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Swatka
Naim NAC 152 XS/ 
NAP 155 XS/ 
FlatCap XS
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Naim to jedna z najbardziej kontrowersyjnych  
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prz!t Naima od pocz"tku ró#ni$ 
si! od urz"dze% innych wytwór-
ni. Proporcje obudów w zasa- 

dzie uniemo#liwia$y ustawienie go w ty-
powej szafce. Wzmacniacze gabarytami 
nasuwa$y skojarzenia z systemami midi, 
a na dodatek wygl"da$y jak siedem nie-
szcz!&'. Pokr!t$a przypomina$y progra-
matory od pralek, z t" ró#nic", #e by$y od 
nich bardziej toporne. W dodatku obu-
dowy mia$y dziwn" przypad$o&' – cofni!-
ty panel przedni z plastiku. Wokó$ niego 
wystawa$y cztery pozosta$e &cianki, tym 
razem metalowe. Ten widok trudno by$o 
uzna' za imponuj"cy i ka#dy nabywca 
musia$ uwzgl!dni', #e koledzy pomy&l", 
i# „radyjko” wyci"gn"$ ze strychu. Mimo 
to Nait okaza$ si! hitem, podobnie jak 
kolejne urz"dzenia z Salisbury. 

Firma mia$a „swój” d(wi!k. Wkrót-
ce pojawi$a si! grupa sympatyków, 
uznawana za tak oryginaln", #e nawet 
ortodoksyjni audio)le zwykli j" nazy-
wa' nawet nie „fanklubem” a „sek-
t"”. Ci umiarkowani z typow"  
dla znawców *egm" uznawa- 
li wprawdzie, #e Naim „d(wi!-
kowo jest w porz"dku”, ale  
za to kompletnie niekom- 
patybilny.

Nie wynika$o to bynajmniej  
z parametrów elektrycznych, 
ale z kolejnego dziwactwa 
– standardu gniazd. W urz"-
dzeniach montowano bowiem 
tylko archaiczne DIN-y. I to 
nawet nie te z radioodbior-
nika Amator, tylko – a jak#e 
– swoje. Dlatego pod$"czenie 
do wzmacniacza Naima (ród$a 
innej )rmy by$o niemo#liwe.

Cz$onkowie „sekty” uwa#ali 
to jednak za wyró#nienie. Bo prawdzi-
wy naimowiec nie miesza$ w systemie. 
Przemawia$a za tym koncepcja, zgodnie 
z któr" sprz!t oferuje najwy#sz" jako&' 
d(wi!ku w komplecie – wtedy osi"ga 
synergi!. Owszem, Nait sam gra dobrze, 
ale rozwinie skrzyd$a tylko w towarzy-
stwie elektroniki Naima. Na szcz!&cie, 
)rma oferowa$a wszystko, co potrzeb-
ne (nie pami!tam tylko magnetofonu). 
Konsekwencja rozci"ga$a si! tak#e na 
kolumny (równie# specy)czne, zalecano 
bowiem ustawianie przy tylnej &cianie)  
i kable g$o&nikowe. Do dzisiaj Naim pro-
dukuje ciekawy przewód, na dodatek  
w atrakcyjnej cenie i zaleca, aby… by$  
jak najd$u#szy.

W przypadku $"czówek do swojego 
sprz!tu Naim by$ monopolist". Kiedy 

marka zdoby$a popularno&', zacz!$a  
si! pierwsza rewolucja. Przej&ciówki  
z DIN-ów na RCA oferowali najpierw 
inni producenci. Audio)le mogli na-
reszcie po$"czy' wzmacniacz Naima  
z kompaktem Rotela albo Accuphase’a; 
zastosowa' przedwzmacniacz phono, pa-
suj"cy do ich Systemdeka. Wkrótce Naim 
musia$ skapitulowa' i w$"czy$ stosowne 
kable do swojej oferty.

Potem zacz!$y si! kompromisy i zbli-
#enie do klienta. S$owo „kompromis”  
kojarzy si! nie najlepiej, ale tym razem 
nabra$o pozytywnego znaczenia. W wy-
niku cywilizowania sprz!tu najpierw 
dostosowano jego wymiary do obowi"-
zuj"cych standardów. Dla naimowców 
widok Naita o szeroko&ci 44 cm stanowi$ 
zaskoczenie, a czeka$y ich kolejne nie-
spodzianki. Obok DIN-ów na tylnych 
&ciankach pojawi$y si! gniazda RCA.  
Od tej pory ka#dy móg$ mie' Naima.

Anglicy stali si! bardziej otwarci – za-
uwa#aj" nowe formaty cyfrowe. Ba, na-
wet staraj" si! by' pionierem w tej dzie-
dzinie (a maj" dodatkowy atut w postaci 
w$asnej wytwórni p$ytowej). Za to wy-
cofali si! z produkcji kolumn. W ofercie 
pozostawili tylko najdro#szy model. Jak 
zwykle – oryginalny.

Firma zawsze dzieli$a audio)lów. Lubi 
te# dzieli' swoje urz"dzenia. Ka#dy 
wzmacniacz wy#szej klasy to kombinacja 
pre/power. Ponadto Naim po&wi!ca wie-
le uwagi zasilaniu i proponuje wyra)no-
wane rozwi"zania. Na przyk$ad takie jak 
zewn!trzny zasilacz. FlatCap XS powsta$ 
jako ulepszenie linii XS, które mo#na 
dokupi' w przysz$o&ci. Obs$uguje dwa 
urz"dzenia – przedwzmacniacz/wzmac-
niacz zintegrowany i odtwarzacz CD.

Budowa
Je#eli istnieje kwintesencja prostoty, 

to w$a&nie na ni" patrzycie. Obudowy 
wykonano z lekkiego stopu. Przed-
nie &cianki komponentów z linii XS to  
grube, blisko centymetrowe p$aty meta- 
lu z wci!ciem po&rodku. Przykr!cono 
je do aluminiowej podstawy, zagi!tej na 
ko%cu. Pokrywa sk$ada si! z trzech ele-
mentów, skr!conych ze sob" &rubami. 
Aby rozebra' urz"dzenia, nale#y wy- 
kr!ci' cztery &rubki obok nó#ek. Wów-
czas wysuwamy zawarto&' jak szu*a- 
d!, o ile uda si! omin"' przemy&lne  
„zabezpieczenia”. Obecnie wszystkie  
klocki brytyjskiej )rmy s" czarne, po- 
malowane matowym lakierem. To tak-
#e wynik cywilizowania Naima, bo naj- 
starsze modele wyró#nia$y si! kolorem 
zgni$ej zieleni.

Wielu osobom wzornictwo wyda si! 
archaiczne, a prawdziwie sparta%ska pro- 

stota i brak ozdób b!d" gorzk" pigu$k" 
do prze$kni!cia. Z kolei dla audio)lów 
pami!taj"cych z$ote czasy hi-) to widok 
równie imponuj"cy, jak zachód s$o%ca 
na pustyni. Jedno jest pewne – Naim na-
dal budzi kontrowersje. 

NAC jest najbardziej… skompliko-
wanym elementem systemu. Na p$ycie 
czo$owej znajdziemy siedem przycisków. 
Sze&' z nich to selektor (róde$; pierwszy 
z lewej s$u#y do szybkiego wyciszania. 
Obok znajduje si! gniazdo s$uchawkowe 
typu ma$y jack. Na wszystkich frontach 
&wieci logo )rmy. Zielony kolor przypo-
mina monochromatyczne wy&wietlacze 
ze starych telefonów Nokii.

Prostota w tym wydaniu  

to niemal manifest.
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Z ty$u widzimy dwa standardy gniazd: 
RCA i naimowskie DIN-y. Oprócz z$"-
czy dla (róde$ znajdziemy opisy, które  
w pierwszej chwili nic nam nie powie- 
dz". Prawid$owe pod$"czenie systemu  
nie jest proste i na pewno nie zrobicie  
tego bez instrukcji obs$ugi albo facho- 
wej porady. Je#eli nie b!dziecie korzy-
sta' z zasilacza, wystarczy jeden kabelek, 
za$"czony w komplecie. W przypadku 
rozbudowy systemu o FlatCap XS po-
trzebne b!d" trzy. Troch! dziwi wtedy 
konieczno&' przepuszczania sygna$u 
z preampu przez zasilacz, ale pozosta-
je mie' nadziej!, #e takie przed$u#e- 
nie &cie#ki nie degraduje d(wi!ku. +"-
cz"c elementy wzmacniacza, korzystamy  
z kabli Naima. Je#eli zechcecie wybra' 
(ród$o tej samej )rmy, tak#e skorzystacie 
z DIN-a. Z jednej strony u#ytkownicy 
mog" si! poczu' zawiedzeni, #e odpada 
im zabawa z $"czówkami, ale warto na 
to spojrze' inaczej – jaka oszcz!dno&'! 
Zamiast kilku drutów mo#na wzbogaci' 
swoj" p$ytotek!.

Gniazda DIN w pierwszej chwili spra-
wiaj" wra#enie zamontowanych nie-
chlujnie. Poruszaj" si! w wyfrezowanych 
otworach i nie s" przykr!cone do obudo-
wy. S" wlutowane bezpo&rednio w p$yt-
k! drukowan". Z$"cza RCA tylko je du- 
bluj".

Przedwzmacniacz nie ma w$"cznika 
sieciowego. Po rozkr!ceniu obudowy wi-
da', #e to nie przypadek. W &rodku nie 
ma elementów takich jak transformator 
czy kondensatory. To ciekawe, ale nie 
unikalne rozwi"zanie. W wielu pream-
pach zasilanie tak#e wyrzucono na ze-
wn"trz, jednak trzeba przyzna', #e ma to 
miejsce g$ównie w wysokim segmencie 
sprz!tu. Tymczasem system Naima trud-
no zaliczy' do bardzo drogich.

Wyrzucenie zasilacza na zewn"trz ma 
same zalety. Uk$ady elektroniczne nie  
s" poddane dzia$aniu zak$óce% ani drga% 
mechanicznych wytwarzanych przez 
transformator. Napi!cie NAC pobiera 
albo z ko%cówki mocy, albo z FlatCapa. 
Dodatkowy zasilacz odci"#a ko%cówk! 
mocy i powoduje, #e oba elementy otrzy-
muj" pr"d o lepszych parametrach.

Wewn"trz NAC-a znajdziemy du#" 
p$ytk! drukowan" z lu(no rozmieszczo-
nymi komponentami. Mniejsz", z selek-
torem (róde$, podobnie jak wy&wietlacz 
oddalono, by nie zak$óca$a pracy toru 
sygna$owego. Daleko wyl"dowa$ tak#e 
b$!kitny Alps, nap!dzany silniczkiem. 
Okablowanie wewn!trzne ograniczono 
do minimum.

Ko%cówka mocy to chyba najprostszy 
uk$ad elektroniczny, jaki mo#na sobie 
wyobrazi'. Z jednej strony mamy wy-
dajny zasilacz, sk$adaj"cy si! z okaza$ego 
transformatora toroidalnego i czterech 
kondensatorów o $"cznej pojemno&ci 
40000 µF. Z drugiej mie&ci si! wzmac-
niacz. Bazuje on na czterech tranzysto-
rach, doci&ni!tych metalowymi sztaba-
mi do nietypowego radiatora. Zamiast 
„kaloryfera” widzimy sztab! aluminium,  
u góry pomazan" bia$" substancj". Jest to 
co& w rodzaju smaru u$atwiaj"cego prze-
wodzenie ciep$a i zapewniaj"cego styk  
z górn" p$yt" obudowy. W ten sposób po-
wierzchnia oddaj"ca ciep$o do otoczenia 
jest wi!ksza, a uk$ad bardziej stabilny ter-

micznie. Pozosta$e elementy rozlokowano 
lu(no na p$ytce. Jest ich tak niewiele, #e  
z powodzeniem zmie&ci$yby si! w paczce 
po zapa$kach. 

Minimalizm wida' te# na tylnej &cian-
ce. Oprócz gniazda sieciowego i w$"cz-
nika znajdziemy tylko jedno z$"cze DIN. 
Ma dwie funkcje: odbiera sygna$ z pre-
ampu i jednocze&nie go zasila (o ile nie 
korzystamy z FlatCapa). Gniazda dla ko-
lumn to dziurki akceptuj"ce wy$"cznie 
wtyki bananowe. Kupuj"c kable g$o&ni-
kowe nale#y koniecznie pami!ta', aby je 
odpowiednio uzbroi'.

Zasilacz to bardzo prosta konstruk- 
cja. Wewn"trz umieszczono transforma- 
tor toroidalny z podwójnym uzwojeniem 
wtórnym, po$"czony kablami z ma$" 
p$ytk" drukowan". Na niej znalaz$y si!  
dwa kondensatory BHC o pojemno&ci 
10000 µF ka#dy i prostowniki oraz )ltry. 

S" tak#e cztery niezale#ne regulatory na-
pi!cia (24 V).

Wzmacniacz wyposa#ono w pilot. Nie 
jest zbyt $adny ani specjalnie ergono-
miczny, ale patrz"c na klocki, wypada si! 
cieszy', #e w ogóle go dostajemy.

Naim nie podaje wielu danych tech-
nicznych ani na stronie www, ani w bro-
szurach. S" „wystarczaj"ce”. I musz" takie 
by', skoro )rma dostarcza nag$o&nienie 
Bentleyowi.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX

Do testu u#ywa$em kolumn Audio 
Physic Tempo VI, odtwarzacza Gamut 
CD 3 i okablowania Harmoniksa, które-
go warto&' przekracza$a cen! opisywane-

go wzmacniacza. Nie musicie mnie jed-
nak na&ladowa', bo naimowska ideologia 
pozostawia wprawdzie dowolno&' w wy-
borze kolumn, ale wsz!dzie indziej pod- 
suwa gotowe rozwi"zania: odtwarzacz 
CD z serii XS, za$"czone w komplecie ka-
ble i przewody g$o&nikowe za przys$owio-
we grosze. Nie ma przeciwwskaza%, by  
z tego nie skorzysta'. Tym bardziej, #e 
efekt cz!sto przerasta oczekiwania.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Przygod! z Naimem warto rozpocz"' 
od klasyki. Mo#na nakarmi' odtwa- 
rzacz muzyk" wokaln", fortepianow" 
albo kameraln", jednak najlepsze poj!-
cie o jego mo#liwo&ciach daje symfonika. 

Przedwzmacniacz  

jest pozbawiony  

ZïDVQHJR�]DVLODQLD�
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Im wi!kszy sk$ad, tym wra#enia bardziej  
dobitne.

U mnie na d$u#ej zago&ci$y dawno nie 
s$uchane dzie$a Mahlera, Szostakowicza  
i Proko)ewa. Naim wydaje si! stworzo- 
ny do takiego materia$u. Na samym 
pocz"tku zaskakuje skal" dynamiki  
i bezpretensjonaln" si$". Przy jego sto-
sunkowo niewielkiej mocy jest to nie-
spodzianka. Po raz kolejny okazuje si!,  
#e tabela danych technicznych nieko-
niecznie musi mie' wiele wspólnego  
z rzeczywisto&ci" i liczy si! tylko to, co 
jeste&my w stanie sami odebra' za po- 
moc" pary uszu. Naim idzie jeszcze da-
lej, bo przy wysokich poziomach g$o-
&no&ci (z których osi"gni!ciem nie ma 

najmniejszego problemu) zaczyna wr!cz 
porusza' powietrzem. Jest jednak w tym 
brzmieniu co&, co sprawia, #e decybele 
nie przeszkadzaj" i bez oporów przekr!-
camy ga$k! w prawo. Im g$o&niej wzmac-
niacz gra, tym d(wi!k staje si! bardziej 
spektakularny, a jego rozmiary wywo$uj" 
u&miech na twarzy. To zjawisko powta-
rza si! w muzyce rockowej, która jest $a-
twiejszym zadaniem dla sprz!tu i cz!sto 
nie wymaga wyra)nowania niezb!dnego 
klasyce.

W$a&nie – s$owo „wyra)nowanie” chy-
ba najlepiej pasuje do tego, co us$ysza$em 
z Tempo VI. Ale by doj&' do tego wnio-
sku, trzeba z brytyjsk" kombinacj" sp!-
dzi' co najmniej kilka godzin. Z pocz"t-
ku d(wi!k wydaje si! surowy, kanciasty 
i równie prosty jak obudowy urz"dze%. 
Jednak z ka#d" minut" zaczyna si! coraz 
bardziej podoba'. Nie ma w nim &ladu 

ocieplenia, mi$ej ekspozycji &rednicy 
czy sympatycznego rozmi!kczenia basu. 
Naim pozostaje twardym, muskularnym 
tranzystorem bez upi!ksze%. Podaje 
prawd! nie na srebrnym pó$misku, wt$a-
cza j" wprost do g$owy. I je#eli komu&  
si! to nie podoba – trudno, jest mnóstwo 
innego sprz!tu, który skutecznie popra- 
wi stare i kiepskie nagrania. Za to wystar-
czy jedna dobra realizacja, aby zachwia' 
tym wygodnym stanowiskiem. Wtedy 
b!dziemy obserwowa' poszczególne gru- 
py instrumentalne i nieodmiennie do-
chodzi' do wniosku, #e brzmi" po prostu 
prawdziwie. Blacha potra) by' krzykliwa 
i przenikliwa, ale trudno przecie# ocze-
kiwa', aby pot!#ne forte rozbudowanej 

sekcji pie&ci$o uszy mi$" i g$adk" gór". 
Podobnie *ety piccolo. Je#eli jeden in-
strument jest w stanie przebi' si! przez 
mas! d(wi!ków w tutti, to znaczy, #e 
nie robi tego jak kulturalny d#entelmen. 
Taka jest prawda o muzyce Szostakowi-
cza i z ni" si! spotkacie na sali koncerto-
wej. Naim potra) pokaza' jedn" i drug" 
stron! medalu. W delikatnych pianach 
równie realistycznie maluje pi!kno i na-
strojowo&' chwili. Wystarczy kilka zmian 
w szu*adzie odtwarzacza, #eby dostrzec 
jeszcze jedno – mimo ch$odnej i obiek-
tywnej duszy wzmacniacz ma zdolno&' 
malowania barw w zaskakuj"cej ilo&ci 
odcieni. A mo#e raczej tylko pozwala 
nam je dostrzec, jak przez czyst" szyb!? 
Obstawiam to drugie. I ca$e szcz!&cie, 
bo instrumenty akustyczne nie potrze-
buj" dopalaczy. Ksylofon i wibrafon na 
Naimie to wzór czytelno&ci. Niektórzy 
uznaj", #e wr!cz przerysowanej, ale zno-
wu radz! stan"' dosy' blisko tych instru-
mentów. Osoby nieprzyzwyczajone do 
takiej lokalizacji mog" nawet stwierdzi', 
#e s" niezno&ne.

S$owo „blisko” pad$o tu nieprzypad-
kowo, poniewa# Naim ma w$asn" wizj! 
zagospodarowania przestrzeni studia. 
Gra bliskim d(wi!kiem. Mo#e jeszcze nie 
skoncentrowanym na pierwszym planie, 
ale na pewno efektownie wysuni!tym do 
przodu. Nie tworzy ogromnej przestrze-
ni, to znaczy: nie powi!ksza jej sztucznie. 
W wielu przypadkach mamy do czynie-

Zasilacz.  

Najbardziej skuteczny  

VSRVöE�QD�NURN�Z�JöUÚ�

.RñFöZND��7X�]�NROHL�]DVLODQLH�
rozbudowane do maksimum,  
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nia z „upog$osowieniem” nagra%, które 
powi!ksza pokój ods$uchowy. Brytyjski 
komplet jest skoncentrowany na mniej-
szym obszarze, za to pokazuje go z godn" 
uznania precyzj". Ka#dy instrument ma 
swoje miejsce i jest narysowany zaostrzo-
nym „na szpilk!” o$ówkiem. Ta dok$ad-
no&' jest równie oczywista, jak prawi-
d$owo&' barwy. Nie ma nic wspólnego  
z poprawianiem rzeczywisto&ci, za to 
mo#e pokaza' niezbyt dobrym d(wi!-
kowcom, co im si! nie uda$o.

Bas pasuje do obrazu twardej i odpor-
nej na wichry i deszcze ska$y. Jest jak ze-
brany w skoncentrowan" dawk! energii 
monolit. Zero zmi!kczenia, opó(nienia 
reakcji. Za to natychmiast daje o so-

bie zna' doskona$a kontrola i precyzja 
zadawanych ciosów. Kiedy przychodzi 
moment na pokazanie pazurów, w Na-
imie budzi si! bestia  D(wi!k potra) te# 
zosta' gwa$townie uci!ty. W solówkach 
nawiedzonych basistów szybko&' reak-
cji daje s$uchaczowi wielk" frajd! i nie 
zdziwi! si!, je#eli kto& dokona zakupu 
po wys$uchaniu jednego popisu Marcu-
sa Millera albo Jaco Pastoriusa. Równie 
spektakularnie zabrzmi perkusja. Je#eli 
chcieliby&cie si! „skatowa'” d$u#szym 
popisem b!bniarza tak, #e krew pop$y-

nie z uszu, to w$a&nie znale(li&cie do tego 
odpowiednie narz!dzie. Ale có#, muzyka 
miewa i takie oblicza, a dobry sprz!t po-
winien je pokaza'.

Wra#enie wzmaga co&, co mo#na na-
zwa' bezpo&rednio&ci" prezentacji. 
Z$udzenie, #e spektakl dzieje si! tu  
i teraz. Na tyle dobitne, #e zamykanie 
oczu pozwala wi!cej zobaczy'.

S$uchanie wysokich modeli Naima 
musi by' niezapomnianym prze#y-
ciem. Ju# dzisiaj obieca$em sobie, 
#e przyjdzie czas na postawienie  
w domu referencyjnego systemu.

=DVLODF]

Zmiany po do$"czeniu Flat-
Capa XS s" w ka#dym aspek-
cie subtelne, ale z$o#one ra-
zem daj" przeskok o klas!. 
Poprawia si! wszystko. Na  
tyle wyra(nie, #e cena Flat-
Capa wydaje mi si! naj-
bardziej okazyjna w tym  
zestawie.

Ró#nice s$ycha' g$ów-
nie w kontroli i pot!dze basu, 
czytelno&ci szczegó$ów i dynamice. Te 
subtelniejsze wydaj" mi si! jednak bardziej 
istotne. W pierwszej chwili mo#e trudniej 
je zauwa#y', ale przy powrocie do prost-
szej kon)guracji najdotkliwiej ich brakuje. 
Chodzi o swobod! grania, odrobin! lek-
ko&ci i powietrza pompowanego na scen!. 
Wszystko odbywa si! w troszk! wi!kszym 
pomieszczeniu. Kolejny post!p zauwa-
#ymy w najcichszych pianach. Pozostaj" 
równie zwiewne, ale trudno oprze' si! 
wra#eniu, #e s$yszymy po prostu wi!cej.

.RQNOX]MD

W tym miejscu przypomnia$a mi si! 
bajka o potworze, którego nikt si! nie ba$, 

wi!c musia$ ba' si! sam. Naim nie zna 
strachu i nie okazuje s$abo&ci. Jest od-
porny na gusta do tego stopnia, #e chyba 

nie wybieraj" go u#ytkownicy. On 
ich sobie wybiera sam i musi 
tylko doj&' do spotkania, aby 
narodzi$a si! przyja(% na d$u-
gie lata. Do tego zach!cam,  
a co wyjdzie ze swatania, to ju# 

nie moja sprawa.

3RGVXPRZDQLH

Pisa$em wcze&niej, #e Naim 
obna#a z$e realizacje. Tak si! jed-
nak sk$ada, #e dzisiaj jestem po 

wizycie w sklepie, która zaowoco-
wa$a oko$o dwudziestoma „nowymi” 

p$ytami. Celowo u#y$em cudzys$owu, 
bo jakie one nowe? Alan Parsons Pro-

ject, Marillion, Mike Old)eld, Toto, Dire 
Straits, ,e Eagles, Genesis, Pink Floyd, 
Queen i inne z najlepszych lat. Wiele 
brzmi &wietnie, ale remasteringi – tfu! 
„Dzwony rurowe” z 2009 chyba zrobili 
na amplitunery AV. Orygina$y wcale nie 
by$y takie z$e.

:LÚNV]RĂÊ�JQLD]G� 
to naimowskie DIN-y.

1DLP�XZDĝD��ĝH�ğUPRZH� 
NDEOH�Z�]XSHïQRĂFL�Z\VWDUF]È�

3LORW��'REU]H��ĝH�Z�RJöOH�MHVW�

Naim NAC 152 XS/
NAP 155 XS/ 
FlatCap XS
'\VWU\EXFMD��� Decibel
&HQ\�
1$&�����;6��� �������]ï
1$3�����;6��� �������]ï
)ODW&DS�;6��� �������]ï
5D]HP��� ������]ï

Dane techniczne:
Przedwzmacniacz NAC 152 XS: 
,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD��� 47 k1
,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� 50 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� b.d.
6\JQDï�V]XP��� b.d.
=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d.
:HMĂFLD��� 6 x RCA, 7 x DIN
:\MĂFLD��� 5&$�',1�VXE�VïXFK�
:HMĂFLD�SKRQR��� -
3REöU�PRF\��� b.d.
5HJXODFMD�EDUZ\��� -
=GDOQH�VWHURZDQLH��� +
:\PLDU\��Z�V�J���� 7/43/30 cm
0DVD��� 3,9 kg

.RñFöZND�PRF\�1$3�����;6�

0RF��� 60 W/8 1
,PSHGDQFMD�ZHMĂFLRZD��� 18 k1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 3 Hz – 50 kHz (-3 dB)
=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d.
6\JQDï�V]XP��� b.d
:HMĂFLD��� DIN
:\MĂFLD��� 1 para
3REöU�PRF\��� 10 W��VWDQGE\���
� 260 W��PD[�
:\PLDU\��Z�V�J���� 7/43/30 cm
0DVD��� 7,5 kg 

Zasilacz FlatCap XS:
:\MĂFLH��� 4 x 24V
:\PLDU\��Z�V�J���� 7/43/30 cm
0DVD��� 5,5 kg
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