Product informatie

MM7055 AV Versterker

De nieuwe MM7055 is de vijfkanaals-optie in de uitgebreide serie
eindversterkers die wij dit jaar aanbieden. Dit component is gebaseerd
op de technologie van de MM8003 en heeft precies hetzelfde chassis.
Daarmee kan hij elk kanaal voorzien van een spetterende 140 W rms bij
8 ohm. De current feedback-technologie met ultraruime bandbreedte
verwerkt met gemak de hoogste SACD-frequenties, waardoor hij
meteen ook ideaal is voor de HD-formaten DTS Master Audio en Dolby
TrueHD. Het resultaat: volledige precisie in klank- en beeldbalans,
snelheid en dynamiek. Daarbovenop komen ook nog eens XLR-audioingangen, DC-triggers en een bus-systeem van Marantz voor in- en
uitschakelen op afstand. Tot slot hebben we een nieuw display
toegevoegd dat perfect aansluit bij het design van de AV7005. Dit is
werkelijk adembenemend veel kracht en gemak.

Hoofdkenmerken
•
•
•
•
•
•

5ch kracht versterker
5x 140W (8ohm) / 5x 170W (6ohm)
Huidige feedback circuits
Hoge kwaliteit stroomtoevoer
XLR invoermogelijkheden
DC Trigger controle invoermogelijkheden
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MM7055 AV Versterker

FEATURES

MM7055

SPECIFICATIES

Kanalen

5

Uitgangsvermogen (8/4 Ohm RMS)

140 W / 170 W (6)

Current Feedback-topologie

o

Frequentierespons

8 Hz-100 kHz (+-3 dB)

Netvoedingstransformator: Ringkern/E-I

-/o

Totale harmonische vervorming

0.03% (20 Hz - 20 kHz)

Hoogwaardige audiocomponenten

o

Dempingsfactor

100

Speciaal ontworpen componenten

o

Ingangsgevoeligheid: hoog niveau

1.2 V / 22 K

Geëxtrudeerde aluminium koelelementen

o

Ingangsgevoeligheid: Gebalanceerd hoog niveau

2.4 V / 30 K

Signaal-ruisverhouding: hoog niveau

105 dB

OVERIGE
Linear Drive Power Supply

o

ALGEMEEN

Bufferversterking ingangen (alle ingangen/alleen CD)

o/-

Verkrijgbare kleuren: goud/zilver/zwart

-/-/o/-

Standby-modus

o

Metalen voorpaneel

o

Energieverbruik in W

440

IN-/UITGANGEN
5/-

Verbruik tijdens stand-by in W

0.4

Voorv. uit/Hoofd in

-/5

Automatische uitschakeling

o

Luidsprekeraansluiting: Schroef/Marantz/WBT

o/-/-

Afneembaar netsnoer

o

Aantal aansluitingen

5

Maximale afmetingen (b x d x h)

440 x 384 x 183

D-Bus

o

Gewicht in kg

15.2

Afstandsbediening voeding (Trigger – in/uit)

o

Flasher in/IR-receiver in

o/-

Ontwerp en specificaties kunnen veranderd worden door Marantz zonder vooraankondiging.
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