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udio Aero od pierwszej edycji Ca-
pitole’a wspó!pracowa!o ze szwaj-

carsk" wytwórni" Anagram 
Technologies. Dostarcza!a ona upsampler, 
podnosz"cy rozdzielczo#$ danych i cz%-
stotliwo#$ próbkowania. Pojawi! si% te& 
stopie' analogowy z wyj#ciem na jednej 
lampie.

W wersji Mk2 produkowanej w latach 
2001-2004 zasz!y istotne zmiany. Stary 
nap%d wymieniono na CD-Pro2, a prze-
twornik na Analog Devices. Przepro-
jektowano #cie&k% sygna!ow", a w stop-
niu wyj#ciowym dodano drug" lamp%. 
Opcjonalnie do Capitole’a Mk2 mo&na 
by!o zamówi$ p!ytk% z wej#ciami ana-
logowymi, dzi%ki której oszcz%dza!o si% 
na zewn%trznym przedwzmacniaczu. 
(ród!o gra!o bardzo dobrze, ale z jego 
niezawodno#ci" bywa!o ró&nie. Francuzi 
wpadli przez to w k!opoty i szybko mu-
sieli co# z tym zrobi$. 

Rok 2005 przyniós! 
zmian% )lozo)i pro-
dukcji. I now" wersj%, 
która pozostaje w ka-
talogu do dzisiaj. Re-
ference mia! skupia$ 
wszystkie dotychcza-
sowe do#wiadczenia 
– wynosi$ brzmienie 
na jeszcze wy&szy poziom i eliminowa$ 
wpadki. Francuzi zapewniaj", &e p!ytki 
drukowane powstaj" teraz w Szwajcarii, 
a monta& podlega restrykcyjnej kontroli 
jako#ci. Reference ma by$ najbardziej do-
pracowanym, bezawaryjnym i najlepiej 
brzmi"cym Capitole’em ze wszystkich 
dotychczasowych generacji. 

Jest to zarazem wersja najlepiej wy-
posa&ona. W standardzie dostajemy bo-
wiem regulacj% g!o#no#ci i p!ytk% z wej-

#ciami analogowymi. Jako &e nie wszyscy 
tych atrakcji potrzebuj", powsta!a tak&e 
uproszczona wersja Classic. Brzmienio-
wo identyczna z modelem Reference, 
nie zawiera regulacji g!o#no#ci ani wej#$ 
analogowych. Dzi%ki temu mo&e by$ ta'-
sza, oferuj"c przy tym funkcjonalno#$ 
dobrze wyposa&onych wspó!czesnych 
odtwarzaczy CD.

*eby jednak nie by!o zbyt !atwo, Audio 
Aero proponuje opcj% Signature. To co# 
w rodzaju fabrycznego tuningu, w który 
mo&na wyposa&y$ zarówno Classica, jak 
i Reference’a. Upgrade obejmuje monta& 
wyszukanych kondensatorów te+ono-
wo-olejowych, lamp poddanych obrób-
ce kriogenicznej oraz stóp antywibra-
cyjnych Symposium Acoustics. Zestaw 
mo&na zamówi$ wraz z nowym egzem-
plarzem albo dokupi$ pó,niej, 

co b%dzie si% wi"za!o z odes!aniem 
posiadanego egzemplarza do fabryki. 
Warto doda$, &e wszystkie wymienione 
mody)kacje s" standardowo montowane  
w modelach La Fontaine i La Source.

Okre#lenie „Reference” nie odno-
si si% do lepszych komponentów albo 
bardziej zaawansowanych rozwi"za'; to 
po prostu funkcjonalno#$ wzbogacona  
o regulacj% g!o#no#ci i wej#cia analogo-
we. Je&eli wi%c kto# chce korzysta$ tylko 
z odtwarzacza i nie potrzebuje sterowa$ 
bezpo#rednio ko'cówk" mocy ani pod-
!"cza$ do odtwarzacza innych ,róde!, 
lepiej zrobi, przeznaczaj"c wolne #rodki 
na pakiet Signature. Producent obiecu-
je g!%bsz" scen% i lepsze odwzorowanie 
transjentów. Dopiero kiedy chcemy ste-
rowa$ bezpo#rednio ko'cówk" mocy, 
albo nie mamy miejsca lub funduszy na 

zewn%trzny preamp, powinni#my wy-
bra$ wersj% Reference.

Budowa
Wykonanie Capitole’a jest poprawne, 

cho$ nie daje poczucia kontaktu z pro-
duktem luksusowym. Obudow% wyko-
nano w ca!o#ci ze szczotkowanego alu-
minium i to si% chwali, ale chcia!oby si%, 
&eby ruch pokrywy nap%du by! bardziej 
„ma#lany”. Przyciski dzia!aj" pewnie. Nie 
u&ywaj"c pilota, uruchomimy wi%kszo#$ 
funkcji. W"tpliwe jednak, by sterownik 
si% zgubi! albo zepsu!, bo jest du&y i wy-
gl"da na solidny. Dzia!a niezawodnie,  
a poza podstawowymi komendami daje 
m.in. bezpo#redni dost%p do #cie&ek czy 
programowania. 

Wy#wietlacz mo&na przyciemni$ w trzech  
krokach albo wy!"czy$. To przydatna 
opcja, zw!aszcza gdy s!uchamy muzyki 
wieczorem. 

Wzornictwo, jakie jest, ka&dy widzi. 
Nowy Capitole jest bardziej stonowa-
ny od pierwszej wersji, nie rzuca si% 
tak bardzo w oczy. Jednocze#nie uk!ad  
przycisków i wyko'czenie pokrywy na-
p%du to elementy, dzi%ki którym !atwo 
zidenty)kowa$ odtwarzacz na sklepowej 
pó!ce. 

$XGLR�$HUR�&DSLWROH�Z\VWÚSXMH� 
Z�ZHUVML�5HIHUHQFH�L�&ODVVLF�� 
'R�REX�PRĝQD�]DPöZLÊ� 
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Standardowo Capitole wspiera si% na 
trzech nó&kach Black Diamond Racing 
Pyramid (zamiast nich mo&na wybra$ 
Symposium Acoustic). Dost%pne s" dwie 
wersje kolorystyczne: czarna i srebrna, 
przy czym zmienia si% zarówno panel 
frontowy, jak i reszta obudowy. 

Warto zauwa&y$, &e producent nigdzie 
nie umieszcza czytelnego oznaczenia 
wersji. Niezale&nie od tego, czy kupili-
#my model Classic czy Reference, jedy-
nym napisem na przedniej #ciance b%-
dzie: Capitole CD Player. Dopiero kiedy 
zdecydujemy si% na pakiet Signature,  
w lewym dolnym rogu pojawi si% 
srebrna tabliczka. Classica !atwo od-
ró&ni$ po tym, &e… nie wyposa&ono 
go w przyciski do regulacji g!o#no#ci.

Gdyby kto# przeoczy! ten szczegó!, 
widok tylnej #cianki rozwieje wszel-
kie w"tpliwo#ci. Znajduj" si% tutaj trzy 
wej#cia analogowe – 2 RCA i XLR – do 
których pod!"czymy zewn%trzne ,ród!a 
o liniowym poziomie sygna!u. Do gra-
mofonu trzeba b%dzie u&y$ zewn%trz-
nego przedwzmacniacza korekcyjnego. 
Oprócz analogowych jest te& do dyspo-
zycji ca!a paleta wej#$ cyfrowych: RCA, 
BNC, AES/EBU, AT&T oraz Toslink  
(w Classicu ich brak). Sygna! z ka&dego 
z nich zostanie poddany upsamplingowi 
do postaci 24 bity/192 kHz, dzi%ki cze-
mu Capitole mo&e s!u&y$ jako wysokiej 
klasy przetwornik cyfrowo-analogowy. 
Mo&na do niego pod!"czy$ np. DAT-a 
czy odtwarzacz DVD i skorzysta$ z wy-
ra)nowanej obróbki cyfrowej oraz lam-
powego stopnia analogowego. Wyj#cia 
to analogowe RCA i XLR oraz cyfrowe 
BNC. To ostatnie wyprowadza zarówno 
standardowe 16 bitów/44,1 kHz, jak  
i 24 bity/96 kHz.

Port USB 2.0 s!u&y tylko do ewentu-
alnej aktualizacji oprogramowania przez 
serwis albo fabryk%. Nie przewidzia-
no mo&liwo#ci pod!"czenia komputera  
i odtwarzania plików muzycznych. 

Gniazdo sieciowe IEC jest zintegrowa-
ne z g!ównym w!"cznikiem sieciowym. 
Obok znalaz! si% prze!"cznik uziemie-
nia. Funkcja oka&e si% przydatna, je&eli 
w systemie pojawi si% p%tla masy (uci"&-
liwy przyd,wi%k). W takim przypadku 
odci%cie uziemienia przywraca b!og" 
cisz%. 

Producent zaleca, by w trakcie co-
dziennej eksploatacji korzysta$ z trybu 
standby. G!ówny w!"cznik powinien by$ 
u&ywany jedynie wtedy, gdy wyje&d&amy 
na d!u&ej, poniewa& pozbawiony pr"du 
odtwarzacz dochodzi do siebie 4-5 go-

dzin, a by osi"gn"$ pe!ni% mo&liwo#ci, 
potrzebuje 1-2 dni. Tak przynajmniej 
mówi instrukcja. 

Wn%trze czytelnie podzielono na trzy 
sekcje. Nap%d Philips CD-Pro 2 zamon-
towano centralnie na grubej aluminiowej 
p!ycie izolowanej od dna obudowy gru-
bymi nó&kami z tworzywa poch!aniaj"-
cego drgania. Podobnie jak np. Audio 
Research Reference CD8, Capitole jest 
odtwarzaczem CD. Tak by!o od pierw-
szej generacji i nic si% pod tym wzgl%dem 
nie zmieni!o. Jak deklaruje producent, 

Reference i Classic zosta!y zaprojekto-
wane dla posiadaczy du&ych kolekcji  
CD, którzy z jednej strony oczekuj" naj-
wy&szej jako#ci brzmienia, z drugiej za# 
nie odczuwaj" potrzeby, by si%ga$ po 
nowe standardy. Capitole ma dorów-
nywa$ poziomowi prezentacji g%stych 
formatów w!a#nie dlatego, &e ca!e jego 
dzia!anie zosta!o zoptymalizowane pod 
k"tem odczytu p!yt CD. 

Dane z transportu s" przesy!ane do za-
awansowanej sekcji cyfrowej, zbudowa-
nej w oparciu o uk!ad Anagram Techno-
logies, realizuj"cy udoskonalon" metod% 
obróbki danych STARS2 (Solution for 
Time Abstraction Re Sampling). Wy-
konuje on resampling sygna!u, podnosi 
jego rozdzielczo#$ i odbudowuje dane  
w postaci 24 bity/192 kHz, niezale&-
nie od b!%du zegara na wej#ciu. Sercem 
uk!adu jest 32-bitowy procesor Sharc, 
przystosowany do wykonywania setek 
milionów operacji na sekund%. Na ko'-

cu cz%stotliwo#$ próbkowania jest pod-
noszona do 6,144 MHz, ale nie nast%pu-
je zamiana PCM na DSD. Jerome Andre  
z Audio Aero stwierdzi!, &e pozostawie-
nie sygna!u w postacie PCM daje opty-
malny rezultat brzmieniowy.

Po obróbce dane tra)aj" do przetwor-
nika Burr Brown PCM 1792 (24 bity/ 
192 kHz), a stamt"d do cz%#ci analogo-
wej, zako'czonej dwiema miniaturo-
wymi lampami 6021W. Ich &ywotno#$ 
producent okre#la na oko!o 10000 go-
dzin i zak!ada, &e w czasie ca!ego okre-
su u&ytkowania wymienimy je 2-3 razy. 
Operacja b%dzie si% wi"za$ z odes!aniem 
sprz%tu do serwisu albo wizyt" zaprzyja,-
nionego elektronika. Lampy s" bowiem 

,PSXOVRZ\�]DVLODF]�]H�VWDELOL]DFMÈ�

QDSLÚÊ�GOD�JïöZQ\FK�VHNFML�� 
:�FHQWUXP�QDSÚG�L�GZLH�Sï\WNL� 
V\JQDïRZH��*öUQD�REVïXJXMH�ZHMĂFLD�

DQDORJRZH��GUXJD�SU]\MPXMH�V\JQDï� 
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lutowane bezpo#rednio w p!ytce druko-
wanej. Rezygnacj% z podstawek Francuzi 
t!umacz" skróceniem #cie&ki sygna!owej 
i pewniejszym kontaktem elektrycznym. 
Jest to rozwi"zanie bezkompromisowe, 
cho$ nie najwygodniejsze. Na szcz%#cie 
miniaturowe triody nie nale&" do awa-
ryjnych, a wymiany zdarzaj" si% od wiel-
kiego dzwonu.

W s"siedztwie lamp widzimy sprz%-
gaj"ce kondensatory Hovland MusiCap 
oraz potencjometr Wolfson WM 8816. 
Audio Aero nie opowiada bajek – re-
gulacja g!o#no#ci naprawd% odbywa si%  
w dziedzinie analogowej, chocia& mo&na 
j" by!o wykona$ wcze#niej, wykorzystu-
j"c jedn" z dodatkowych funkcji prze-
twornika. Dzia!anie jest bardzo precy-
zyjne. Zakres od -112 do 0 dB okazuje si% 
wi%cej ni& wystarczaj"cy. Blisko pocz"t-
ku skali praktycznie nic si% nie dzieje,  
a pó,niej d,wi%k narasta powoli. Nawet 
przy cichym s!uchaniu mo&na dok!adnie 
ustawi$ g!o#no#$. Poza tym przewidzia-
no mo&liwo#$ zmiany balansu kana!ów. 

Tu z kolei najwi%ksze ró&nice s!ycha$  
w kilku pierwszych krokach, po czym 
staj" si% one coraz bardziej subtelne,  
a w ko'cu niezauwa&alne. 

Sygna! wyj#ciowy za!"czaj" przeka,ni-
ki, a ca!" p!ytk% drukowan" zmontowano 
w wi%kszo#ci technik" powierzchniow". 
Zasilacz to uk!ad impulsowy, z rozdzielo-
nymi, stabilizowanymi liniami dla g!ów-
nych sekcji. Wykonanie jest staranne,  
a po!"czenie tradycyjnej techniki lam-
powej z zaawansowan" obróbk" danych 
cyfrowych zaostrza apetyt na d,wi%k.

.RQğJXUDFMD
Capitole Reference mo&e dzia!a$ jak 

ka&dy inny odtwarzacz CD albo sterowa$ 
bezpo#rednio ko'cówk" mocy. Pozwa-

la na to niska, szczególnie w przypadku 
lampy, impedancja wyj#ciowa, wynosz"-
ca zaledwie 100 omów oraz wspomniana 
wcze#niej regulacja g!o#no#ci. Szkoda, 
&e dla posiadaczy preampów i wzmac-
niaczy zintegrowanych nie przewidziano 
trybu wy!"czaj"cego w ogóle t!umik ze 

#cie&ki. Inni producenci daj" do wyboru 
tryb regulowany (variable) i sta!y ()xed). 
W Reference tego drugiego nie prze- 
widziano, a chc"c uzyska$ nominalne 2 V 
(4 V na XLR-ach) nale&y ustawi$ poten-
cjometr w pozycji -10 dB. Oznacza to, &e 
jaki# opornik przez ca!y czas znajduje si%  
w #cie&ce sygna!u. Audio Aero zapewnia 
o sonicznej przezroczysto#ci zastosowa-
nego rozwi"zania, ale pury#ci wiedz" 
swoje. Na szcz%#cie zawsze pozostaje Ca-
pitole Classic. Tam napi%cie nominalne 
jest sta!e, a regulacja g!o#no#ci odbywa 
si% ju& poza odtwarzaczem. Reference 
ma z kolei t% zalet%, &e potra) zagra$ 
bardzo g!o#no. Maksymalne napi%cie na 
wyj#ciu mo&e si%gn"$ 6 V, co pozwoli 
wysterowa$ nawet wyj"tkowo zamkni%t" 

w sobie ko'cówk% mocy. W przypadku 
standardowych konstrukcji nie b%dzie-
my korzysta$ z tego dobrodziejstwa, 
ale z trudnymi przypadkami Reference 
szybko zrobi porz"dek. 

Nie ma szczególnych zalece' dotycz"-
cych charakterystyki tonalnej wspó!pra-

cuj"cych urz"dze'. Audio Aero spra- 
wdzi si% w ka&dym prawid!owo zestrojo-
nym systemie. W trakcie przygotowywa-
nia recenzji Reference pracowa! zarów-
no z przedwzmacniaczami – BAT-em  
VK-3iX oraz Audio Researchem LS27 
– jak i steruj"c bezpo#rednio ko'cówk" 
mocy ModWright KWA150 Signature. 
Najbardziej przypad!o mi do gustu ze-
stawienie z BAT-em i do niego odnosi 
si% recenzja.

Sygna! przesy!a!y !"czówki: Tara Labs 
-e 0,8 i Fadel Coherence II oraz kable 
g!o#nikowe Fadel Coherence i Acrolink 
S-3000. Monitory Harbeth Super HL5 
sta!y na podstawkach Stand Art SHL5. 
Pr"d )ltrowa! Gigawatt PC-3SE Evo,  
a dostarcza!y sieciówki Gigawatt LS-1,  
Harmonix X-DC 350 Studio Master  
i Acrolink PC-6100. Odtwarzacz i przed-
wzmacniacz sta!y na stoliku Sroka; ko'-
cówka i kondycjoner – na Stand Arcie 
STO MkII. System gra! w 16,5-metro-
wym pomieszczeniu, delikatnie zaadap-
towanym akustycznie.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Producent zaleca od kilku godzin  

do dwóch dni wygrzewania po ka&dym 
od!"czeniu od zasilania. Przesadza. 

0HFKDQL]P�3KLOLSV�&'�3UR�� 
QD�DOXPLQLRZHM�Sï\FLH�L�DEVRUEHUDFK�
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Owszem, w ci"gu pierwszych trzech 
kwadransów d,wi%k si% wype!nia i na-
biera cia!a, ale Capitole gra dobrze zaraz 
po w!"czeniu. 

Do recenzji zosta! dostarczony eg-
zemplarz praktycznie bez przebiegu, ale 
nawet mimo to oby!o si% bez d!ugiej gry 
wst%pnej. Wystarczy!o kilkana#cie mi-
nut, &eby z g!o#ników pop!yn"! zdrowy, 
muzykalny d,wi%k. Capitole zrobi! bar-
dzo dobre pierwsze wra&enie. Dalej by!o 
ju& tylko lepiej. 

Ogromn" zalet" francuskiego ,ród!a 
jest osadzenie d,wi%ku na solidnym fun-
damencie basowym. Wystarczy nastawi$ 
pierwsz" z brzegu p!yt%, &eby us!ysze$ 
wype!niony, mi%sisty dó!, który nie po-
zwala muzyce popa#$ w przejaskrawie-
nie. Nie ma w tym cienia przesady czy 
przerysowania, które doprowadzi!yby 
do nadmiernego doci"&enia prezentacji. 
D,wi%k zachowuje lotno#$ i zwinno#$, 
ale pozostaje nasycony ni&szymi sk!a- 
dowymi. 

Równowaga tonalna jest bardzo do-
bra. Bez przechylania si% w stron% ni-
skich cz%stotliwo#ci, ale i bez nadmier-
nej ekspozycji góry. D,wi%k jest pe!ny, 
namacalny, dzi%ki czemu !atwiej strawi$ 
nawet skopane realizacje, które na zbyt 
jasnych systemach potra)" przyprawi$ 
o ból g!owy. Nie oznacza to bynajmniej, 
&e Capitole brzmi ciemno czy maskuje 
szczegó!y. Co to, to nie! Gdyby tak by!o, 
traciliby#my niuanse akustycznego t!a,  
a przynajmniej musieliby#my si% wysili$, 
&eby je wychwyci$. W tym przypadku 
o wysi!ku nie ma mowy. Capitole gra 
s!odko, organicznie, ale muzyka p!ynie 
do nas swobodnie; chcia!oby si% powie-
dzie$: wartko i bez sztucznych barier. 
Zauwa&a si% dyscyplin%, ale wynika ona 
nie z narzuconych z zewn"trz obostrze', 
ale z wewn%trznego porz"dku muzyki, 
jej struktury i harmonii. 

Ten brak napi%cia momentalnie si% 
udziela s!uchaczowi. Zapadamy si% 
g!%biej w fotelu, a muzyka nas relaksu-
je i coraz bardziej wci"ga. Capitole gra  

z du&ym wdzi%kiem. Potra) ró&nicowa$ 
odcienie w subtelnym piano, by przy 
kolejnym albumie solidnie przy!oi$, nie 
trac"c ani na chwil% kontroli nad d,wi%-
kiem. Co cenne – okazuje si% uniwer-
salny repertuarowo. Gra wszystko i co 
najlepsze – z równym zaanga&owaniem 
prezentuje kameralne wykonanie „Me-
sjasza”, jazzowe trio Tsuyoshi Yamamo-
to, elektroniczne piosenki Fever Ray czy 
gitarow" energi% Rolling Stones.

Góra jest s!odka i d,wi%czna, ale to 
nie znaczy, &e nie potra) uk!u$ czy za-
szele#ci$. Koneserzy doceni" jej g!ad-
ko#$, która nie zosta!a okupiona utrat" 
wyrazisto#ci. Melomani – jej przyjemny 
charakter umilaj"cy kilkugodzinne s!u-
chanie. To po!"czenie masywnego basu 
i pi%knie rozci"gni%tych wysokich tonów 
daje #wietny efekt. Pasmo akustyczne 
jest w pe!ni odwzorowane i zrównowa-
&one, a jednocze#nie d,wi%k 
pozostaje !atwy w od-
biorze. W brzmieniu 
Capitole’a nie ma nic 
fa!szywego. Ani jed-
nego elementu, który 
na d!u&sz" met% zacz"!-
by nu&y$ b"d, dra&ni$. 
Jest za to zdrowe, pe!-
nokrwiste granie, !"cz"-
ce precyzj% z g!adko#ci"  
i odrobin" s!odyczy. Bardzo 
dobrze si% tego s!ucha i wca-
le si% nie zdziwi%, je&eli kto# 
postanowi zosta$ z tym od-
twarzaczem na d!ugie lata. 

Charakter #rednicy jest pochodn" 
skrajów pasma. Dostajemy nasycony, 
organiczny d,wi%k pe!en szczegó!ów  
i atrakcyjnie zniuansowany. Klarowno#$ 
stoi na poziomie godnym dro&szych ,ró-
de!, dzi%ki czemu odtwarzacz nie idzie 
na skróty. Brzmienie jest bogate, ale te& 
kulturalne i pouk!adane. To naturalno#$ 
w ujmuj"cym wydaniu. Do monitorów 
Harbetha pasowa!a jak ula!, a d,wi%k 
sta! si% bardziej miodowy i nas"czony 
ni& zazwyczaj. Je&eli )nanse Wam na to 
pozwol", we,cie to zestawienie pod uwa-
g%. Do muzyki akustycznej i wokalnej 
pasuje jak ula!. 

Budowa sceny stereofonicznej jest tak 
samo naturalna jak #rednica pasma. Au-
dio Aero nie rozsuwa ,róde! pozornych 
bardzo daleko na boki ani nie umieszcza 
#ciany za kolumnami w ogrodzie s"sia-
da. (ród!a pozorne maj" wokó! siebie 
wystarczaj"co du&o miejsca, &eby#my 
nie odczuli, &e na scenie panuje ciasno-
ta. Efekty nie s" spektakularne jak holly- 
woodzka superprodukcja, ale te& ste-
reofonia nie popada w introwertycz-
n" kameralno#$. Miejsca jest tyle, ile 
trzeba, a szerokie brytyjskie monito-
ry bez problemu znikaj" z pomiesz-
czenia. Odpowiedzcie sobie, ale tak 
z r%k" na sercu, czy naprawd% po-
trzebujecie wi%cej. Nie? Tak my-
#la!em.

.RQNOX]MD
Po sko'czonym te#cie po-

prosi!em dystrybutora, &eby 
jeszcze przez kilka tygodni 
nie odbiera! Capitole’a. Te-
raz b%d% s!ucha! dla czystej 
przyjemno#ci. Super!

Audio Aero  

Capitole Reference

'\VWU\EXFMD��� Audiofast

&HQD���� ������]ï

Dane techniczne:

5RG]DM�SU]HWZRUQLND���  24 bity/192 kHz 

 (BB PCM 1792)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 21 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,2 %

6\JQDï�V]XP��� 127 dB

:\MĂFLH�DQDORJRZH��� reg., maks. 6 V  

 (RCA i XLR)

,PSHGDQFMD�Z\MĂFLRZD��� 100 1
:HMĂFLD�F\IURZH��� �BNC, RCA, AES/EBU, 

AT&T, Toslink

:\MĂFLD�F\IURZH��� BNC

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH�� -

:\PLDU\��Z�V�J���� 10,7/43,4 /27,9 cm

&DSLWROH�5HIHUHQFH�]DZLHUD� 
Sï\WNÚ�]�WU]HPD�ZHMĂFLDPL� 
DQDORJRZ\PL�ļ�GZRPD�5&$� 
L�;/5�HP��0RĝQD�UHJXORZDÊ� 
JïRĂQRĂÊ�L�EDODQV�

'Xĝ\�SLORW�Z�FDïRĂFL� 
]�DOXPLQLXP��,QWXLFMD� 
QDND]\ZDïDE\�]DPLHQLÊ�

PLHMVFDPL�SU]\FLVNL� 
ķYROXPHĵ�L�ķFKDQQHOĵ�
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