90dB

• Power Control: 12V Triggerout

• Dimensions (WxHxD): 430x345x98 mm

• Weight:  7,6kg

• Colour: Black/Silver

CD-S4  HDCD player

dop. cena 

19.990,-
Výrobce:
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, D-76473 Iffezheim,Telefon: 0049-7229-182950, Fax: 0049-7229-182951 e-mail: info@vincent-tac.de, www.vincent-tac.de
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