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• 

• 

• 8 tranzystorów mocy NA009 zaprojektowanych na zamówienie 
Naima, opracowanych na potrzeby Statement (4 dla zasilaczy i 4 
dla stopni wyjściowych). Każdy zamontowany na ceramicznych 
izolatorach dla ultra niskiego sprzężenia pojemnościowego..

• 

• 

• 

•     0,5W mocy w trybie czuwania 
Zastosowanie dwóch wewnętrznych zasilaczy; jeden to wysokiej 
jakości audiofilski typ liniowy, oparty na dużym transformatorze 
toroidalnym. Drugi to wysokowydajny SMPSU zapewniający pobór 
mocy 0,5W w trybie czuwania podczas. 
.• Sekwencja miękkiego startu zasilania, zapobiegająca 
wyzwalaniu przez duże transformatory toroidalne wyłączników 
sieciowych z powodu dużego napływu wymaganego napięcia. 

• 

• 

• 

• Komponenty przelotowe redukujące mikrofony zbierane przez 
fluktuacje płytki drukowanej..

Karta produktu

Nasz kultowy wzmacniacz: powraca i jest lepszy niż kiedykolwiek.
Produkowany od 1975 roku wzmacniacz mocy NAP 250 zyskał status ikony. Ten nowy model szóstej generacji 
dostarcza więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej; najnowocześniejsza inżynieria zapewnia niezrównaną wydajność, 
większe dopasowanie do systemu i elastyczność. Zaprojektowany w Wielkiej Brytanii, jest gotowy do napędzenia 
wybranych przez Ciebie głośników - wznosząc Twoją muzykę na nowe wyżyny.

Czysta klasa A/B, w 
pełni regulowany 

wzmacniacz mocy 
100W na kanał

DR (Discrete Regulator) 
dostarczający zasilanie 
niskoszumowe dla 
regulowanego stopnia 
wyjściowego wzmacniacza

3-stopniowa jasność logo
Zdalne wejście/wyjście do 

sterowania w starszych 
systemach

Prawdziwie zbalansowane 
wejście XLR wykorzystujące 
nowo opracowane, 
ultraszybkie, niskoszumowe 
bufory single-ended klasy A

Główne punkty
Może być używany z produktami starszego typu za 
pomocą kabli starszego typu 
Oddzielne zasilacze DR dla wzmacniacza mocy, w tym dla 
stopnia wejściowego XLR

Nowe potrójne tranzystorowe źródło stałego prądu (CCS) 
w delikatnym stopniu wzmocnienia - wykorzystuje nowo 
opracowany CCS dla poprawy jakości dźwięku.
Odporny na imprezy: nowa konstrukcja radiatora reaguje na 
wahania temperatury, utrzymując wszystko w chłodzie.
20-minutowe automatyczne wyłączanie zasilania dla starszych 
systemów, budzi się po wykryciu muzyki ( można wyłączyć).

Optyczna komunikacja międzyproduktowa 3,5 mm do 
zsynchronizowanego sterowania systemem, zapobiegająca powstawaniu 
pętli uziemienia. Funkcja oferuje kontrolę jasności i mocy diod LED.
Podział na prądy wirowe umieszczony pomiędzy zaciskami 
wyjściowymi głośników dla poprawy jakości dźwięku.
Niestandardowe komponenty audiofilskie, takie jak kondensatory 
polistyrenowe w obwodach filtrów, dla niskiej absorpcji dielektrycznej.



• 2 x True balanced przez XLR, 47k
• 34k single ended przez przewód adaptera legacy

35/8x17x121/2" (9.15x43.2x31.75cm) 

Specyfikacja techniczna

Typ Wzmacniacz

Moc wyjściowa 100 Wat 8 @0.1% THD+N (100W @0.1%) 
190 Watt 4 @1% THD+N

Wzmocnienie +29 dB

Wejścia

Pasmo przenoszenia 3dB @ 1,4Hz do 100kHz

Bierny pobór mocy 26W (w stanie spoczynku)

Pobór mocy w trybie czuwania <0.5W

Zasilanie sieciowe 115V lub 230V, 50/60Hz

Moc Burst 2 (1kHz przez 20mS, powtórzenie 500mS IHF) 300 Watt 2 @1% THD+N

Prąd szczytowy w 1 (1kHz 1mS) +/-28 amperów szczytowych (moc szczytowa 780W)

THD+N przy 2/3 pełnej mocy 8 @1kHz 0.013%

Sygnał wejściowy dla obcinania 1V RMS

Stosunek sygnału do szumu ref 1W 8 A-ważone 91dB

Stosunek sygnału do szumu ref 100W 8 A-ważone 111dB

Zjawiska krzyżowe 60dB

Współczynnik tłumienia do 8 36

Wymiary (HxWxD)

Waga (16.8kg) 37.04lbs


