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brew temu, co mo!na by przy-
puszcza", Rogue nie jest kolej-
n# $rm# dzia%aj#c# wed%ug 

sprawdzonego modelu biznesowego: „za-
projektowane w USA, wyprodukowane  
w Chinach”. Rogue wszystkie, nawet najta&-
sze modele montuje w Stanach, czym zaskar-
bia sobie przychylno'" nie tylko ameryka&-
skich klientów.

Strategia jest przejrzysta – $rma nie spusz-
cza produkcji z oka, dzi(ki czemu mo!e kon-
trolowa" jako'" na ka!dym etapie. Buduje 
solidnie i nie zdziera. 

O’Brien nie opowiada niestworzonych 
historii o etapach projektowania i dobiera-
nia komponentów. Je!eli kto' lubi opowie'ci  
o nawijaniu transformatorów przy pe%ni 
ksi(!yca, $lozo$a Marka raczej nie przypad-
nie mu do gustu. Rogue nie ma szans ani 
ambicji sprzedawania swoich wzmacniaczy 
jako „dzie% sztuki”, kasuj#c przy tym horren-
daln# mar!(. Tutaj idea jest inna – awantur-
nicza (w ko&cu do czego' nazwa $rmy musi 
si( odnosi") i na swój sposób szlachetna. 

Produkty Rogue’a maj# narobi" w bran!y 
hi-$ zamieszania niespotykanie korzystn# 
relacj# jako'ci do ceny. Maj# by" optymal-
nie zaprojektowane, starannie wykonane, 
niezawodne i gra" tak, !e klienci i konku-
renci b(d# przeciera" oczy ze zdumienia. Na 
stronie $rmy znajdziemy jeszcze wzmiank(  
o perfekcyjnym wzornictwie, ale akurat tego 
tematu bym nie dr#!y%.

Cronus Magnum nale!y do miniserii 
Titan, któr# wspó%tworzy z przedwzmac-
niaczem Metis i ko&cówk# Atlas (oba z do-
piskiem Magnum). Patrz#c szerzej, zajmuje 
'rodkow# pozycj( w'ród zintegrowanych 
wzmacniaczy Rogue’a. Ni!ej w $rmowej hie-
rarchii stoi Sphinx, wy!ej – Pharoah. Reszta 
katalogu to ju! osobne preampy i wzmacnia-
cze mocy.

Magnum
Magnum jest odmian# podstawowego 

modelu Cronus, przystosowan# do pracy 
z lampami KT120. Wersja „turbo” tetrody 
strumieniowej KT88 zyskuje tak du!# popu-
larno'", !e mo!emy ju! mówi" o ca%ej gene-
racji wykorzystuj#cych j# wzmacniaczy. Jest 
wydajna, oferuje niski poziom zniekszta%-
ce& przy wysokiej mocy i, umiej(tnie u!yta, 
brzmi muzykalnie i nowocze'nie zarazem. 
Nic dziwnego, !e si(ga po ni# coraz wi(cej 
producentów.
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Poza KT120 w wersji Magnum Rogue 
stosuje dodatkowo: lepsze lampy wej-
'ciowe, wi(kszy transformator zasilaj#cy, 
podstawki lamp ze z%oconymi kontaktami  
i oporniki Vishaya w kluczowych punk-
tach 'cie!ki sygna%owej. Producent wspo-
mina te! o polipropylenowych konden-
satorach sprz(gaj#cych, ale w zwyk%ym 
Cronusie te! takie montuje, w dodatku 
nie byle jakie, bo Mundorfy. W wersji 
Magnum okrywaj# je czarne p%aszcze.  

Zapewne tutaj kryje si( dodatkowa zmia-
na na korzy'". 

Model po tuningu bardzo %atwo rozpozna" 
z zewn#trz. Raz, !e producent umieszcza na 
przedniej 'ciance wyra)ne oznaczenie 
Magnum, a dwa, !e kszta%t KT120 znacz-
nie si( ró!ni od stosowanych w standar-
dzie EL34. Po drodze oferowana by%a 
wersja na KT90, ale odk#d pojawi%y 
si( sto dwudziestki, nie ma takiej 
potrzeby.

Budowa
Cronus Magnum prezentu-

je si( nadzwyczaj skromnie  
i zosta% pozbawiony este-
tycznych ekstrawagancji. 
Jego form( ca%kowicie 

podporz#dkowano uwarunkowaniom tech-
nicznym. Wzmacniacz wygl#da surowo, 
wr(cz sparta&sko, ale nawet wnikliwe ogl(-
dziny nie ujawniaj# niedoróbek. Obudow( 
wykonano ze stali lakierowanej proszko-
wo i ozdobiono aluminiowym panelem 
przednim. Do wyboru przewidziano wersj(  
z frontem anodowanym na czarno albo  
w kolorze naturalnym. Obie kosztuj# tyle 
samo – 9900 z%. Za dop%at# oko%o 400 z% do-
st(pna jest klatka bezpiecze&stwa, zakrywa-

j#ca lampy. Przyda si(, je'li do wzmacniacza 
maj# dost(p dzieci lub zwierz(ta.

Trzy aluminiowe pokr(t%a s%u!# do wybo-
ru )ród%a sygna%u, regulacji g%o'no'ci oraz 
balansu. Warto podkre'li", !e ta ostatnia 
w recenzowanym egzemplarzu okaza%a si( 
zb(dna. Potencjometr, mimo !e tradycyjny, 
analogowy, pracowa% równo od pocz#tku 
skali.

Cronusa wyposa!ono w wyj'cie s%u-
chawkowe 6,35 mm (du!y jack) 

i zdalne sterowanie. Bez dop%a-
ty otrzymujemy porz#dny pilot 

ze szczotkowanego aluminium, 
co w czasach, kiedy producenci 

nawet znacznie dro!szych urz#dze& racz# 
nas plastikow# masówk#, jest warte podkre-
'lenia.

Dwa du!e przyciski realizuj# funkcj( 
„g%o'niej/ciszej”. Przynajmniej w teorii, bo 
praktyka wykaza%a, !e pilot nie jest zbyt 
u!yteczny. Cronus pracuje z do'" du!ym 
wzmocnieniem, wi(c g%o'no'" narasta szyb-
ko. Bezw%adno'" potencjometru praktycznie 
uniemo!liwia precyzyjne ustawienie nat(- 
!enia sygna%u, bo nawet delikatne mu'ni(-
cie przycisku powoduje jego du!y przyrost.  
Sterownik przydaje si( g%ównie wtedy, gdy 
chcemy szybko 'ciszy" wzmacniacz, bo 
akurat dzwoni telefon. Dok%adna regulacja 
wymaga pofatygowania si( do urz#dzenia 
osobi'cie.

G%ówny w%#cznik sieciowy znajduje si(  
z przodu. O gotowo'ci Cronusa do pracy in-
formuje niebieska dioda. Nie przewidziano 
uk%adu opó)niaj#cego za%#czenie napi(cia 
anodowego. *ywotno'ci lamp na pewno to 
nie sprzyja, ale je'li nie b(dziemy pstryka" 
w%#cznikiem zbyt cz(sto, nie nale!y si( oba-
wia" jej drastycznego skrócenia. 

Na tylnej 'ciance ulokowano cztery pary 
szeroko rozstawionych wej'". Trzy z nich s# 
liniowe; czwarte to phono dla gramofonu  
z wk%adk# MM, ewentualnie wysokopozio-
mow# MC. To kolejny element, którego nie 
spodziewaliby'my si( po tak skromnym pie-
cyku. A jednak. 

W#tpliwo'ci budzi natomiast realizacja 
odczepów z transformatorów wyj'ciowych. 
Cronusa wyposa!ono w pojedyncze termi-
nale g%o'nikowe. Nie ma plusów dla 8 i 4 
omów. Jest tylko plus i minus dla kolumn  
o nie oznaczonej impedancji. W instrukcji 
obs%ugi znajdziemy informacj(, !e wzmac-
niacz zosta% fabrycznie ustawiony do pracy  
z g%o'nikami 8-omowymi. Mo!na to zmie-
ni" na 4 omy, ale stopie& komplikacji tej 
czynno'ci sk%ania, by powierzy" j# wykwa-
li$kowanemu elektronikowi albo serwisowi 
dystrybutora.
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Najpierw trzeba odkr(ci" czterna'cie 
'rub krzy!akowych i zdj#" górn# pokryw( 
(demontuj#c wcze'niej lampy mocy). Na-
st(pnie – odinstalowa" przewody docho-
dz#ce do wewn(trznej strony gniazd „do-
datnich”. Trzeba odkr(ci" 'rub(, a potem 
zdj#" jeden kabelek zako&czony oczkiem 
i na jego miejsce w%o!y" drugi – ozna-
czony czwórk# na !ó%tej koszulce. Pó)niej 
dokr(ci" 'rub(. W drugim kanale post(-
pujemy identycznie. Ju! samo to wydaje 
si( k%opotliwe, a dodatkowy problem sta-
nowi brak miejsca we wn(trzu. Podej'cie 
z kluczem jest utrudnione, a ca%a operacja 
!mudna i zniech(caj#ca. Zw%aszcza !e nie 
ma gwarancji, !e na odczepie 4-omowym 
zagra lepiej. A wystarczy%o domontowa" po 
jednym czerwonym terminalu. Przy nieco 
innym zagospodarowaniu tylnej 'cianki 
zmie'ci%by si( bez problemu, a komfort 
u!ytkowania wzrós%by nieporównanie. 

Wyposa!enie tylnej 'cianki uzupe%niaj# 
wej'cie zasilania IEC oraz %atwo dost(pny 
bezpiecznik zw%oczny 5 A. Gdyby si( prze-
pali%, wymiana zajmie tylko chwil(.

Kalibracja
Kalibracja Cronusa jest i prosta, i niewy-

godna zarazem. Prosta, bo nie wymaga spe-
cjalistycznej wiedzy ani przyrz#dów pomia-
rowych. Niewygodna, bo trzeba si( wykaza" 
celno'ci# i zachowa" czujno'".

Za par# lamp prawego kana%u znajduje 
si( pokrywa, któr# nale!y zdj#". Mocuj#ce 
j# 'ruby odkr(caj# si( %atwo, nawet bez 'ru-
bokr(tu. Po zdj(ciu klapki zobaczymy cztery 
dwupozycyjne prze%#czniki i odpowiadaj#ce 
im cztery potencjometry. Ka!dy odpowiada 
jednej lampie. Której – nie ma wi(kszego 
znaczenia, bo i tak dla ka!dej ustawiamy ten 
sam pr#d spoczynkowy. Miernik jest wbu-
dowany w urz#dzenie i w miar( czytelny, 
cho" nie tak jak cyfrowy multimetr czy Hoyt 

w Audio Researchu Ref 75. Aby sprawdzi" 
i skorygowa" ustawienie, nale!y przestawi" 
prze%#cznik w pozycj( „set”. W tym momen-
cie wska)nik o!ywa i wskazówka przemiesz-
cza si( na podzia%ce. Je!eli wskazuje zalecan# 
warto'" oko%o 30 mA, zostawiamy poten-
cjometr w spokoju. Je!eli lampa „odjecha%a”, 
nastawiamy w%a'ciwy pr#d.

I tu zaczyna si( najlepsze. Trzeba si(gn#" 
po do%#czony w wyposa!eniu 'rubokr(t 
Vishaya (spoczywa za transformatorem za-
silaj#cym) i tra$" w bardzo w#skie naci(cie 
w miniaturowej 'rubce, co wymaga koncen-
tracji. Kiedy ju! nam si( uda, kr(cimy poten-
cjometrem, a! wskazówka wska!e wybran# 
warto'". Po ustawieniu przestawiamy prze-
%#cznik w pozycj( „use” i powtarzamy proce-

dur( dla pozosta%ych lamp. Operacj( wyko-
nujemy na w%#czonym i dobrze rozgrzanym 
wzmacniaczu. Ca%y uk%ad do kalibracji znaj-
duje si( w bezpo'rednim s#siedztwie roz-
grzanych lamp. Je!eli nie zachowamy ostro!-
no'ci, mo!emy sobie przypiec kciuk.

Raz skalibrowany nowy wzmacniacz warto 
skontrolowa" po oko%o miesi#cu u!ytkowa-
nia. Pó)niej zagl#damy do niego nie cz('ciej 
ni! raz na kilka miesi(cy. W recenzowanym 
egzemplarzu potencjometry bardzo dobrze 
utrzymywa%y parametry.

Cronus Magnum jest uk%adem w ca%o'ci 
lampowym. W stopniu wej'ciowym pra-
cuj# podwójne triody 12AX7, produkcji 
JJ Electronic. Przedwzmacniacz zrealizo-
wano na jednej, a stopie& steruj#cy – na 
kolejnych dwóch JAN5814 Philipsa (New 
Old Stock – lampy ze starych zapasów, 
nigdy nie u!ywane). Na wzmacniaczu na-
niesiono oznaczenie ogólne 12AU7, Phi-
lips stosowa% w%asne.

Ko&cówka mocy pracuje w trybie pu-
sh-pull. Z dwóch KT120 uzyskano oko%o 
90 W na kana%, przy zniekszta%ceniach nie 
przekraczaj#cych 0,5 % dla pe%niej mocy.

Zasilacz oparto na du!ym transforma-
torze typu E-I. Widoczne na zewn#trz 
kondensatory to dwa Nippon Chemi-Con 
1200 µF/350 V w $ltrze anodowym i dwa 
Panasoniki z serii HA, po 39000 µF/16 V 
ka!dy, dla napi(cia !arzenia. 

Uk%ad elektroniczny zmontowano na 
p%ytce drukowanej. Przedwzmacniacz ko-
rekcyjny zrealizowano na dwóch uk%adach 
scalonych; ca%y uk%ad liniowy jest lampowy. 
Jako'" podzespo%ów nie budzi zastrze!e& – 
nie wida" przejawów oszcz(dno'ci. Wielko'" 
transformatora pozwala si( pozby" obaw  
o rzeczywiste osi#gi piecyka.

.RQğJXUDFMD
Zabrzmi to kontrowersyjnie, ale z do-

'wiadczeniem nie ma sensu dyskutowa". 
Cronus okaza% si( bardzo czu%y na dobór 
okablowania, w szczególno'ci za'… prze-
wodu zasilaj#cego. Niecz(sto si( zdarza, 
!eby wymiana kabla, który tylko doprowa-
dza pr#d z gniazdka, w tak du!ym stopniu 
wp%ywa%a na barw(  d)wi(ku, równowag(  
tonaln# czy dynamik(. I wcale nie jest tak, 
!e najdro!sze automatycznie dawa%o naj-
lepszy efekt. Transparent Reference wypad% 
wyra)nie gorzej od Fadela Power Flex II. 
Synergistic CTS A zrobi% w systemie re-
wolucj(, porównywaln# z wymian# oka-
blowania sygna%owego (nie, to nie $gura 
retoryczna ani nie zamierzona przesada; 
to suche stwierdzenie faktu), a Anaconda 
Z-Tron wszystkich pogodzi%a spokojem  
i harmoni#. Z ka!dym przewodem brzmie-
nie ulega%o zmianie na tyle wyra)nej, !e 
mo!na by%o szybko stwierdzi", który pasu-
je, a który si( nie nadaje i dok%adnie opisa", 
dlaczego. Prosta robota, nie wymagaj#ca 
kontemplacyjnych ods%uchów ani tworze-
nia wielopoziomowych metafor na opisa-
nie ledwie s%yszalnych zmian. 

Z kablami sygna%owymi by%o podobnie. 
Najlepiej przymierzy" kilka kompletów  
i wybra" odpowiedni. Ró!nice s# podane na 
srebrnej tacy, ale znów nie jest powiedziane, 
!e dro!szy zestaw wypadnie lepiej. Akurat 
mia%em do dyspozycji komplet Acrolin-
ka: %#czówk( 8N-A2080 III i g%o'nikowy  
6N-S3000. Z Cronusem sprawdzi%y si( le-
piej ni! set Tary Labs Edge. Z Tar#, która  
z Octave V70SE stworzy%a wyj#tkowo udane 
zestawienie, tym razem d)wi(k sta% si( zbyt 
masywny i mi(sisty kosztem przejrzysto'ci. 
Acrolink nie wniós% mo!e a! takiej g%(bi 
'rednicy, ale ogólnie da% brzmienie !ywsze  
i lepiej zbalansowane. 
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Je!eli chodzi o dobór kolumn, to wygl#da 
na to, !e Cronus Magnum wysteruje prak-
tycznie ka!de g%o'niki w swoim segmencie 
cenowym, nie wy%#czaj#c Magnepanów 
MG 1.7. Dystrybutor poleca Harbethy  
M 30.1 i Super HL5, za' w te'cie ameryka&-
ski piecyk pracowa% z Avalonami Transcen-
dent. Obawy o ten maria! szybko zosta%y 
rozwiane, a Cronus dowiód%, !e dobrze 
zrobiona lampa potra$ w atrakcyjnej cenie 
zaproponowa" niedo'cignion# dla tranzy-
storów warto'".

Finalna kon$guracja sk%ada%a si( z odtwa-
rzacza MBL 1531A, kolumn Avalon Trans-
cendent oraz wspomnianego okablowania 
Acrolink/Shunyata. Pr#d $ltrowa% kondy-
cjoner Gigawatt PC-4 Evo. Elektronika sta%a 
na stolikach Sroka i Stand Art STO MkII. 
Kolumny – na p%ytach z marmuru. System 
gra% w 16,5-m pokoju, delikatnie zaadapto-
wanym akustycznie.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
*eby tak gra% wzmacniacz poni!ej 10 kz%, 

to si( po prostu w g%owie nie mie'ci!
Gdybym by% producentem niedrogich 

wzmacniaczy lampowych, po ods%uchu 
Cronusa Magnum za%ama%bym si( jak stary 
dach. To, co pokazuje niepozorna amery-
ka&ska integraf, jest tak dobre, !e cz%owiek 
zaczyna si( powa!nie zastanawia" nad ce-
lowo'ci# wydawania na wzmacniacz nawet 
dwukrotnie wi(kszych pieni(dzy. 

Rozpieszczony high-endowymi piecami 
znanych marek, na propozycj( zrecenzo-
wania Rogue Audio zareagowa%em bez 
entuzjazmu. W ko&cu jednak da%em si( 
namówi", ale zupe%nie bez przekonania 
pod%#czy%em Cronusa do Avalonów. Po-
cz#tkowo nic nie zapowiada%o sensacji, ale 
kiedy wzmacniacz si( rozgrza%, rozpocz(%a 
si( fascynuj#ca przygoda. 

Magnum z Avalonami zgra% si( bajecznie. 
Jakby nie istnia%a cenowa dysproporcja po-
mi(dzy tymi komponentami. Skromny Cro-
nus nie mia% kompleksów. Gra% z ujmuj#cym 
wdzi(kiem, kontrol# i przestrzeni#, której nie 
powstydzi%yby si( o wiele dro!sze konstruk-
cje. Zrównowa!ony, oparty na mocnym ba-
sie d)wi(k bez trudu wype%ni% pokój i nasyci% 
scen( szczegó%ami. Zagra%o spektakularnie  
i gustownie zarazem. Przede wszystkim za' – 
zniewalaj#co muzykalnie. 

Rogue kompletnie mnie rozbroi%. Nie 
by%em przygotowany na tak rasowe granie  
z integry za 10 kz%. Ten wzmacniacz jest bar-
dzo, bardzo dobry. Tak dobry, !e nawet po 
dwutygodniowym ods%uchu nie znalaz%em 
w nim s%abego punktu. Gdyby by%, Avalony 
na pewno by go nie pomin(%y. S# %atwe do 
wysterowania, ale wymagaj#ce, je!eli chodzi 

o klas( towarzysz#cej elektroniki i wszelkie 
próby chodzenia na skróty wy%apuj# nieza-
wodnie. Tym razem nie zg%osi%y zastrze!e&. 
D)wi(k by% czysty i wci#gaj#cy, a uniwersal-
no'" repertuarowa – pe%na. 

Niezale!nie od tego, czy akurat mamy 
ochot( na introwertyczn# pianistyk( Goul-
da, rockow# energi( Muse czy piosenki Lany 
Del Rey, na Cronusie ka!dy rodzaj muzyki 
zabrzmi równie atrakcyjnie. Pilot do od-
twarzacza si( nie przydaje. Wk%adamy p%yt(, 
naciskamy „play” i s%uchamy. Na albumach 
dzieje si( tyle, !e szkoda by%oby to przegapi". 
A to odezwie si( chórek, a to zaskoczy nas 
mocniej akcentowane uderzenie w klawisz, 
to znów g%(bokie zej'cie basu, które jako' do-
tychczas umyka%o. Cronus jest niewiarygod-

nie szczegó%owy, a przy tym spójny tak, !e 
nigdy nie zdarza mu si( popa'" w nadmier-
n# analityczno'". Brzmienie jest !ywio%owe, 
ale jednorodne. Precyzyjne i swobodne. To 
mieszanka ze zdecydowanie wy!szej pó%ki  
i nie potra$( przesta" si( dziwi", jakim cudem 
uda%o si( j# uzyska" w urz#dzeniu ta&szym 
ni! sieciówka, któr# zosta%o pod%#czone. To 
wielka klasa i prawdziwa okazja. Urz#dzenia 
o wybitnej relacji jako'ci do ceny to moja 
ulubiona kategoria sprz(tu. Nie jest du!a, ale 
je'li ju! co' si( w niej znajdzie, daje szans( 
zbudowania 'wietnego systemu za rozs#dne 
pieni#dze. Zestawienie z Avalonami jest ba-
jeczne, ale ameryka&skie g%o'niki do tanich 
nie nale!#. Je!eli zatem chcecie wyda" mniej, 
spróbujcie Cronusa z Harbethami Super 
HL5 albo Dynaudio Special 25 i odtwarza-
czem Aesthetix Romulus. To mo!e by" strza% 
w dziesi#tk( i d)wi(k, z którym nie b(dziecie 
chcieli si( rozsta".

Barwa jest dok%adnie taka, jakiej nale!y 
oczekiwa" od dobrze zrobionej lampy. Bo-
gata w sk%adowe, nasycona, ale ocieplona 
tylko w stopniu gwarantuj#cym komfort 
ods%uchu. Bez nadmiernego zag(szczenia 
faktury i utraty otwarto'ci. Rogue gra na-
turalnie, jednocze'nie nasycaj#c d)wi(k  
w stopniu nieosi#galnym dla tranzystorów 
w zbli!onej cenie. Jego s%uchanie sprawia 
tak wielk# przyjemno'", !e trudno si( ode-

rwa". Dwa razy spó)ni%em si( na spotkanie, 
bo odwleka%em, jak tylko mog%em, wy%#cze-
nie systemu. Ameryka&ski wzmacniacz jest 
stworzony do d%ugiego s%uchania. Relaksuje, 
anga!uje i nawet po o'miu godzinach grania 
nie nu!y. Na ból g%owy jest lepszy od aspi-
ryny. Pod%y nastrój leczy lepiej ni! kieliszek 
supertoskana. Tyle !e w przeciwie&stwie do 
wina jego d)wi(ku nigdy nie ma si( do'". 
Mo!na s%ucha" od rana do wieczora i zawsze 
ma si( ochot( na kolejn# p%yt(. Nic nie fa%-
szuje przekazu; nie s%ycha" nalecia%o'ci „$r-
mowego brzmienia”. Swoboda dynamiczna  
i wyrównanie w dziedzinie czasu powoduj#, 
!e d)wi(k odbieramy jako pe%en energii i na-
turalny zarazem. Jest w tym graniu i rado'", 
i bezpretensjonalno'". Rogue niczego nam 
nie narzuca; emanuje z niego ta pogodna 
pewno'", !e i tak pr(dzej czy pó)niej go do-
cenimy. Podobnie jak w Romulusie Aesthe-
tiksa, tak dobrego efektu nie da si( chyba do 
ko&ca zaplanowa". Poprawnych technicznie 
konstrukcji jest na 'wiecie wiele, ale tak do-
brze brzmi#cych – znacznie mniej. Dlatego 
trzeba si( cieszy", !e znów si( uda%o i !e jedy-
n# premi#, jakiej oczekuje od nas producent, 
jest kilka s%ów uznania. W cenie wzmacnia-
cza op%aty za sukces na pewno nie zawarto, 
bo Cronus Magnum na tle konkurencji ze 
swojego segmentu jest okazyjnie tani. 

Konkluzja
+wietny d)wi(k i wybitna relacja jako'ci 

do ceny. Cronus Magnum nie wygl#da luk-
susowo i ma swoje u!ytkowe dziwactwa, ale 
gra tak, !e trudno si( oderwa". Nie wyobra-
!am sobie, !eby po te'cie mia% wróci" do 
dystrybutora. Zostaje w moim systemie jako 
drugi wzmacniacz odniesienia.
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Rogue Audio  

Cronus Magnum

Cena:  �����]ï

Dane techniczne:

6WRSLHñ�NRñFRZ\��� KT120

Tryb pracy:  push-pull

0RF��� 90 W

2GF]HS\�GOD�NROXPQ��� 8 1 (opcja: 4 1)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 50 kHz (- 1 dB)

=QLHNV]WDïFHQLD��� 0,1 %

&]XïRĂÊ�ZHMĂFLRZD��� 1 V (RMS)

:HMĂFLD�OLQLRZH�� 3

:HMĂFLH�SKRQR��� MM

:\MĂFLH�VïXFKDZNRZH���tak (6,35 mm)

:\MĂFLD��� tape, pre out

=GDOQH�VWHURZDQLH��� tak

:\PLDU\��Z�V�J���� 14,2/45/36 cm

0DVD�� �25 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���


