
CALA 

T+A’nın bugüne dek ürettiği en küçük, en kompakt ve muhtemelen en şık görünümlü 
stereo alıcı olan Cala, stereo sistemlerinden yüksek kalitede ses bekleyen fakat aynı 
zamanda da sofistike tasarımın, mükemmel işçiliğin ve kompaktlığın da kıymetini bilen 
tüm müzik tutkunları için en ideal çözümü sunuyor. Cala ufak tefek görünümüne rağmen 
dev bir kapasiteye ve olağanüstü bir beceriye sahiptir. 55 Watt’lık kesintisiz güç sağlayan 
iki çıkış katı, hiç zorlanmadan standart özelliklere sahip herhangi bir hoparlörü 
destekmektedir, öte yandan CS Mini gibi küçük boyutlu hoparlörler tercih ediliyorsa, 
sisteme aktif bir sub-woofer da eklenebilir. Bu cihaz tüm modern müzik kaynaklarına 
erişim imkânı sunmaktadır: yüksek kalite bir FM radyo alıcısı, internet üzerinden yayın 
yapan bir radyo, sabit diskler için ağ erişimi ve olanakları, hafıza çubukları ve iPod, artı 
A2DP standardında bir adet Bluetooth girişi. En son saydığımız özellik herhangi bir mobil 
dinleme aracını hızlı ve basit bir yöntemle cihaza bağlama imkânı sunmakta ve böylece 
çok sayıda ses dosyasını çalabilmeyi mümkün kılmaktadır. Ünitede ayrıca iki adet analog 
çıkış da mevcuttur; üniteye televizyon da bağlanabilmesi için yerleştirilmiş olan bu 
çıkışlar, televizyon yayınından alınan ses kalitesinin genellikle düşük olduğu göz önünde 
bulundurularak bunda iyileştirmeye gitmek amacıyla konulmuştur.   
   
Kasası, karmaşık bir cendereleme aleti vasıtasıyla tek işlemde preslenmiş sert 
alüminyumdan yapılmış ve anotlanmadan önce küçük cam boncuklarla taşlanmıştır. 
Elektronik devrenin yerleştirildiği iç iskeleti de aynı şekilde alüminyumdan yapılmış olup, 
ön paneli ve üst kapağı tam parlak akrilik ile cilalanmıştır.  
  
Cala’nın çok düzenli ön panelinde fiziksel kontrol düğmeleri bulunmamaktadır, keza 
cihazın tüm işlevleri F 100 sistem bir uzaktan kumanda aracılığıyla mantığa ve sezgilere 
dayalı olarak idare edilebilmektedir. Geniş formatlı, yüksek çözünürlüklü grafik ekran 
göstergeleriyle tüm veri ve bilgiler bağlama duyarlı bir formda, çeşitli büyüklükteki harf 
karakterleriyle gösterilmekte ve kullanıcıya ekran parlaklığını değiştirme seçeneği 
sunulmaktadır. Cihazın, bizim “Pure Path” teknolojisi adını verdiğimiz ultra modern dijital 
sinyal işlemcisi sayesinde sinyal işleme işi dijital düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bu 
özellik ses kalitesinde hatırı sayılır bir gelişim yaratırken aynı zamanda dijital kaynakların 
çevrilmesi için eklenti yapılması ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm veriler 24-bit 
çözünürlüklede HD ses kalitesiyle işlenir.            
 
Arka panele dizilmiş olan soketler Cala’nın çarpıcı niteliklerini en iyi şekilde 
sergilemektedir. Cihazınıza televizyon bağlayabilmeniz için iki adet anolog giriş 
bulunmaktadır. Son teknoloji müzik yayın araçlarına erişim LAN soketi ve WLAN anteniyle 
sağlanmaktadır. Ayrıca sabit disk ve hafıza çubuğu veya iPod bağlayabilmek için 
tasarlanmış olan USB girişi, kontrol sistemi ve pil şarjlama imkânı da sunmaktadır. 
Bütünleşik VHF RDS radyo alıcısınun kalitesi çok yüksek olduğundan birinci sınıf bir harici 
anten kullanmanızı öneririz. Dayanıklı hoparlör terminallerinde geniş ara kesitli bir kablo 
için yer mevcut olup ayrıca aktif sub-woofer için de bir çıkış bulunmaktadır.  
  
 


