
PA 3000 HV Amp 

T+A tamamen orijinal ve yepyeni bir üst sınıf elektronik cihaz serisi yarattı. Bu yeni 
serinin ilk parçası olan bu cihaz HV = Yüksek Voltaj atamaya sahip olup, katıhal ampli 
ürün yelpazemizin doruk noktasını oluşturacak üstün bir dizi cihazla daha geniş kapsamlı 
hale getirilecektir. Bu seri, en üst kalitede iki kanallı ses üretimi yönünde yüksek 
beklentilere sahip ses tutkunlarının taleplerini karşılamak için yaratılmıştır. Bu cihazların 
ayrı ayrı tasarlanmış olan kanalları da tamamen ayna görüntüsü simetrisine sahip 
olmalarıyla ön plana çıkmaktadırlar.        
 
2003 yılında piyasaya lambalı cihazlara son teknolojiyi getiren bir seri çıkardık: en son 
çıkan devre teknolojisiyle uyumlanmış benzersiz bir lamba-bazlı cihaz serisi olan V Serisi. 
Bu seri içinde yer alan D10 SACD ve M10 mono çıkış katı, piyasa sürüldükleri ilk günden 
efsane mertebesine eriştiler. Bu cihazları geliştirirken, karakteristik eğriler, amplifikasyon 
ve distorsiyon ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere tipik lamba parametrelerine ve 
bunların genel ses kalitesi üzerindeki etkilerine dair paha biçilmez bilgiler edindik. Bu 
bilgilerin mükemmel sonuçlar veren yepyeni tasarım kavramları geliştirmemize çok 
katkısı olmuştur. Şimdi bu uzmanlığımızı HV serisinde kullanılan safkan analog katıhal 
ampli katlarına uyguluyoruz. Sizlere aynı zamanda sistemlerimizin tonal özelliklerinde 
önemli bir gelişim sağlayan yeni bir devre topolojisi de sunuyoruz.       
 
HV serisindeki tüm ampliler normal seviyeyi aşan, ciddi biçimde yüksek voltajlarla 
sürülmektedir. Bu yüksek voltaj teknolojisi aynı şekilde pre-ampli ve çıkış katlarına da 
uygulanmaktadır ve ortaya distorsiyonu çok düşük, mükemmel doğrusallıkta, yüksek 
voltajlı karakteristik eğriler çıkmakta ve bunun da sonucu olarak sistem müthiş dinamik 
niteliklere sahip olmaktadır. Teknoloji harikası analog katlar tamamen ayrık ve simetrik 
bir yapıyla tasarlanmış olup, OP-AMP’ler yerine üst sınıf bileşenlerle üretilmişlerdir. OP-
AMP’lerin doğrusallığı “sert” olumsuz geri bildirimle sağlanırken, bu katların doğrusallığı 
sahip oldukları eşsiz devre topolojisine ve titizlikle seçilip, birbirlerine uyumlanmış kaliteli 
parçalara dayanmaktadır. Bu sebeple genel olumsuz geri bildirime hiç ihtiyaç 
kalmamaktadır. Çıkış katlarındaki voltaj amplifikasyonu MOSFET transistörleri kullanılarak 
yaratılan tek-uçlu Class A modunda gerçekleştirildiğinden, lambalı amplilerle yarışabilecek 
tonal özellikleri, devasa ses potansiyeline sahip çıkış katlarıyla birleştirmeyi de başardık.         
 
Cihazlarımız inanılmaz boyutta sofistike bir kasa tasarımına sahiptir: maaliyet konusunu 
tamamen göz ardı ederek tasarımımızda yalnızca sert alüminyum kullanmaya karar 
verdik. Manyetik özelliğe sahip tüm malzemelerden kaçındık ve profesyonel stüdyo 
ihtiyaçlarını karşılayabilen, yüksek kalitede soket ve bağlantılar kullandık. Kasalarımızın 
yapısı ayna görüntüsü simetrisine sahiptir; sol ve sağ kanallar için ayrı kasa bölümleri 
tasarladık, böylece tamamen kanal ayrımlı bir cihaz ürettik. En son teknolojik gelişmeler 
ışığında ve mükemmel bir işçilikle üretilen bu cihazların dünyada eşi benzeri yoktur.     
 
PA 3000 HV entegre ampli bir serinin ilk cihazıdır: kanal başına sürekli 500 Watt çıkış 
sağlayan ve engin bir dalga iletimi becerisine sahip bir üründür. Çıkış katları +/- 160 
Volt’la yani normalin iki katı seviyede bir güçle sürülmektedir. Cihaza yerleştirilmiş olan 
çok sayıda simetrik ve RCA soket tüm talepleri karşılarken, sert rodyum kaplı hoparlör 
terminalleri profesyonel standartlarda her tür kablo bağlantısını mümkün kılmaktadır.    
    
Serinin ikinci cihazı olan MP 3000 HV, CD mekanizması, streaming client, FM radyo 
alıcısı, ekranlı SUPER-DAC ve F 100 uzaktan kumanda gibi niteliklere sahip çok kaynaklı 
üst sınıf bir çalıcıdır. Bu cihaza üstün kalitede çeviriciler de yerleştirilmiş olduğundan her 
türlü dijital kaynağı yüksek kalitede bağlama ve çevirme olanağı vardır.   
 
2013 yılının ortalarına doğru bu cihazları, kanal başına 500 Watt güç üretebilen stereo 
güç amplisi ya da 1000 Watt gücünde mono güç amplisi olarak da kullanılabilecek olan P 
3000 HV pre-ampli ve A 3000 HV çıkış katı isimlerini verdiğimiz ürünlerimiz takip 
edecek. Bu benzersiz cihazlar ses kalitesini çok daha öteye taşıyacaktır.    


