DAC CAMBRIDGE DacMAGIC plus
Kód:

CADMP

Výrobce:

CAMBRIDGE AUDIO

Záruční doba:

24 měsíců

Ve verzi plus je v převodníku DacMagic integrován i sluchátkový zesilovač. Další změnou oproti DacMagicu je i ovladač hlasitosti na čelní
straně, který slouží nejen k regulaci výstupního signálu pro sluchátka, ale stará se i o variabilní nesymetrické RCA výstupy a symetrický XLR
výstup na zadním panelu. Nyní můžete k tomuto převodníku připojit bezdrátově i vaše přenosná zařízení pomocí BT adaptéru. Na
regulovaný výstup připojte například cenově dostupné výkonové monobloky Vincent SP 996 nebo SP 997 a získejte opravdu high end
řešení za rozumnou cenu.
Díky novému algoritmu ATF2? od Anagram Technologies DacMagic Plus zpracuje a převzorkuje digitální signál z připojeného zařízení v
rozlišení 24 bit / 384 kHz. Spolu s technologií asynchronního přenosu dat přes USB se tento algoritmus podílí na výrazné redukci jitteru.
DacMagic Plus podporuje digitální hudbu ve všech formátech, včetně dat v rozlišení 24 bit / 192 kHz přes USB, takže si můžete vychutnat
hudbu uloženou na Vašem počítači v HD kvalitě. A s pomocí plug-and-play bezdrátového audio přijímače BT100, můžete také přenášet
hudbu z iPhonu, smartphonu, iPadu, tabletu, notebooku nebo jiného zařízení, které podporuje Bluetooth, bezdrátově. Pokud Váš přístroj
podporuje high-end audio aptX CODEC, můžete z něj streamovat hudbu do převodníku DacMagic Plus v audiofilské kvalitě.
Žijeme v době, kdy zdrojem audio signálu pro HiFi systém mohou být nejenom CD přehrávače nebo gramofony, ale celá řada dalších
zařízení, jako jsou počítače, notebooky, tablety, iPhony, smartphony, iPady, Blu-ray přehrávače, televizory. Ale proto, že jsou určeny plnit
především další funkce, nebývají většinou vybaveny dostatečně kvalitními audio výstupy. Připojením externího převodníku ale můžete obejít
jejich vestavěné digitálně analogové převodníky a vychutnat si zvuk v úplně jiné kvalitě ..
Sluchátkový výstup je vhodný pro sluchátka s impedancí 32 ~ 600 Ohm

Technická data:
Systém:

D/A 24 / 384

Vstup Coaxial:

ANO

Vstup Optical:

ANO

Vstup AES:

NE

Vstup USB:

ANO

Vstup HDMI:

NE

Vstup analog RCA:

NE

Vstup analog XLR:

NE

Výstup analog RCA:

ANO

Výstup analog XLR:

ANO

Výstup na sluchátka:

ANO

Regulace hlasitosti:

ANO
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