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M6 Encore 225
Sezgisel İşletim, Geniş Bağlantı Olanakları, Sürümü Yükseltilebilir 1 TB’lik Sabit Disk

Sürücüsü

Encore 225 tüm müzik kayıtlarınızı tek
bir yerde saklama olanağı sunan
bütünsel bir ses çözümüdür. Akla
gelebilecek neredeyse her tür
analog ve dijital ses kaynağını ona
bağlayabilirsiniz. Olup biteni rahatça
görebilmeniz için çok net, geniş,
yüksek çözünürlüklü ve tam renkli bir
ekranı bulunmaktadır.

Encore’un kullanımı rahat ve
sezgiseldir. Kanal başına 225
Watt güç sağlayabilir ve çok
çeşitli bağlantı olanakları
sunmaktadır;
3 adet analog giriş, 4 adet dijital
giriş, 4 adet USB A bağlantısı (bu
bağlantılardan birinin telefon ve
tabletinizi şarjlayabilmeniz için
yüksek akım kapasitesi
bulunmaktadır), ağ bağlanabilirliği,
yüksek kalitede kulaklık amplisi
ve aynı zamanda hem
sabitlenmiş veya değişken hat
düzeyi çıkışlar, hem de bir adet

dijital çıkış bulunur. Encore’un içinde
birde CD çalar bulunmaktadır ve
2500 adetten fazla CD’yi almaya
yetecek, sürümü güncellenebilir, 1
TB’lık sabit disk sürücüye sahiptir.

Encore’un kalbi 2GB’lik RAM’li, çift
çekirdekli 64 bit’lik güçlü bir Intel
CPU’dur. Bu donanımı ona üstün
performansı beraberinde
getirmenin yanında, sürekli olarak
sürüm yükseltme imkânı da
sağladığından, Encore gelecekte
oluşabilecek neredeyse tüm
değişimlere karşı hazırlıklıdır.

Kısaca Encore:

• Rahat ve sezgisel kullanım
• Geniş bağlantı olanakları
• 2500 CD’yi alabilen, sürümü

yükseltilebilir 1 TB’lık iç bellek (CD

sürücüden veri kopyalayan

BitPerfect)
• Güç amplileri M6i’dekilerle aynıdır
• Sonos gibi birçok network
hoparlörüyle uyumludur
• Geniş, yüksek çözünürlüklü, tam
renkli ekran
• Kızılötesi kumandayla veya
Apple ve Android uygulamalarıyla
kontrol edilebilir
• Çift çekirdekli 64 bit Intel CPU –
gelecekte olabilecek
yeniliklerden mümkün
olabildiğince etkilenmeyecek
şekilde yapılmıştır
• 32 Bit 384k DAC



www.musicalfidelity.com© Copyright Musical Fidelity 2016

M6 ENCORE 225

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Ampli
Güç çıkışı: Kanal başına 8 Ohm’a 225 Watt
THD (+ gürültü): <0.007 % typical 20Hz - 20 kHz
Sinyal/gürültü oranı: >107dB ‘A’ - weighted
Frekans Cevabı: +0, –0.1dB, 10Hz to 20 kHz

Girişler
3 x Line Level RCA 300mV nominal 2V, tipik
olarak 7V rms’ye kadar
2 x optik S/PDIF 24 bit girişler, 192kHz’e kadar
2 x koaksiyel S/PDIF 24 bit girişler, 192kHz’e kadar
1 x USB 3.0 tip ‘A’ konnektör
1 xUSB 3.0 tip “B” konnektör (gelecekte gelişime
açık)
3 x USB2.0 tip ‘A’ konnektör (1 ön, 2 arka)
10/100/1000 Base-T Ethernet konnektör

Çıkışlar
1x line level FIXED 2.0V @ 0dBFS (300mV rms
nominal, >6V rms max)

1x line level PREAMP değişken çıkışlar (>6V rms max)
(Preamp kazancı, PREAMP çıkışlarına hat girişi
4.5x’dir.
(Maksiumum volümde 13dB)
Kulaklık çıkışı 8 ohm ila ∞ empedanslı kulaklıklar için
uygundur
(Kulaklık çıkışının bağımsız volüm ayarı
bulunmaktadır.)
Hoparlör çıkışları 1 çift 4mm tekli fiş / kanal
başına
1x optik S/PDIF 24-bit çıkış 192kHz’e kadar
1x koaksiyel S/PDIF 24-bit çıkış 192kHz’e kadar
İç bellek 2.5” 1 TB SATA II sabit disk
(dahildir) veya SSD (sürümü yükseltilebilir)

Genel
Boyutlar - GxYxD (mm): 440 x 125 x 400
Ağırlık (paketsiz/paketli): 16.6 kg/ 21.3 kg


