
 

Müzik akışının yıldızları  

E-Serisi ses tutkunlarının peşinden koştuğu yüksek ses teknolojisinde yeni bir devrim 
yarattı. MP3 ve diğer sıkıştırılmış müzik verisi formatları son teknoloji meraklılarının pek 
çoğu tarafından kabul görmez. Teknolojinin doruk noktasından bahsediyorsak elbette bu 
bakış açısını anlamakta hiç zorlanmayız ancak bu tip medyaları kullanan ve sayıları 
giderek artmakta olan kullanıcıların yüksek ses performansından mahrum kalmaları da 
bizim için üzüntü verici bir durumdu. Bu durumu düzeltmek için bu tip medyaların devasa 
potansiyellerinden çok daha iyi ve daha tutarlı biçimde faydalanacak ve bunların High-
End sistemlere entegre edilebilmelerini sağlayacak bir cihaz geliştirdik. İki yıl evvel bu 
ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak piyasaya sürdüğümüz E-Serisi’ni teknolojideki son 
gelişmelere uyumlu hale getirilmiş yeni haliyle sizlere sunuyoruz. Müzik akışı 
yıldızlarımızla gurur duyuyoruz.      
 

E-SERİSİ MUSIC RECEIVER   

POWER PLANT ve MUSIC PLAYER cihazlarının üstün kalıtsal özelliklerini bünyesinde 
bulunduran bu orijinal akış cihazı dünya marketinde mevcut olan tüm recevier cihazlar 
arasında kesinlikle en modern ve gelişmiş üründür. Klasik analog teknolojiyi en yeni 
dijital kavramlarla birleştirmekte ve tamamen modern, yüksek kalite bir stereo sistem 
için herşeyi kapsayıcı bir komuta merkezi oluşturmaktadır. Çıkışlarındaki ufak bir eksiklik 
dışında Music Receiver POWER PLANT’ın güçlü ve harika ses veren çıkış katlarının devre 
tasarımının aynısına sahiptir. 4 Ohm’a giren kanal başına 160 Watt’tan daha yüksek çıkış 
gücü mevcuttur. Şebeke güç kaynağı yüksek teknolojinin tüm klasik özelliklerini 
bünyesinde barındırmakla birlikte, yüklenmelere karşı durağanlığını koruyan, geniş bir 
depolama kapasitesi olan ve mükemmel dengeleme önlemlerine sahip halka bobinli, 
büyük bir transistör de içermektedir. Bu cihaz özellikleri nedeniyle, büyük, karmaşık ve 
talepkâr hoparlörleri yüksek kalite standardıyla çalıştırmaya en ideal adaydır. MUSIC 
PLAYER, kusursuz analog pre-amplisi, çeviricisi ve CD mekanizmasıyla nihai sese büyük 
katkıda bulunmaktadır (kumanda çubukları olmaksızın). Pre-amplinin, denge, ton 
kontrolü, ses yüksekliği, flat fonsiyonu ve uydu hoparlörlerin işletimi için sub-sonik filtre 
gibi tasarıma akıllıca eklenmiş işlevleri bulunmaktadır. MUSIC RECEIVER’a ayrıca üç adet 
yüksek kalite anolog giriş (bunlardan biri Tape in + out içindir), aktif hoparlörlere veya ek 
çıkış katlarına bağlantı yapabilmeye yarayan bir adet pre-ampli çıkışı, iki adet sub-woofer 
çıkışı ve genellikle radyo yayını modülleri için kullanılan bir adet Line çıkışı eklenmiştir. 
MUSIC RECEIVER bağımsız işleyen saat senkronizasyonuna sahip beş adet dijital çıkışa 
sahiptir ve bu sayede sofistike tasarımlı 32-bit çift-mono çeviricinin yüksek kaliteye sahip 
bir audio DAC olarak diğer kaynaklarla kullanılması da mümkün olabilmektedir. Üç adet 
koaksiyel çıkışı 24 bit / 195 kHz’e kadar tüm sinyalleri işleyebilir. Tahmin edebileceğiniz 
gibi, cihazda bir adet titreşimsiz dijital çıkış da mevcuttur. Bu mükemmel cihazın işlevleri 
güzel bir FM radyo alıcısı ve Streaming Client Board ile tamamlanmaktadır. Ortaya çıkan 
net sonuç ise şu, MUSIC RECEIVER’in müzik ileten her şeye erişimi var: VHF radyo, 
internet radyoları, UpnP (Evrensel Tak ve Çalıştır) ağı müzik sunucuları, USB medya 
depolama cihazları, PC’ler ve kontrol sistemi de dâhil olmak üzere iPod’lar.     
            
MUSIC RECEIVER’in arka paneli sizlere sunulan imkânların genişliğini açıkça ortaya 
koymaktadır; cihaz yalnızca üst teknoloji analog giriş ve çıkışlar sunmakla kalmayıp, bir 
adet titreşimsiz dijital çıkışa ve dört adet yüksek kalite dijital girişe (koaksiyel ve optik) 
de sahiptir. LAN ve WLAN soketleri streaming client’e bağlantıyı sağlarken, USB girişleri 
iPOD ve sabit diskler için bağlantı imkânı sunarlar. Tüm RCA soketleri ve hoparlör 
terminalleri altın kaplamadır ve antimanyetik özelliğe sahip saf pirinçten yapılmıştır. 
MUSIC REVEIVER F 100 sistem uzaktan kumanda ile yönetilmektedir. Tercih edilirse 
FD100 sistem kumandalar da kullanılabilir.       


