
Nu-Vista 800 Entegre Ampli
Nu-Vista 800 kanal başına 300 watt güç sağlayabilen
üstün nitelikli bir entegre amplidir. Yapımında Nuvistor

tüplerinin kullanılması onu dünya kategorisinde eşsiz bir
ampli haline getirmektedir.

Nuvistor tüpleri, yaygın olarak
kullanılan tüplerin birçok eksikliğini
gidermek üzere 1950’lerde icat
edilmişti. Bu tüpler, diğerlerinin
aksine, çok daha fazla güvenirlik,
düşük mikrofonik gürültü, düşük
gürültü oranı, partiden partiye
tutarlılık, ufak ebatlar, nispeten
daha düşük güç tüketimi ve müthiş
teknik performans gibi nitelikler
sunuyordu.

Ne yazık ki, Nuvistor tüplerinin
kullanım alanları keşfedilme
aşamasındayken, transistörün icat
edilmesiyle Nuvistorlar için de
“oyun sona ermiş” oldu.

Uzun yıllar üzeri kapalı olarak bu
dosya, 15 yıl evvel Musical
Fidelity’nin çığır açan ilk Nu-Vista
serisini yaratmasıyla  tekrar açılmış
oldu. Kısıtlı edisyonda üretilen bu
efsanevi ürünlerin hepsi sadece
birkaç ay içinde satıldı. 15 yıl
sonra, yani bugün, seslerinin
güzelliği, yapım kaliteleri, uzun
ömürlü olmaları sebebiyle ikinci el
olarak da yüksek fiyata
satılmaktalar.

Nuvistor tüpleri + SMD teknolojisi
= İnovasyon

Hi-fi tarihinde bugüne dek hiçbir
zaman Nuvistor tüpleri son
teknoloji ürünü SMD teknolojisiyle
ve sofistikte modern tasarım
teknikleriyle birleştirilmemişti. Nu-
Vista 800’ün teknik performansı
inanılmazdır.

• Koşulsuz bir stabilite marjı ve
inanılmaz seviyede yük sürüm
becerisiyle kanal başına 300
watt’tan daha fazla güç

• Devasa bir bant genişliği
üzerinde inanılmaz derecede
düşük distorsiyon.

• Sıradışı seviyede düşük gürültü
• Sıradışı nitelikte düz frekans
cevabı

Nu-Vista 800 hayal gibi ölçütlere
sahip ama daha da önemlisi müthiş
bir sesi var. İpek gibi pürüzsüz
olmakla birlikte muazzam geçişleri
olan ve yarattığı zahmetsizlik hissiyle
bir anda rahatlatan ve sarıp
sarmalayan bir ses bu. Nu-Vista 800,
hoparlörler arasında öylesine bir
görüntüleme yapıyor ki neredeyse
elinizle ona dokunabilirsiniz.

Yeni Nu-Vista 800, Musical Fidelity’e
beslediğimiz sevginin getirdiği bir
çabanın sonucudur. Biz yaptığımız
işe nasıl tutkuyla bağlıysak,

Nuvistor tüplere de öyle tutkunuz.
Musical Fidelity’de çalışan herkesin
umudu, Nu-Vista 800’ü yaratırkan
bizim yaşadığımız hazzı sizlerin de
yaşamasıdır.

Kısaca Nu-Vista 800

• Ünlü Nu-Vista değerlerini de
içinde barındaran, sanat eseri
niteliğinde bir tampon kat

• Ç ok işlevli 5 adet giriş –
Dengelenmiş XLR, CD, Tuner,
2 x Yedek

• Hem sabit hatlı hem de değişken
pre çıkışlar

• Ev Sineması yangeçişi
• 300WPC+
• Total stabilite marjı, her tür

hoparlörü rahatlıkla sürebilme
özelliği

• S ihirli tüpler sayesinde üstün
teknik performans

• Ayrı pre-amplili, dual mono
güç amplileri

• Üstün tasarım, kusursuz
yapım kalitesi



NU-VISTA 800 Entegre Ampli

Teknik Özellikler

Ampli
• Güç çıkışı: Kanal başına 8 Ohm’a 330 Watt
• THD (+ gürültü): <0.005 % typical 20Hz - 20 kHz
• Sinyal/Gürültü oranı: >107dB ‘A’ - weighted
• Frekans Cevabı: +0, –0.1dB, 10Hz to 30 kHz

Girişler
• 4x Hat Seviyesi RCA / Fono
• 1x Hat seviyesi XLR Dengelenmiş

Çıkışlar
• 1 çift hat seviyesi RCA konnektör, sabit seviyeli Hat
çıkışlar
• 1 çift hat seviyesi RCA konnektör, ör. bi-amping

için pre-ampli çıkışları

Genel
• Boyutlar - GxYxD (mm): 483 x 187* x 510
• Ürünle birlikte verilen sivri uçlu ayaklarla birlikte *212mm
• Ağırlık (paketlenmiş/paketlenmemiş): 39 kg/ 47 kg
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