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Hi-end system

T
a jednomy!lno!" jest zdumiewa-
j#ca. Co ciekawe, pozostali nie-
mieccy producenci darz# produkty 

Dietera Burmestera takim samym uzna-
niem jak klienci. Dla nich równie$ s# one 
kwintesencj# luksusu i legendarnej wr%cz 
jako!ci, jak kiedy! Mercedes.

Cennik nie pozostawia w#tpliwo!ci, 
$e mamy do czynienia z ekstremalnym 
hi-edem. Opisywany system to najta&sza 
propozycja. Tym bardziej zaskakuj# wyni-
ki sprzeda$y na rynku hi-' w Niemczech. 
W!ród wszystkich rodzimych producen-
tów Burmester zajmuje pierwsz# pozy-
cj% i jest uwa$any za najwi%kszego. Je$eli 
uwzgl%dnimy wszystkie !wiatowe marki 
reprezentowane na rynku niemieckim, 
produkty z Berlina zajmuj# trzeci# pozy-
cj% pod wzgl%dem obrotów. Oznacza to, 
$e nasi s#siedzi s# znacznie zamo$niejsi 
ni$ nam si% wydawa(o i… kochaj# swo-
ich producentów. Gdyby!my w Polsce 
mieli do czynienia z takim patrioty-
zmem, nasi „d(ubacze” ju$ dawno 
je)dziliby maybachami. 

A propos motoryzacji – 
Burmester montuje systemy 
hi-' w Porsche i Bugatti. Je-
$eli zechcecie pos(ucha" mu-
zyki w czasie jazdy, musicie 
wy(o$y" podobn# kwot%, co 
na miejskie auto dla $ony.

Renoma Burmestera pozo-
staje najwi%ksza w Niemczech, 
ale 'rma jest te$ rozpoznawal-
na za granic# i szanowana ze 
wzgl%du na szereg w(asnych 
rozwi#za&. O ile przeniesie-
nie nap%du paskowego do odtwarzaczy 
CD mo$na uzna" za szczegó(, to za jeden 
krok nale$y si% Dieterowi audio'lski No-
bel. Jako pierwszy zastosowa( w swoich 
urz#dzeniach tor zbalansowany. Wcze-
!niej XLR-y mo$na by(o spotka" jedynie 
w klockach studyjnych.

Kolejn# nowink# jest regulowany kon-
dycjoner, aktywnie t(umi#cy zak(ócenia 
sieci energetycznej. Opisywan# dzisiaj se-
ri% te$ mo$na rozszerzy" o t% opcj% (model 
038 kosztuje 12900 z(). Je$eli zasmakujecie 
w brzmieniu Burmestera, mo$ecie spa" 
spokojnie. Oprócz Ronda producent ofe-
ruje tak$e wy$sze linie: Classic, Top Line 
i Reference. Ceny w tej ostatniej przekra-
czaj# 100000 z( za element. 

Firma nie ma w#skiej specjalizacji. 
Sprzedaje tak$e elektronik% do kina do-
mowego, (#czówki, kable g(o!nikowe  
i kolumny. W!ród nich znalaz(a si% naj-
dro$sza pozycja w cenniku – pod(ogowe 
B100 za 215000 z(. Dla fanów znajd# si% 

te$ stoliki pod sprz%t, jak cho"by *agowy 
V3 za jedyne 12650 z(. W obliczu mi(o!ci 
Niemców do berli&skiej manufaktury to 
bardzo m#dre posuni%cie. My!l% nawet, 
$e wielu klientów $a(uje, $e nie mo$e po-
stawi" kropki nad „i”, instaluj#c w pokoju 
plazm% Burmestera, 100 cali na przyk(ad. 
Zapewne jej cena nie mia(aby specjalnego 
znaczenia.

Urz#dzenia s# niemieckie w ka$dym 
calu. Wszystkie, nawet te najta&sze, mon-
tuje si% r%cznie w Berlinie. Rotacja w!ród 
wykwali'kowanego personelu jest nie-
wielka. Burmester wiele podzespo(ów 
wykonuje we w(asnym zakresie. Pozosta(e 
cz%!ci zamawia u niemieckich wytwórców. 
Ka$dy klocek jest na koniec poddawany 
drobiazgowej kontroli jako!ci. Procedu-
ra pomiarowa zawiera 300 (!) punktów, 
co jest chyba rekordem !wiata. Nie trze-

ba wspomina", $e ka$de niedopasowanie 
obudowy lub skaza na b(yszcz#cym fron-
cie jest nie do przyj%cia. Jedna ryska lub 
niedokr%cona !rubka mog(aby u niemiec-
kiego audio'la wywo(a" zawa( serca.

Budowa
Seria Rondo zawiera odtwarzacz CD, 

tuner i wzmacniacz. O ile Burmester nie 
ma zwyczaju dzieli" )ród(a na transport  
i przetwornik, to integra jest w jego ofer-
cie rozwi#zaniem kompromisowym. Tyl-
ko w liniach Rondo i Classic znajdziemy 
takie konstrukcje, bo wzmacniacze s#  
w wi%kszo!ci dzielone. Odbiornik radio-
wy (053, cena: 14300 z() jest w zasadzie 
dro$szym modelem Classic, przeniesio-
nym do obudowy pasuj#cej do „pi%"-
dziesi#tek”. Wyposa$ono go w RDS i dwa 
wyj!cia: symetryczne i RCA. Trzeba si% 
dobrze przyjrze", $eby go nie pomyli" ze 
wzmacniaczem. Ma tak# sam# ilo!" przy-
cisków i centralnie umieszczone „oczko”. 

Tylko opisy na p(ycie czo(owej pozwalaj# 
odró$ni" oba urz#dzenia. 

Komplet uzupe(nia dopasowany wzor-
niczo kondycjoner, a dla najwierniej-
szych fanów znajd# si% jeszcze kolumny: 
dwudro$ne B20 (21500 z(), B955 MK3 
(29900 z() i trójdro$ne B961 MK3 (46900 
z(). Wszystkie pod(ogowe, wyposa$one  
w wysokotonow# wst%g% i oferowane  
w czterech wersjach wyko&czenia. W tym, 
oczywi!cie, srebrnej.

Odtwarzacz
Lustrzane p(yty przednie to znak 'rmo-

wy Burmestera. Nie mo$na ich pomyli"  
z konkurencj#. Nasuwa si% analogia  
z McIntoshem. Obie marki nie potrzebuj# 
logo, aby rozpozna" je z daleka. O ile przy-
ci%$kie i archaiczne Maki przypad(y mi do 
gustu, to nie jestem entuzjast# wysokiego 

po(ysku. Jest to jednak opinia subiektyw-
na, pochopna i krzywdz#ca, bo wielu zna-
jomych, którzy odwiedzili mnie w czasie 
ods(uchów, zapa(a(o ch%ci# posiadania 
dwóch p(askich klocków, oczywi!cie do-
póki nie dopad(a ich wiedza o cenie.

Trzeba jednak przyzna", $e mimo efek-
ciarskiego chromu projekt frontów jest 
elegancki i prosty. To zapewnia mu ponad-
czasowo!", a za(odze Burmestera spokój. 
Poza tym wyniki sprzeda$y jednoznacznie 
wskazuj#, $e nie ma co kombinowa", bo 
lepsze jest wrogiem dobrego. U$ytkow-
nicy te$ mog# si% poczu" komfortowo, 
poniewa$ nawet za dziesi%" lat ich sprz%t 
nie b%dzie tr#ci" myszk#. O ile oczywi!cie 
b%d# dba" o p(yty czo(owe i jeszcze przed 
pierwszym odkurzaniem zaopatrz# si%  
w mi%kk# !ciereczk% z irchy.

:�1LHPF]HFK�WDND�ķZLHĝDĵ� 
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Przygl#daj#c si% odtwarzaczowi z bli-
ska, widzimy, $e pami%tano o najdrob-
niejszych szczegó(ach. Mamy tu do czy-
nienia z perfekcj# w ka$dym milimetrze. 
Powierzchnia chromu nie ma najmniej-
szych za(ama&, osiem guzików (obs(ugu-
j#cych niezb%dne funkcje) dostrze$emy  
z daleka tylko dzi%ki za(amaniu !wiat(a na 
brzegach. Wy!wietlacz w stanie spoczyn-
ku tak$e zachowuje si% jak lustro (zresz-
t# jest to lustro weneckie, przez które 
przebijaj# si% zielone cyferki). To wa$ne, 
bo mo$na go wy(#czy" albo regulowa" 
jasno!". Spasowanie elementów jest i!cie 
„laserowe”. Nie wida" szczelin ani nie-
dok(adno!ci. Opisy funkcji nie s#, jak 
to zwykle bywa, namalowane, ale gra-
werowane, podobnie jak logo nad kó(-
kiem w centrum. Os(ona czujnika pod-
czerwieni to nie plastik, który pasowa(by 
tutaj jak pi%!" do nosa, tylko siateczka  
z cienkiego drutu.

Prawdziwe zaskoczenie czeka nas po 
odwróceniu obudowy ty(em. Wszech-
stronno!" i bogactwo gniazd przerasta 
oczekiwania. Oprócz USB i RS-232 (Bur-
link) przewidziano magistral% do sys-
temowego zdalnego sterowania. W!ród 
wyj!" analogowych mamy dwa z(ocone 

RCA (jedno dla nagrywarek lub magne-
tofonu) i par% XLR-ów. Ich obecno!" nie 
jest przypadkowa, bo tor ma architektur% 
symetryczn#. Wyj!cia cyfrowe wyst%puj#  
w obu standardach – elektrycznym  
i optycznym. Pierwsze s# z(ocone, drugie 
maj# klapk% chroni#c# soczewk% przed 
kurzem. Z odtwarzacza mo$na korzysta" 
zarówno jako z transportu, jak i prze-
twornika.

Wn%trze kryje cz%!" cyfrow# (ukryt# 
pod nap%dem), wykonuj#c# upsampling 
do 192 kHz, i rozbudowan# analogow#. 
Elektronik% zasila spory ekranowany 
transformator toroidalny. Uk(ady steruj#-

ce funkcjami i wy!wietlacz oddalono od 
toru sygna(owego. Obudow% wykonano  
z grubej blachy aluminiowej, pomalowa-
nej po obu stronach na szaro.

Wzmacniacz
Wzmacniacz 051 idealnie pasuje do 

odtwarzacza. Oba urz#dzenia postawio-
ne na sobie wygl#daj# jak zro!ni%te. Pro-
ste wzornictwo i jednolita chromowana 
powierzchnia wykluczy(y zastosowanie 
ga(ek. G(o!no!", balans i barw% (jest ta- 
ka mo$liwo!") regulujemy przyciskami.  
W moim odczuciu to kompromis. Pi%kny 
wygl#d wymusza niezbyt intuicyjn# ob-
s(ug%. To znowu subiektywne stwierdze-
nie, ale jestem zwolennikiem pokr%te(. 
Praktyka wskazuje jednak, $e 99 % u$yt-

kowników i tak b%dzie korzysta" z pilota, 
a guzików nawet nie dotknie. A propos 
tych ostatnich – w!ród nich znalaz( si% 
przycisk surround. W(#cza on p%tl%, po-
zwalaj#c# (atwo zintegrowa" wzmacniacz 
z systemem kina domowego.

Z ty(u jest, podobnie jak w odtwarza-
czu, czyli bogato. Po raz pierwszy chyba 
opisuj% integr%, która ma wi%cej wej!" 
symetrycznych ni$ niezbalansowanych. 
Od razu wida", $e s# to z(#cza najwy$szej 
jako!ci. Kablami XLR mo$na pod(#czy" 
odtwarzacz, tuner (czyli reszt% systemu  
z serii 50) i jeszcze jedno )ród(o o linio-
wym napi%ciu. Dla mi(o!ników analogu 

mam kiepsk# wiadomo!". Phono stage 
Burmestera to wydatek ponad 50000 z(. 
W!ród XLR-ów znajdziemy tak$e wej!cie 
dla procesora surround i wyj!cie do do-
datkowej ko&cówki mocy. Sygna( z pre-
ampu mo$na wyprowadzi" tak$e gniazda-
mi RCA (dwie pary). Niesymetrycznych 
wej!" s# tylko dwie pary. Wi%cej nie po-
trzebujemy, nawet je$eli zechcemy pod(#-
czy" odtwarzacz DVD i dekoder TV.

Do ty(u przeniesiono tak$e wyj!cie  
s(uchawkowe. To dosy" oryginalne, ale 
rozumiem, $e znów chodzi(o o to, $eby 
nie zak(óca" symetrii p(yty czo(owej. 
Czyli znowu estetyka kosztem funkcjo-
nalno!ci.

Wn%trze szczelnie wype(nia elek-
tronika. Transformator toroidalny jest 
ogromny, ekranowany puszk# i otoczony 
elastycznym materia(em t(umi#cym wi-
bracje. Pr#d 'ltruje osiem kondensatorów 
o pojemno!ci 6800 µF ka$dy. Wed(ug pro-
ducenta wysoki wspó(czynnik t(umienia 
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utrzymuje si% w ca(ym zakresie cz%stotli-
wo!ci (rezystancja wyj!cia jest sta(a nieza-
le$nie od cz%stotliwo!ci sygna(u), a uk(ad 
jest wyj#tkowo wydajny. Cytuj#c: „jest  
w stanie wysterowa" ka$de kolumny, nie-
zale$nie od tego, jakie obci#$enie stano-
wi#”. Odwa$na deklaracja. Niestety, nie 
dysponowa(em pe(nopasmowymi elek-
trostatami, $eby j# zwery'kowa".

Wewn%trzne okablowanie ograniczo-
no do minimum. Nieliczne przewody to 
gruba plecionka z miedzi beztlenowej. 
Ko&cówka mocy bazuje na czterech tran-
zystorach bipolarnych, przykr%conych 
do radiatora, odprowadzaj#cego ciep(o 

przez otwory w górnej pokrywie. Uk(ad 
elektroniczny ma wiele zabezpiecze&,  
w tym „inteligentn# ochron%”. Je$eli na-
st#pi awaria, zostanie zdiagnozowana  
i na wy!wietlaczu zobaczymy stosowny 
komunikat.

System obs(ugujemy jednym pilotem 
(dostajemy dwa identyczne). Jak przy-
sta(o na symbol niemieckiej solidno!ci, 
sterownik jest metalowy, podbity antypo-
!lizgowym tworzywem i… do!" skompli-
kowany.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX
Herr Dieter zapewne $yczy(by so-

bie, aby!my system zbudowali w ca(o!ci  
z urz#dze& Burmestera. Mo$na doda" 
'rmowe kolumny, kable, a nawet stolik. 
Jednak w te!cie postanowi(em skorzysta" 
ze znanych sobie komponentów. Wzmac-

niacz zasila( kolumny Audio Physic Tem-
po VI, okablowanie pochodzi(o od Fadela 
i Synergistica. U$ywa(em tak$e s(uchawek 
AKG K701 i Q701.

Na zmian% pod(#cza(em tak$e McInto-
sha MA7000 i odtwarzacz Gamut CD-3.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Kontakt z systemem rozpocz#( si% od 

energetycznego popu w wykonaniu Prin-
ce’a. Faktycznie, duet Burmestera nie ma 
problemów z oddaniem du$ych nat%$e& 
d)wi%ku i radzi sobie ze skomplikowany-
mi aran$acjami oraz wymagaj#cym ma-
teria(em. Wprawdzie Tempo VI s# (atwe 

do wysterowania, ale szybko demaskuj# 
anemiczne wzmacniacze, pokazuj#c ba-
(agan i trac#c przejrzysto!". Nie dotyczy 
to 051, który zapewne poradzi(by sobie  
z trudniejszym obci#$eniem. Je$eli jednak 
spodziewacie si% pora$aj#cej dynamiki, 
to raczej nie w tym zestawieniu. Od razu 
s(ycha", $e konstruktorzy postawili nie 
na koncertowy charakter, ale na komfort 
s(uchania i brak efektów, które mog(yby 
skaleczy" ucho. D)wi%k jest nasycony, 
mi%sisty, a mimo to na swój sposób lekki 
i relaksuj#cy.

Pierwsze dwie cechy wynikaj# g(ównie 
z wyra)nego zaakcentowania basu. Cz%-
sto wysuwa si% on na pierwszy plan. Przy-
pomina mi odrobin% monobloki Musa, 
cho" tamte ju$ troch% przesadza(y. U Bur-
mestera wszystko teoretycznie mie!ci si%  
w granicach politycznej poprawno!ci, ale 
wystarczy pi%" minut s(uchania, $eby doj!" 
do wniosku, $e mamy do czynienia z eks-
pozycj# tego zakresu. Niskie tony s# przy 

tym ocieplone, mi%kkie i g(%bokie. Przy-
pominaj# to, co si% osi#ga z subwoofera  
w kinie domowym. 

Wielu osobom taka prezentacja przy-
padnie do gustu, ja jednak mia(em zastrze-
$enia. Dotyczy(y one g(ównie kontroli  
i tempa. Wzmacniacz wykazuje tendencj% 
do przeci#gania wybrzmie& i rozmi%kcza-
nia podstawy harmonicznej. W szybkich 
przebiegach rysunek d)wi%ków mo$e si% 
zaciera", przez co odnosi si% wra$enie lek-
kiego huczenia. Niewykluczone, $e Tem-
po nie s# mistrzami !wiata w dziedzinie 
kontroli niskich tonów, ale mia(em ju$ kil-
ka wzmacniaczy, które potra'(y wydoby"  

z nich niemal punktowe impulsy. Na 
przyk(ad kombinacja Spectrala – tam 
nie by(o mowy o jakimkolwiek opó)-

nieniu reakcji, a mimo to nie brakowa(o 
ciep(a. Trudno jednak porównywa" oba 
urz#dzenia, bo to inny przedzia( cenowy. 

Do basu 051 mo$na si% przyzwyczai"  
i nasza opinia b%dzie zale$a(a g(ównie od 
s(uchanego materia(u. Do spokojnych 
ballad Stinga psuje on jak ula(, ale na al-
bumach Marcusa Millera odczujemy ju$ 
pewien ba(agan.

My!l%, $e taki charakter zosta( zapla-
nowany i zrealizowany celowo. Cho"by 
dlatego, $e niskie tony pasuj# do reszty 

pasma. +rednica jest ocieplona i de-
likatnie zaokr#glona. G(osy ludzkie 
wysuwaj# si% przed g(o!niki i odnosi-
my wra$enie, $e s# bardziej realistycz-
ne ni$ w rzeczywisto!ci. Nasuwa si% 
tutaj analogia z lamp#. Pojawia si% 
nawet odrobina magii, podkre!la-

j#cej emocje w muzyce. Obcowanie 
z ni# staje si% przez to bardziej intym-
ne i trudno mówi" o zm%czeniu. Nawet  
po kilku godzinach system nie b%dzie 
nam serwowa" sygna(ów, które mog(yby  
doprowadzi" do szumu w uszach i mrowie- 
nia w !rodku g(owy. Zawsze jest mi(o, 
ciep(o i przyjemnie. Do tego stopnia,  
$e pod!wiadomie unikamy potem konta- 
ktu z gwarem ulicy, a telewizor rycz#cy  
o nowym !rodku przeczyszczaj#cym – 
!ciszamy.

Wysokie tony s# lekko cofni%te, tak$e 
ocieplone i zaokr#glone na skraju. Ta-
lerze perkusyjne, elektroniczne cykania  
i dzikie solówki perkusyjne najwyra)niej 
poddano procesowi „demokratyzacji”. 
Maj# nikomu nie przeszkadza" i wszyst-
kim si% podoba". To si% zapewne nie uda, 
ale osoby, które si% boj#, $e Burmester b%-
dzie „muli"”, uspokajam. To po prostu nie 
ta klasa. Da si% znale)" bardziej przejrzy-
sty sprz%t za te pieni#dze, ale mo$e on ju$ 
nie powtórzy" zalet 051 i 052.

&DïD�HOHNWURQLND�QD�MHGQHM�
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Najwa$niejsz# z nich jest swoista po-
w!ci#gliwo!" w dozowaniu atrakcji. Nie 
do!wiadczymy tutaj wielkich kontrastów 
dynamicznych; nie znajdziemy hologra-
'cznej przestrzeni, a jedynym szale&-
stwem pozostanie ekspozycja basu. Sys-
tem brzmi zawsze spokojnie, chcia(oby 
si% powiedzie": z du$# doz# powagi i an-
gielskiej *egmy. Nie zgodz% si% te$ z twier-
dzeniem, $e odtwarzacz jest nies(ychanie 
szczegó(owy, bo Gamut CD-3 zachowy-
wa( si% przy nim jak szk(o powi%kszaj#ce. 
A mo$e by( bardziej efektowny? Trudno 
powiedzie", bo kiedy s(ucha(em Richarda 
Straussa, nie musia(em si% wysila", by do-
strzec poszczególne grupy instrumental-
ne. Sola skrzypiec i *etów by(y czytelnie 
nakre!lone, ale w pewien sposób scalone 
z reszt# inwentarza na scenie. W ogó-
le orkiestra brzmia(a raczej jako ca(o!",  
a rysunek jej sekcji mia( mi%kkie kontury. 
Zastanawiaj#c si% nad tak# sytuacj#, znów 
dochodzimy do wniosku, $e jest to konse-
kwentna realizacja pewnego pomys(u na 
brzmienie.

W wydaniu Burmestera jest ono mi%k-
kie, aksamitne i w pewnym sensie kremo-
we. A skoro o ciastkach mowa, to tak$e 

s(odkie, chocia$ w $adnym wypadku 
md(e.

Czego! mi jednak w tym wszystkim 
brakuje. Zastanawia(em si% nad tym d(u-
go i doszed(em do wniosku, $e niemiecki 
duet jest jak idealna $ona. Pi%kny, grzecz-
ny, mi(y i do przesady kulturalny. Nie 
zaskakuje ani nie doprowadza do bia(ej 
gor#czki. Nie mo$na mu nic zarzuci",  
a w dodatku podobno si% nie psuje. To 
naprawd% wi%cej, ni$ mo$na wymaga" 
od $ycia, a jednak czasem cz(owieka nosi  
i chcia(by si% poczu" jak pies, który si% ze-
rwa( z (a&cucha.

.RQNOX]MD
Linia Rondo to dopiero pocz#tek oferty 

Burmestera. Nie zdziwi(bym si%, gdyby 
producent traktowa( j# troch% jak mini-
wie$%. W zamian za stosunkowo niewiel-

kie pieni#dze (przypominam: w realiach 
niemieckich) dostajemy pi%kne urz#dze-
nia presti$owej marki i d)wi%k, który 
mo$na nazwa" high-endowym. Mo$e 
troch% na wyrost, ale na pewno wywa$ony  
i z charakterem. My!l%, $e to doskona-
(a propozycja dla starszych ludzi, którzy 
ceni# solidno!", brak zaskocze& i wszech-
obecn# kultur%. Czyli w pewnym sensie 
idealny !wiat, bez rys na kryszta(owym 
lustrze.

Je$eli dojrzej% do tego stanu, na pewno 
do Rondo wróc%. 

/RJR�ğUP\�L�R]QDF]HQLD� 
SU]\FLVNöZ�JUDZHURZDQH�� 
D�QLH�MDN�]Z\NOH�ļ�Z\WUDZLRQH�

OXE�QDPDORZDQH�

:H�Z]PDFQLDF]X�SU]HZDJD�

JQLD]G�;/5�QDG�5&$�� 
:�RGWZDU]DF]X�ERJDW\�Z\EöU�

ZHMĂÊ�L�Z\MĂÊ�F\IURZ\FK�

&KURPRZDQ\�IURQW� 
Z\JOÈGD�MDN�OXVWUR�� 
1D�V]F]ÚĂFLH�MHVW�SLORW�

Burmester 051/052
'\VWU\EXFMD��� Audio System
&HQ\��
:]PDFQLDF]������ ������]ï

2GWZDU]DF]������� ������]ï

Dane techniczne:
Burmester 051
0RF��� 140 W/4 Ω
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 2 Hz – 200 kHz (- 3 dB)
6\JQDï�V]XP��� 99 dB
=QLHNV]WDïFHQLD��� < 0,009 %
:HMĂFLD�OLQLRZH��� 3 x XLR, 2 x RCA,  
 surround
:HMĂFLH�SKRQR��� -
:\MĂFLD��� ��SDUD��SUH��VïXFKDZNL

=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
5HJXODFMD�EDUZ\��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� ����������FP

0DVD��� 14 kg

Burmester 052
5RG]DM�SU]HWZRUQLND��� ���ELWRZ\

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 0,3 Hz – 20 kHz 
=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,0015%
6\JQDï�V]XP��� 101 dB
:\MĂFLH�DQDORJRZH��� XLR/RCA
:\MĂFLH�F\IURZH��� NRDNVMDOQH��RSW\F]QH

:HMĂFLH�F\IURZH��� NRDNVMDOQH��RSW\F]QH

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH��� -
:\PLDU\��Z�V�J���� ����������FP

0DVD�� 5,1 kg
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