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Wzmacniacz zintegrowany Azur 851A 

Potężny 120-watowy wzmacniacz stereofoniczny, zbudowany 
bez kompromisów.

Wzmacniacz jest sercem każdego systemu audio, dlatego szczególną uwagę 
należy zwrócić na wydajność i połączenia. Większość wzmacniaczy to kompromis 
między dwoma standardowymi metodami  wzmacniania dźwięku. Klasa A oferuje 
dźwięk wysokiej jakości, ale nie jest wydajna, generując duże ilości ciepła, które trzeba 
odprowadzić - i dlatego wykazuje małą moc. Natomiast klasa AB jest wydajniejsza i 
dlatego mocniejsza, ale z kolei oferuje niższą jakość dźwięku, ponieważ wprowadza 
zniekształcenia. 

Element flagowej serii 8, wzmacniacz 851A wykorzystuje opatentowaną metodę 
wzmacniania klasy XD, opracowaną w celu połączenia zalet klasy A i klasy AB i 
pokonania ich ograniczeń. Nasza unikalna konstrukcja obwodów i zastosowanie 
komponentów najwyższej klasy daje możliwość uzyskania bez wysiłku potężnego, 
jeszcze dokładniejszego dźwięku , który jest zarazem mocny i wyrafinowany. 
Wzmacniacz 851A jest zasilany nie jednym, ale dwoma specjalnie zaprojektowanymi 
transformatorami toroidalnymi, które działają bez szumu, przydźwięku lub interferencji, 
psujących dźwięk.

Dzięki dziesięciu wejściom  wzmacniacz 851A może sprostać prawie każdej 

wymaganej konfiguracji połączeń, jaką klient może potrzebować. Są to dwa 
wysokowydajne wejścia XLR - idealny dla naszego partnerskiego konwertera DAC 
851C, odtwarzacza CD, przedwzmacniacza lub sieciowego odtwarzacza muzycznego 
Stream Magic 6. Niezależnie od konfiguracji i używanych źródeł dźwięku, wyświetlacz 
wzmacniacza 851A można dostosować do potrzeb własnych, redagując własne nazwy 
wejść audio, co czyni go niezwykle łatwym w obsłudze.

Malowane wykończenie podkreśla solidność obudowy, wykonanej w całości z 
metalu - idealne rozwiązanie dla elementów wzmacniacza 851A, aby mógł bezawaryjnie 
pracować i zapewnienie, że będzie dobrze wyglądać w każdym pomieszczeniu.

Najlepszy wzmacniacz, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy!

Jak zrobiliśmy to lepiej?
•	 Druga generacja wzmacniaczy klasy XD

•	 3 wzmacniacze w jednym - dwa podwójne bloki amplifikacji 
monofonicznej, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku 
audio plus dyskretny przedwzmacniacz dedykowany do 
procesów panelu przedniego.

•	 Dwa transformatory toroidalne

•	 Nowa precyzyjna regulacja poziomu głośności 

Druga generacja  wzmacniaczy klasy XD
Dwie popularne formy wzmocnienia to “Klasa A” i “Klasa AB”. Klasa A jest 
zazwyczaj używana w bardzo drogich  wzmacniaczach, gdyż zapewnia doskonałą 
jakość dźwięku; nie jest to zbyt nieefektywne, bo generowane są  znaczne ilości 
ciepła, które musi być odprowadzone - zazwyczaj za pomocą wielu kosztownych 
radiatorów. Klasa AB jest stosowana powszechnie, ponieważ jest wydajna, ale w 
paśmie wysokich częstotliwości generuje słyszalne zakłócenia w punkcie przecięcia. 
Niezadowoleni z obu z tych opcji, nasi inżynierowie opracowali opatentowaną 

klasę wzmocnienia XD, która poprzez dodanie napięcia punkt przejścia w miejsce, 
w którym zniekształcenia nie są słyszalne, zapewniając bezkompromisowe 
wzmocnienie. Oznacza to także, że pieniądze klientów są wydawane raczej na 
specjalne komponenty Hi-fi i technologie w celu uzyskania doskonałej jakości 
dźwięku, a nie na pokonywanie ciepła.

Uniwersalne, hi-endowe połączenia XLR
851A oferuje elastyczność dwóch symetrycznych połączeń analogowych XLR, 
używanych w high-endowych produktach, studiach i profesjonalnym sprzęcie. 
Posiadają one kołek uziemiający, aby wyeliminować przydźwięk sieciowy biegunów 
dodatnich i ujemnych i zapewnić prawdziwą audiofilską przyjemność

Precyzyjne sterowanie poziomem głośności
Żaden szczegół nie został pozostawiony przypadkowi i dlatego zastosowano wysoko 
wydajny regulator poziomu głośności szanowanej fińskiej firmy Micro Analogue 
Systems (MAS). Ma on  większą dokładność i eliminuje “schodkowość” przekaźnika 
oraz “klikanie”, występujące w poprzedniku wzmacniacza 851A. 

Opowieść o tym, co w środku

Najlepsze rady

Wzmacniacz 851A w skrócie
Klasa XD klasa dla 
najlepszego dźwięku 

Audiofilskie komponenty  

 
Trwała, metalowa 
konstrukcja 

Toroidalne transformatory 

 
Wszechstronność 
połączeń

Przyjazny dla 
użytkownika wyświetlaczC
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Transformator toroidalny a 
transformator elektroindukcyjny
Dążymy do doskonałości dźwięku i dlatego wzmacniacz 851A posiada nie jeden, 
lecz dwa potężne transformatory toroidalne. Ten główny zapewnia zasilanie dwóch 
monofonicznych bloków wzmocnienia, tworząc niesamowite brzmienie, a drugi, mniejszy 
transformator, zajmuje się procesami wzmacniania wstępnego - panel przedni i tryb 
gotowości. Firma Cambridge Audio była jednym z pierwszych producentów, używających 
transformatorów toroidalnych już w latach siedemdziesiątych i robimy to do dziś. Niektóre 
zalety transformatora toroidalnego w porównaniu z tańszymi, gorszymi transformatorami 
elektroindukcyjnymi, używanymi przez większość innych producentów to:   

Duża moc o wysokiej jakości kierowana do obwodów wzmacniacza, bez 
obcinania przebiegu, aby zapewnić spójny sygnał.

Brak szumów, brzęczenia lub przydźwięku transformatora.

Duża moc wyjściowa, umożliwiająca odpowiednie sterowanie dużymi i 
wymagającymi głośnikami przy wysokim poziomie głośności.

Sensacyjnie brzmiące basy.

Duża rezerwa mocy, aby transformator mógł obsługiwać nagłe i wysokie 
skoki sygnału, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pełne ekranowanie od wewnętrznych i zewnętrznych interferencji 
elektrycznych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy i jakości sygnału.

Typowy tańszy transformator 
elektroinducyjny:

Słaba spójność sygnału

Brak ekranowania

Hałaśliwy

Nie będzie sterować mocnymi i 
wymagającymi głośnikami

Zaciski głośników

Dwuprzewodowe lub dodatkowe 
głośniki w drugim miejscu

Zbudowany bez kompromisów  przy użyciu naszych własnych, chronionych patentami 
technologii oraz najlepszych na  świecie audiofilskich komponentów

Wysoko wydajna komunikacja
Wzmacniacz 851A posiada dwa symetryczne wejścia analogowe XLR do podłączania 
sprzętu klasy high-end i sprzętu profesjonalnego, takiego jak cyfrowy hub audio 
851C firmy Cambridge Audio  (konwerter cyfrowo-analogowy, odtwarzacz CD i 
przedwzmacniacz) oraz sieciowy odtwarzacz muzyczny  Stream Magic 6. Ponadto 
wzmacniacz 851A ma dziewięć gniazd typu RCA i złącza pętli zapisu. 

Wejścia o stałym poziomie dla zestawów kina domowego 
Wszystkie wejścia mogą być skonfigurowane do stałego poziomu, z pominięciem 
fazy wzmocnienia wstępnego. Pozwala to wzmacniaczowi 851A działać jako czysty 
wzmacniacz mocy, zapewniając mocny dźwięk z lewego i prawego głośnika przedniego 
w systemie kina domowego w celu uzyskania jeszcze lepszego wrażenia podczas 
oglądania filmów.

Control Bus

Kompatybilne produkty firmy  
Cambridge Audio można sterować 

jednym pilotem zdalnego sterowania. 

System ochrony CAP5
CAP5 (Cambridge Audio Protection 5) chroni wzmacniacz 851A oraz podłączone urządzenia i 

głośniki, zapewniając najwyższą niezawodność i spokój.
•	 Przeciążenie prądowe – ochrona głośników przed napędzany przed nadmiernym obciążeniem
•		 Zabezpieczenie temperaturowe – w przypadku niedostatecznej wentylacji 
•		 DC Detect – ochrona przed najczęstszymi błędami konfiguracji sprzętu, popełnianymi przez 

użytkownika
•		 Zwarcia – wykrywanie nieprawidłowo podłączonych głośników
•		 Obcinanie sygnału – delikatna redukcja poziomu głośności, jeżeli wzmacniacz 851A jest 

nadmiernie obciążony

Czy wiesz?

Główny toroidalny 
transformator to 
33% całkowitej 
masy wzmacniacza 
851A.

33%
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Wzmacniacz zintegrowany Azur 851A

Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz

Dla zwiększenia łatwości obsługi i wygody, wyświetlacz wzmacniacza 851A można 
dopasowywać do indywidualnych systemów i preferencji użytkownika. Każdemu wejściu 
można zredagować nazwę, odpowiadającą nazwie podłączonego źródła, co czyni 
wyświetlacz niezwykle intuicyjnym. Co więcej, można wybrać opcję wyświetlania informacji o 
poziomie głośności: w decybelach lub liczbowo i mieć możliwość regulacji jasności ekranu w 
celu dopasowania do własnego nastroju.

Doskonała harmonia
Ponieważ poziom wyjściowy może być różny, zależnie od tego, jakie urządzenie 
jest podłączone do wzmacniacza, dołączyliśmy funkcję regulacji poziomu w celu 
dostosowywania poziomu sygnału wejściowego. Oznacza to, że nie będzie żadnych 
gwałtownych skoków poziomu głośności podczas przełączania źródeł.

 
Dźwięk dwuprzewodowy lub wielopokojowy?
Dwa zestawy zacisków głośnikowych zwiększają elastyczność wzmacniacza 851A. 
Można używać głośników dwuprzewodowych, wysyłając dwa sygnały dyskretne 
do każdego głośnika, aby mógł niezależnie przetwarzać pasmo niskich i średnich 
częstotliwości w głośniku wysokotonowym. Alternatywnie, użytkownicy mogą dodać drugą 
parę głośników, zapewniając wysoką jakość dźwięku również w drugim pokoju.

2 symetryczne 
złącza XLR

9 wejść audio  
na gniazdach  

CINCH  

RS-232 

Możliwość integracji i sterowania 
systemem audio w całym, 
wielopokojowym domu.

Zbudowany bez kompromisów  przy użyciu naszych własnych, chronionych patentami 
technologii oraz najlepszych na  świecie audiofilskich komponentów

“Brzmienie wzmacniacza 851A jest potężne, dynam-
iczne i pełne szczegółów. Klasa XD daje wzmacniac-
zowi 851A znacznie większą moc i zdolność łatwego 
sterowania dowolną parą głośników.” 

Chris Woolrych –
Inżynier elektronik i  

konstruktor serii 851

Uwaga konstruktora

Elegancka, metalowa konstrukcja
Bardzo sztywna konstrukcja metalowa 
zapewnia pełną izolację komponentów, 
eliminując drgania w celu uzyskania 
najlepszej wydajności. Natomiast malowany 
panel przedni metalowy stanowi eleganckie 
wykończenie.

IR emitter

Po postawieniu na kredensie 
po prostu podłącz nadajnik 

podczerwieni, aby mieć pełną 
kontrolę bez patrzenia na produkt 

Przewodnik po zastosowaniach 
Domowe systemy stereofoniczne: 
Wzmacniacz 851A dostarcza 120 watów mocnego i wiernego dźwięk na 

audiofilskim poziomie, a że jest prosty w obsłudze, więc każdy może cieszyć się 
ulubioną muzyką.
 

Kino domowe: 
Wejścia o stałym poziomie dają możliwość używania wzmacniacza 851A 

tylko jako wzmacniacza mocy w celu uzyskania dla potężnego dźwięku audio 
wysokiej jakości z przednich głośników systemie kina domowego. 

Wspaniała muzyka w dwóch miejscach:
Dwa zestawy zacisków głośnikowych umożliwiają podłączenie drugiej 

pary głośników, aby cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości w dwóch pokojach.

·

Wyjście przedwz-
macniacza

Do podłączenia subwoofera 
lub przedwzmacniacza
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Wzmacniacz zintegrowany Azur 851A 

Główne powody, aby kupić wzmacniacz Azur 851A

Duża audiofilska wydajność: Wzmacniacz 851A 
posiada pod maską 120 watów mocy, która z łatwością 
będzie sterować dowolnymi głośnikami, tworząc wielki, 
odważny i szczegółowy dźwięk.

Opatentowane wzmocnienie klasy XD: Klasa XD 
łączy doskonałą jakość dźwięku klasy A i wydajności klasy 
AB w celu uzyskania najlepszego dźwięku. Tylko jeden z 
przykładów, kiedy technologia dostępna dla nas po prostu 

nie nadawała się do zastosowania do danej pracy, więc stworzyliśmy 
własną!

Trzy wzmacniacze w jednym: Podstawowy 
transformator toroidalny zapewnia nieograniczoną moc 
dla dwóch monofonicznych bloków wzmocnienia. To 
prawdziwy audiofilski transformator, który będzie działać 

bez zniekształceń, brzęczenia, interferencji lub szumu. Natomiast drugi, 
mniejszy transformator toroidalny dba o procesy wzmocnienia wstępnego.

Połączenia klasy high-end: będzie można korzystać 
z elastyczności dwóch symetrycznych wejść analogowych 
XLR najwyższej jakości, przeznaczonych do podłączania 
urządzeń źródłowych klasy high-end.  

Precision volume: Wzmacniacz 851A posiada bardzo 
dokładną regulację głośności oraz doskonałą separację 
kanałów stereofonicznych stereo dzięki zintegrowanemu 
obwodowi głośności MAS.

Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz: Takie 
funkcje, jak możliwość zmiany na wyświetlaczu nazw wejść 
umożliwiają dostosowanie wzmacniacza 851A do używanego 
sytemu, co ułatwia wybór źródła. 

Używaj jako części systemu kina domowego: 
Każde wejście może być wejściem stałym, aby wzmacniacz 
851A działał jako czysty wzmacniacz mocy w systemie kina 
domowego. Korzystanie z wysokiej wydajności wzmacniacz 
851A do sterowania lewym i prawym przednim głośnikiem.

Zawsze chroniony: Nasz pięciopunktowy system ochrony 
CAP5 oznacza, że możesz bezpiecznie i bez ograniczeń 
próbować i testować swoje systemy audio wiedząc, że 
wzmacniacz 851A jest w pełni chroniony! 

Poważna waga ciężka: Zarówno wzmacniacz, jak i 
odtwarzacz posiadają całkowicie metalową obudowę w celu 
uzyskania całkowitej sztywności i strukturalnej integralności 
oraz zapewnieniu wszystkim komponentom pełnej izolacji w 

celu uzyskania najlepszej wydajności. Co więcej, wysokiej jakości i pięknie 
pomalowane metalowe wykończenie powoduje, że wygląda wspaniale w 

każdym pomieszczeniu.

Prywatny odsłuch: Wyjście słuchawkowe wzmacniacza 
851A również zapewnia wysoką jakość dźwięku, wspaniała 
rzecz, gdy nie chcesz przeszkadzać innym.

Dwa przewody lub wiele pomieszczeń: W 
celu najlepszej wydajności głośniki można podłączać 
dwuprzewodowo lub, jeśli wolisz, wzmacniacz 851A może 
być używany do sterowania drugą parą głośników w innym 
pomieszczeniu, zapewniając wysoką jakość dźwięku w 
obydwu miejscach.
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Rada 
odsłuchowa

Nie ograniczaj się do muzyki akustycznej, słuchając możliwości wzmacniacza 
851A. Jesteśmy tak pewni wydajności tego wzmacniacza, że dlaczego nie 
spróbować takiego utworu, jak „Around the World” zespołu Daft Punk, aby 
naprawdę zobaczyć, co potrafi wzmacniacz 851A? Należy pamiętać, że 
w celu uzyskania wysokiej wydajności wzmacniacz musi być połączony z 
dopasowanymi głośnikami, takimi jak nasze Aero 6.

Wzmacniacz 851A jest po prostu najlepszym wzmacniaczem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy ... 
oto nieodparte powody, aby wybrać wzmacniacz Azur 851A firmy Cambridge Audio:
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