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Marantz NA6005
Cena

2 595,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

MARANTZ

Opis produktu
Marantz NA6005

Odtwarzacz sieciowy z obsługą DSD

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem dzięki sieciowemu odtwarzaczowi audio Marantz NA6005, który Za pośrednictwem
wbudowanego WiFi lub portu Ethernet, NA6005 łączy się z siecią domową uzyskując dostęp do tysięcy internetowych stacji
radiowych i popularnego serwisu muzycznego Spotify z aplikacji Spotify Connect. Poza tym jest wyposażony w Apple Airplay,
tak więc użytkownicy mogą przesyłać strumieniowo muzykę za pomocą iTunes z komputerów Mac lub PC, jak również
bezpośrednio z iPhona, iPada lub iPod touch.

Zaawansowane rozwiązania klasy audiofilskiej w NA6005 dostarczają doskonałej jakości audio wysokiej rozdzielczości poprzez
wysokoprądowy konwerter C/A klasy referencyjnej, CS4398 połączony z systemem redukcji zniekształceń. Do tego dochodzi
kompatybilność z plikami DSD 2.8 i 5.6 MHz (format stosowany w wysokiej rozdzielczości SACD).

Dzięki dostępnej aplikacji Marantz Hi-Fi Remote App (iOS i Android) możesz w prosty sposób sterować NA6005 z poziomu
własnego smartfona, czy tabletu. Urządzenie posiada również wygodne gniazdo USB na przednim panelu dające możliwość
podłączenia urządzeń przenośnych i dysków USB.

Własna technologia HDAM
Wyposażony w technologię HDAM, NA6005 posiada wiele modułów HDAM i HDAM-SA2 w krytycznych układach
elektronicznych, wliczając w to analogowy stopień wyjściowy i układ wzmacniacza słuchawkowego. W porównaniu do
konwencjonalnych układów, dyskretne elementy układów technologii HDAM zapewniają jakość dźwięku zadowalającą nawet
najbardziej wymagających purystów.

Najwyższej klasy przetwarzanie cyfrowo-analogowe CS4398
Posiadając przetwornik cyfrowo-analogowy klasy referencyjnej CS4398, zdolny do przetwarzania PCM 24-bit/192-kHz w
formacie DSD, NA6005 zapewnia doskonałą wierność odtwarzania formatów audio najwyższej rozdzielczości takich jak PCM i
DSD.

Zaawansowany system redukcji zniekształceń jitter
Działając we współpracy z przetwornikiem cyfrowo-analogowym CS4398, układ redukcji zniekształceń jitter w NA6005
wyposażony jest w dedykowany system zegara eliminujący zniekształcenia spowodowane słabą stabilnością taktowania w
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napływającym strumieniu danych audio.

Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth z podwójnymi antenami i dual band "N"
Dla optymalnej transmisji i odbioru Wi-Fi i Bluetooth, NA6005 posiada bardzo zaawanasowaną technologię nowej generacji z
dwoma antenami i indywidualnymi wewnętrznymi elementami wraz z potężną sekcją RF wyposażoną w procesory DSP Dual
Core 300MHz, które pomagają w zapewnieniu stałej, stabilnej transmisji strumieniowej i dekodowania, nawet w zatłoczonych
środowiskach miejskich.
Sekcja Wi-Fi została wyposażona w technologię Dual Band "N", w szybki sposób przełączającą, która w sposób ciągły szuka
optymalnych kanałów, aby zapewnić idealne możliwości odsłuchowe. Za pomocą przycisków WPS i iOS Wi-Fi protected setup
możesz połączyć swoje urządzenie z NA6005 w ciągu kilku chwil. Za pośrednictwem Bluetooth, NA6005 będzie pamiętał
informacje parowania do 8 urządzeń zewnętrznych.

Wbudowana funkcja streamingu muzyki Spotify Connect; Apple AirPlay; radio internetowe
Dostępny w formie darmowej (z reklamami) lub płatnej subskrypcji (bez reklam) streamingowego serwisu muzycznego,
Spotify dostarcza jednego z największych katalogów przesyłanych strumieniowo utworów na świecie, a NA6005 jest
kompatybilny z aplikacją Spotify Connect.

Użytkownicy popularnych urządzeń iOS, wliczając w to iPod touch, iPhone i iPad mogą natychmiast przesyłać strumieniowo
swoje ulubione utwory ze swoich bibliotek iTunes za pośrednictwem AirPlay, który zapewnia automatyczne włączenie i
selekcję źródła. NA6005 posiada również certyfikat DLNA 1.5 do strumieniowania zawartości z domowego komputera PC,
laptopa PC lub komputera Mac.
Możesz również wybrać spośród tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata, z niesamowitym zakresem wyboru
rodzajów muzyki.

Szeroki wybór wspieranych formatów plików, w tym DSD 2,8 i 5,6 MHz
Dodatkowo do kompatybilności z konwencjonalnymi ścieżkami audio PCM ze źródeł cyfrowych audio jak CD, NA6005 wspiera
nie mniej niż 8 dodatkowych typów plików audio:
File type
WMA
MP3
WAV
MPEG-4 AAC
FLAC
ALAC
AIFF
DSD (stereo)
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Częstotliwość
Bit Rate
próbkowania
32/44.1/48kHz
48-192 kbps
32/44.1/48kHz
32-320 kbps
32/44.48/88.2/96/
176.4/192 kHz
32/44.1/48 kHz
16-320 kbps
32/44.48/88.2/96/
176.4/192 kHz
32/44.1/48/88.2/96 kHz 32/44.48/88.2/96/
176.4/192 kHz
2.8/5.6 MHz
-

Bit Length

Rozszerzenie pliku

16/24 bits

.wma
.mp3
.wav

16/24 bits

.aac/.m4a/.mp4
.flac

16/24 bits
16/24 bits

.m4a
.aif/.aiff

-

.dsf/.dff

