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CX SERIES
CUTTING EDGE DIGITAL AUDIO

CXA80 / CXA60
INTEGRATED AMPLIFIERS 
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CX SERIES

Zaprojektowane od podstaw dla nowej 
serii CX, wzmacniacze Cambridge CXA60 i 
CXA80 zapewniają wspaniałe wzmocnienie 
analogowe, połączone z wysokiej jakości 
konwersją cyfrowo-analogową. Efektem 
naszej pracy są dwa wzmacniacze 
zintegrowane, idealne dla współczesnych 
źródeł cyfrowego dźwięku, jak również dla 
tradycyjnych źródeł analogowych.

Wszyscy kochamy naszą muzykę, 
pochodzącą z wielu źródeł, wyposażonych 
w różne, analogowe i cyfrowe wyjścia – 
od streamerów, telewizorów i laptopów 
po odtwarzacze CD i gramofony. 
Dzięki posiadaniu wielu rodzajów wejść 
analogowych i cyfrowych, wzmacniacze 
CXA60 i CXA80 umożliwiają odbiór sygnału 
z różnych posiadanych źródeł dźwięku z 
jednakowym wzmocnieniem wysokiej jakości. 

Wzmacniacze CXA60 i CXA80 używają 
wysoko wydajnego wzmacniacza 
klasy A/B, transformatora toroidalnego 
wysokiej jakości oraz mocno 
wytłaczanych radiatorów. Umożliwia to 
wzmacniaczowi CXA60 dostarczanie 60 
W czystej mocy na kanał. Dzięki genialnej 
konstrukcji podwójnego wzmacniacza 
monofonicznego, model CXA80 idzie 
jeszcze dalej, dając 80 W na kanał.

Dzięki analogowym wejściom, wykonanym 
za pomocą gniazd CINCH i gniazda 3,5 
mm oraz cyfrowym i koncentrycznym 
wejściom cyfrowym oraz wysokiej jakości 
konwerterowi cyfrowo-analogowemu 
Wolfson, te wzmacniacz będą przez wiele 
lat przetwarzać dźwięk z posiadanych 
źródeł. W uzupełnieniu tej wywierającej 
wrażenie specyfikacji, wzmacniacz CXA80 
posiada również asynchroniczne wejście 
USB audio oraz wejście symetryczne na 
gniazdach XLR.

Do wszystkich aplikacji i usług 
serwisowych, dostępnych w smartfonie, 
tablecie lub komputerze można dodać 
wspaniałą jakość dźwięku wzmacniacza 
CXA. Wykonaj bezprzewodowe połączenie, 
używając opcjonalnego odbiornika BT100, 
aby słuchać tak popularnych serwisów, 
jak YouTube lub Spotify, odtwarzanych ze 
zdumiewającą jakością przez wzmacniacz 
CXA60 lub CXA80.

DWA ZINTEGROWANE WZMACNIACZE DLA ERY CYFROWEGO DŹWIĘKU

CXA60
STEREO AMPLIFIER

CXA80
STEREO AMPLIFIER

CXN
NETWORK PLAYER

CXR120
AV RECEIVER

CXR200
AV RECEIVER

CXC
DEDICATED CD TRANSPORT

CXA60/CXA80 

CXA60 CXA80

INTEGRATED AMPLIFIERS

• Moc 2 x 60 W
• Konwerter cyfrowo-analogowy Wolfson
• Toroidalny transformator
• Opcjonalny system Bluetooth

• Moc 2 x 80 W
• Symetryczne wejścia na gniazdach XLR
• Asynchroniczne wejście USB
• Konwerter cyfrowo-analogowy Wolfson
• Toroidalny transformator
• Opcjonalny system Bluetooth



WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COMWWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

Wysoko wydajne wejście USB  
(tylko model CXA80) 
Dla wciąż rosnącej liczby osób, 
słuchającej muzyki z komputera, 
wzmacniacz CXA80 wyposażono w 
wysokiej jakości, asynchroniczne wejście 
USB, umożliwiające jego działanie jako 
wysokiej jakości zewnętrznej karty 
dźwiękowej dla komputera lub laptopa. 
Funkcja asynchronicznego taktowania 
USB oraz obsługa formatów USB 
Class 1 i USB Class 2 sprawia, że 
wzmacniacz CXA80 może być używany 
do odtwarzania wszystkiego, od plików 
MP3 po najwyższej jakości, studyjnie 
przygotowane pliki komputerowe o 
jakości 24 bity/196 kHz, a wszystko 
to wolne od niepożądanych zakłóceń, 
szumów i zniekształceń.

Maksymalizacja usług strumieniowych  
i aplikacji przenośnych
Dodaj wspaniałą jakość dźwięku 
wzmacniacza do wszystkich aplikacji 
i usług serwisowych, dostępnych w 
smartfonie, tablecie lub komputerze. 
Szybko i łatwo słuchaj popularnych 
serwisów, takich jak YouTube lub Spotify, 
odtwarzanych przez wzmacniacz CXA60 
lub CXA80 ze zdumiewającą jakością 
przez złącze Bluetooth.

POMOCNYCH W UZYSKANIU TAK ZDUMIEWAJĄCEGO BRZMIENIA BYŁO KILKA FUNKCJI, RZADKO SPOTYKANYCH W TYM PRZEDZIALE CENOWYM

Toroidalny transformator
Używamy wysokowydajnego 
wzmacniacza klasy A/B, centralnie 
zamontowanego transformatora 
toroidalnego wysokiej jakości oraz 
radiatorów o dużej powierzchni. 

Pozwala to wzmacniaczowi CXA80 
dawać moc 2 x 80 WRMS przy 8 Ω. Przy 
4 Ω moc rośnie do 2 x 120 W. 

Wzmacniacz VXA60 daje moc 2 60 
WRMS przy 8 Ω.  Przy 4 Ω moc rośnie do 
2 x 90 W.

Wspaniałe obrazowanie stereofoniczne
Warstwowy regulator głośności typu ALP 
zapewnia doskonałe zrównoważenie 
dźwięku przy niskich poziomach głośności 
oraz obrazowanie stereofoniczne.

Doskonała separacja
Układ wewnętrznej płyty  
obwodów drukowanych zoptymalizowano 
tak, aby zminimalizować przesłuch 
między kanałami i maksymalizować 
jakość separacji stereofonicznej. Poprzez 
całkowite rozdzielenia radiatorów lewego 
i prawego kanału oraz zastosowanie 
symetrycznych i oddzielnych ścieżek 
poszczególnych kanałów uzyskaliśmy 
pewność, że wzmacniacze CXA60 i 
CXA80 zapewniają doskonałą separację 
kanałów oraz minimalne interferencje. 

Staranne pozycjonowanie
Wysokiej jakości transformator toroidalny 
zamontowaliśmy centralnie, z daleka od 
czułego obwodu przedwzmacniacza w 
celu uniknięcia zakłóceń cieplnych.

Konstrukcja „podwójne mono”  
(tylko model CXA80)
Oddzielne odczepy transformatora dla 
lewego i prawego kanału, bliźniacze 
prostowniki oraz oddzielne zasilacze 
wzmacniacza mocy lewego i prawego kanału 
zapewniają monofoniczny tryb dwukanałowy. 
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Asynchroniczne wejście USB audio 
(tylko model CXA80)

Magistarala sterująca. Przesyłanie komend o zasilaniu 
i głośności z odtwarzacza sieciowego CXN

Dowolnie przełączane 
wyjścia głośnikowe  A i B

Wyjście na subwoofer 4 wejścia analogowe Symetryczne wejście na gniazdach XLR 
(tylko CXA80)

3 wejścia cyfrowe
Wejście Bluetooth pod BT100 

(brak w wyposażeniu)

CXA80
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WZMACNIACZE CXA60 I CXA80 ZAPEWNIAJĄ DŹWIĘK WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI Z ROZMAITEGO TYPU PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. 
OTO 10 POWODÓW, ABY Z POŚRÓD INNYCH WZMACNIACZY WYBRAĆ CXA60 I CXA80…

1. 
Złącza analogowe oraz cyfrowe
Dzięki analogowym wejściom, 
wykonanym za pomocą gniazd CINCH 
i gniazda 3,5 mm oraz cyfrowym i 
koncentrycznym wejściom cyfrowym oraz 
wysokiej jakości konwerterowi cyfrowo-
analogowemu Wolfson, te wzmacniacz 
będą przez wiele lat przetwarzać dźwięk 
z posiadanych źródeł. Model CXA80 
posiada również asynchroniczne wejście 
USB oraz symetryczne wejście XLR.

2. 
Konwerter cyfrowo-analogowy Wolfson
Obydwa wzmacniacze wyposażono w 
konwerter cyfrowo-analogowy Wolfson 
WM8740 w celu zapewnienia jak 
najlepszej konwersji sygnału cyfrowego 
na sygnał analogowy.

3. 
Doskonały dźwięk
Poprzez całkowite rozdzielenie 
radiatorów lewego i prawego kanału 
oraz zastosowanie symetrycznych i 
oddzielnych ścieżek poszczególnych 
kanałów, uzyskaliśmy pewność, że 
wzmacniacze CXA60 i CXA80 zapewniają 
doskonałą separację kanałów oraz 
minimalne interferencje. 

4. 
Toroidalny transformator
We wzmacniaczach CXA60 i CXA80 
zastosowano duży transformator 
toroidalny, aby dla każdego rodzaju 
muzyki zapewnić idealną moc o niskich 
zniekształceniach.

5. 
Wysoko wydajna komunikacja USB
Wzmacniacze CXA60 i CXA80 
wyposażono w asynchroniczne wejście 
USB audio wysokiej jakości, umożliwiające 
odtwarzanie z komputera lub laptopa 
plików o jakości 24 bity / 192 kHz.

6. 
Połączenie Bluetooth
Za pomocą opcjonalnego odbiornika 
Bluetooth BT100 do wzmacniaczy CXA60 
i CXA80 można dodać opcję połączenia 
Bluetooth. Oprócz kodeka SBC (Standard 
Bluetooth Codec), wzmacniacze CXA60 
i CXA80 obsługują również system aptX, 
system Bluetooth wysokiej jakości, który jest 
dostępny w coraz większej ilości urządzeń 
i brzmi nawet lepiej, co oznacza możliwość 
wydobycia z urządzenia Bluetooth dźwięku 
o najwyższej możliwej jakości.

7. 
Czysta moc
Wzmacniacz CXA60 daje moc 
60 W na kanał. Dzięki genialnej 
konstrukcji podwójnego wzmacniacza 
monofonicznego, model CXA80 idzie 
jeszcze dalej, dając 80 W na kanał. Przy 
obciążeniu 4 Ω te wartości rosną do, 
odpowiednio, 90 i 120 W.

8. 
Funkcja CAP5 Protection 
Chroni wzmacniacze CXA60 i CXA80 oraz 
podłączone głośniki, zapewniając doskonałą 
niezawodność oraz spokój użytkownika.

9. 
Odsłuch osobisty
Wyjście słuchawkowe wzmacniaczy 
CXA60 i CXA80 również zapewni wysoką 
jakość dźwięku; wspaniała rzecz, gdy nie 
chcesz przeszkadzać innym.

10. 
Całkowicie metalowa konstrukcja
Sprzęt elektroniczny  
(i w związku z tym jakość dźwięku) jest 
szczególnie wrażliwy na wibracje; dlatego 
zastosowaliśmy odporne na rezonans, 
akustycznie wytłumione metalowe chassis 
w celu skutecznego wyeliminowania 
wibracji, aby z każdego źródła wydobyć 
dźwięk jak najlepszej jakości.

Transformator toroidalny a 
transformator elektroindukcyjny
Dążymy do doskonałości dźwięku, 
dlatego wzmacniacze CXA60 i CXA80 
posiadają potężny transformator 
toroidalny. Firma Cambridge 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:

Transformator toroidalny: 
wykorzystany w CXA60 i CXA80

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

+ Brak szumów, brzęczenia lub 
przydźwięku transformatora.

+ 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.

Transformator elektroindukcyjny: 
używany przez innych producentów

+ Słaba spójność sygnału
+ Brak ekranowania
+ Nie będzie sterować mocnymi i 

wymagającymi głośnikami
+ Hałaśliwy

Spokój gwarantowany!  
Funkcja CAP5 Protection chroni 
wzmacniacze CXA60 i CXA80 oraz 
podłączone głośniki, zapewniając 
doskonałą niezawodność oraz spokój 
użytkownika.

• Przeciążenie prądowe - ochrona 
głośników 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 – ochrona 
przed uszkodzeniem, w przypadku 
nadmiernego obciążenia 
wzmacniacza CXA60 i CXA80.
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CXA60 CXA80

Moc wyjściowa: 80 WRMS przy obciążeniu 8 Ω, 120 WRMS przy obciążeniu 4 Ω
Konwerter cyfrowo-analogowy: Wolfson WM8740
Pasmo przenoszenia: <5Hz– 60kHz ±1dB
Analogowe wejścia audio: Symetryczne XLR x 1, CINCH x 4, 3,5 mm typu JACK (MP3) x 
1 (na panelu przednim)
Cyfrowe wejścia audio: koncentryczne S/PDIF x 1, optyczne Toslink x 2, USB audio x 1, 
Bluetooth dla odbiornika BT100 (brak w wyposażeniu)
Kompatybilność: TOSLINK optyczne, S/PDIF koncentryczne, USB 1.0 i 2.0, odbiornik 
Bluetooth BT100
Wyjścia: Głośniki A+B, słuchawkowe 3,5 mm, wyjście na przedwzmacniacz, wyjście na 
subwoofer
Maksymalny pobór mocy: 750 W
Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 W
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)*: 115 x 430 x 341 mm
Waga: 8,7 kg

Moc wyjściowa: 60 WRMS przy obciążeniu 8 Ω, 90 WRMS przy obciążeniu 4 Ω
Konwerter cyfrowo-analogowy: Wolfson WM8740
Pasmo przenoszenia: <5Hz– 60kHz ±1dB
Analogowe wejścia audio: CINCH x 4, 3,5 mm typu JACK (MP3) x 1 (na panelu przednim)
Cyfrowe wejścia audio: koncentryczne S/PDIF x 1, optyczne Toslink x 2, Bluetooth dla 
odbiornika BT100 (brak w wyposażeniu)
Kompatybilność: TOSLINK optyczne, S/PDIF koncentryczne, odbiornik Bluetooth BT100
Wyjścia: Głośniki A+B, słuchawkowe 3,5 mm, wyjście na przedwzmacniacz, wyjście na 
subwoofer
Maksymalny pobór mocy: 600 W
Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 W
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)*: 115 x 430 x 341 mm
Waga: 8,3 kg

* Wymiary maksymalne, z gniazdami i elementami sterowania włącznie

Polityka stałego rozwoju firmy Cambridge Audio oznacza, e projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeone © 
2015 Cambridge Audio. Cambridge Audio to znak towarowy firmy Audio Partnership Plc. Zarejestrowana siedziba: Gallery Court, Hankey Place, Londyn 
SE1 4BB, Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii pod nr 2953313. iPod to znak handlowy firmy Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach. Inne produkty i nazwy spółek to znaki handlowe odpowiednich właścicieli i są uywane jedynie dla celów referencyjnych.

Od 1968 roku firma Cambridge działa 
pod wpływem prostego przekonania, 
że muzyka powinna zawsze brzmieć 
niesamowicie. Firma Cambridge jest dla 
ludzi, którzy naprawdę słuchają muzyki. 

Nasze oryginalne, konstruowane w 
Anglii produkty, cieszą świat poprzez 
takich ludzi, jak ty, podzielających 
naszą miłość do muzyki.

Posiadamy reputację, której nam 
zazdroszczą, a każdy z naszych 
inżynierów jest fanatykiem w swych 
dążeniach dostarczania autentycznych 
i miłych odczuć. Gdy słuchasz 
produktu firmy Cambridge, nie 
słyszysz po prostu różnicy, czujesz ją. 

Chcemy, aby wszyscy doświadczali 
tej przyjemności. Kochamy muzykę i 
jesteśmy dumni z tego, co robimy. Z 
procesu tworzenia naszych produktów 
prześwitują nasza pasja oraz radość 
słuchania dobrej muzyki, aby wszyscy 
mogli to zobaczyć i usłyszeć.

Wszyscy jesteśmy melomanami, 
to jasne i proste, więc chcemy 
dzielić tą miłością. Ponieważ wielkie 
rzeczy zdarzają się wtedy, gdy za 
projektowanie sprzętu hi-fi biorą się 
ludzie, którzy kochają muzykę.

CAMBRIDGE: OPOWIEŚĆ O NAS


