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Wzmacniacz słuchawkowy



Wstęp

Cechy

VMV VA 2 to wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy.
Dedykowany dla systemów Hi-Fi. Starannie dobrane 
komponenty zapewniają wysoka jakośc dźwięku. Całość
w estetycznej, aluminiowej obudowie.

1. Znakomita wydajność liniowości
2. Bardzo niski poziom zniekształceń i szumów
3. Osobne złącza wyjściowe (High-Z oraz Low-Z)
4. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia
5. Aluminiowa obudowa
6. Międzynarodowy serwis

Ważne zalecenia

1. Prosimy o zapoznanie się z niniejsza instrukcją
przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
2. Należy korzystać ze słuchawek przy umiarkowanym
poziomie głośności oraz unikać bardzo długiego czasu
ich używania bez przerw, aby chronić słuch.
Prosimy ustawić poziom głośności na minimum podczas
podłączania słuchawek.
3. Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać
urządzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno narażać
urządzenia na wilgoć, działanie płynów lub zmoknięcie.
4. Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
5. Złącza wyjściowe High-Z oraz Low-Z nie mogą być
używane jednocześnie.
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Przód i tył urządzenia
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A. Złącze wyjściowe High-Z (50 do 600 Ohm)
B. Wskaźnik zasilania
C. Złącze wyjściowe Low-Z (8 do 600 Ohm)
D. Regulator głośności
E. Wejście sygnału audio - kanał prawy
F. Wejście sygnału audio - kanał lewy
G. Złącze zasilania DC 12V
H. Włącznik

W zestawie

Prosimy upewnić się, czy w zestawie znajdują się:

VMV VA2 - 1 szt.
Instrukcja - 1 szt.
Zasilacz DC 12V - 1 szt.
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Uwagi

1. VMV zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji
technicznych bez uprzedzania.
2. VMV zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji
bez uprzedzania.
3. VMV interpretuje finalnie instrukcję. Jeżeli zdarzą się
różnice pomiędzy produktem a jego opisem w instrukcji,
prosimy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Specyfikacja

(Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz, 600 ohm, nieważona)

THD+N: <0,0003 % @ 1 kHz
             <0,0008 % @ 20 Hz - 20 kHz

SNR: > 122 dB
Crosstalk : < -95dB @ 1kHz
                 < -75dB @ 20Hz - 20kHz

Wysoka impedancja (moc): >120mW @ 600ohm
                                             >250mW @ 300ohm 
                                             >580mW @ 100ohm
                                             >330mW @ 32ohm

Niska impedancja (moc):      >120mW @ 100ohm
                                             >75mW @ 32ohm



Niniejszym VMV oświadcza, że VA2
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.
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