
CD-RW890MKII
Nagrywarka CD 

TEAC CD-RW890MKII to nagrywarka CD-R lub CD-RW, która  doskonale nadaje się do kopiowania 
lub nagrywania wydarzeń. Można nagrywać z wejść analogowych, monitorując poziom na  
wyświetlaczu fluorescencyjnym na przednim panelu. Płyty kompaktowe są zamocowane na  
centralnie montowanym mechanizmie napędowym, aby zminimalizować wibracje, redukując  
zniekształcenia jitter i zapewniając czystszy dźwięk. Podobnie jak poprzedni CD-RW890,  
CD-RW890MKII działa również jako w pełni funkcjonalny odtwarzacz CD z wieloma trybami
odtwarzania i wejściem optycznym S/PDIF. Zawiera bezprzewodowy pilot. Nie ma bardziej
przystępnego cenowo nagrywarki płyt CD niż CD-RW890MKII firmy TEAC. W tym modelu dostępna
jest nowa funkcja „Tworzenie ścieżek na podstawie czasu”.

Właściwości 
• Nagrywanie płyty CD-R/RW z urządzeń zewnętrznych
• Funkcja automatycznego śledzenia wykrywa odstępy między utworami i nadaje numery ścieżkom
• Funkcja nagrywania synchronicznego (tylko na wejściu cyfrowym)
• Automatyczny konwerter częstotliwości próbkowania kompatybilny z szeroką gamą cyfrowych

  źródeł dźwięku 
• Wyświetlacz FL z miernikiem poziomu niezbędny do regulacji poziomu nagrywania
• Funkcja odtwarzania programu (32 utwory)
• Funkcja powtarzania odtwarzania (pojedyncze/wszystkie/A-B)
• Funkcja odtwarzania losowego
• Gniazdo słuchawkowe 1/4" (6,35 mm) z regulacją głośności
• Pilot na podczerwień

Nagrywanie na CD-R/RW 
CD-RW890MKII jest wyposażony w cyfrowe wejście optyczne i analogowe wejścia liniowe RCA.
Ten produkt umożliwia nagrywanie na płytach CD-R/RW zarówno z analogowych, jak i cyfrowych
źródeł dźwięku.*
Cyfrowe wejście CD-RW890MKII obsługuje częstotliwość próbkowania PCM 32kHz, 44,1kHz i 48kHz
i automatycznie nagrywa materiał w jakości 44,1kHz, co jest standardem częstotliwości próbkowania
płyt audio CD.
* Zabezpieczenie przed kopiowaniem SCMS (Serial Copy Management System) może uniemożliwić

cyfrowe kopiowanie.

Poziom nagrywania można regulować tylko wtedy, gdy INPUT SELECT jest ustawiony na  
”ANALOG”, a źródło wejściowe można monitorować za pomocą gniazda PHONES i gniazd 
wyjściowych. 
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Funkcja auto track wykrywa interwały i nadaje numery ścieżkom oraz dostępna jest funkcja 
tworzenia ścieżek na podstawie czasu (A-TIME) 
Auto track to przydatna funkcja, która wykrywa przerwy podczas kopiowania nagrań lub kaset na  
CD-R/RW, automatycznie nadając numery kolejnym ścieżkom. To znacznie skraca czas i pracę
związaną z ręcznym przypisywaniem numerów poszczególnych utworów podczas słuchania każdego
utworu.*
* Numery utworów mogą nie być prawidłowo przypisane, jeśli interwał ciszy jest bardzo krótki lub jeśli

utwory zawierają nadmierną ilość zakłóceń.

Tworzenie utworów na podstawie czasu można ustawić co 1-10 minut. Ta metoda jest preferowana  
w niektórych aplikacjach - takich jak nagrywanie konferencji, gdy nie ma przerwy między segmentami 
(np. podczas nagrywania muzyki). 

Funkcja nagrywania synchronicznego rozpoczyna nagrywanie automatycznie na początku 
ścieżki 
Ta przydatna funkcja rozpoczyna nagrywanie automatycznie po odebraniu sygnału audio  
(analogowego lub cyfrowego) z urządzenia takiego, jak odtwarzacz CD lub MD, a następnie  
zatrzymuje nagrywanie, gdy sygnał się zatrzymuje. 

Filozofia projektowania, która kładzie nacisk na łatwość użytkowania i jakość dźwięku 
Z wyświetlaczem i włącznikiem po lewej stronie oraz przyciskami sterującymi i gniazdem  
słuchawkowym po prawej, konstrukcja tego urządzenia zapewnia łatwość użytkowania. Napęd CD  
znajduje się pośrodku, aby zminimalizować niepożądane wibracje, które mogłyby wpłynąć na jakość 
dźwięku.  

Specyfikacje 
Nagrywarka CD 

Obsługiwane nośniki 
Odtwarzanie: Audio CD, Audio CD-R/CD-RW (12 cm, 8 cm) 
Nagrywanie: Audio CD-R, Audio CD-RW 

Typ pliku nagrywania 
Audio CD: 

44,1 kHz, 16 bitów, stereo 
Częstotliwość próbkowania wejścia: 

 32kHz, 44,1kHz, 48kHz 
Pasmo przenoszenia: 

20Hz – 20kHz (przy odtwarzaniu, +/-1,5dB) 
20Hz – 20kHz (przy nagrywaniu, +/-2,0dB) 

Stosunek sygnału do szumu:  
90 dB lub więcej (przy odtwarzaniu/nagrywaniu cyfrowym) 
80 dB lub więcej (przy nagrywaniu analogowym) 

THD 0,05% lub mniej (przy odtwarzaniu/nagrywaniu) 
WOW i Flutter poniżej mierzalnych granic 
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Wejście/wyjście audio 
Wejście cyfrowe Optyczne (TOS) x1 
Wejście analogowe RCA x1 
Napięcie wejściowe 0.5Vrms  
Wyjście analogowe RCA x1 
Napięcie prądu wyjściowego 2,0 Vrms 
Wyjście słuchawkowe  
Gniazdo stereo 6,3 mm 
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