Product informatie

MM7025 AV Versterker

De MM7025, met zijn spetterende 140 W rms bij 8 ohm per kanaal, is
de ideale tweekanaals eindversterker in ons assortiment van dit jaar.
Hij is inzetbaar in een AV setup waarmee u uw voorkanalen oppept tot
aardverschuivende prestaties of als een sensationele upgrade van uw
bestaande stereosysteem. De toegepaste technologie is dezelfde als in
de MM7055 en de MM8003 wat betekent dat een combinatie met deze
systemen snel, efficiënt en makkelijk is. Al met al biedt hij fantastische
mogelijkheden om uw stereosysteem naar uw eigen wensen aan te
passen. En, net als zijn grote broer 7055, wordt hij geleverd met een
stijlvol nieuw display, XLR-ingangen, DC-triggers en een Marantz-bus.

Hoofdkenmerken
•
•
•
•
•
•

2ch kracht versterker
2x 140 Watts (8 ohm) / 2x 170 Watts (6 ohm)
Huidige feedback circuits
Hoge kwaliteit stroomtoevoer
XLR invoermogelijkheden
DC Trigger controle invoermogelijkheden
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MM7025 AV Versterker

FEATURES

MM7025

SPECIFICATIES

Kanalen

2

Uitgangsvermogen (8/4 Ohm RMS)

140 W / 170 W (6)

Current Feedback-topologie

o

Frequentierespons

8 Hz-100 kHz (+-3 dB)

Netvoedingstransformator: Ringkern/E-I

-/o

Totale harmonische vervorming

0.03% (20 Hz - 20 kHz)

Hoogwaardige audiocomponenten

o

Dempingsfactor

100

Speciaal ontworpen componenten

o

Ingangsgevoeligheid: hoog niveau

1.2 V / 22 K

Geëxtrudeerde aluminium koelelementen

o

Ingangsgevoeligheid: Gebalanceerd hoog niveau

2.4 V / 30 K

Signaal-ruisverhouding: hoog niveau

105 dB

OVERIGE
Linear Drive Power Supply

o

ALGEMEEN

Bufferversterking ingangen (alle ingangen/alleen CD)

o/-

Verkrijgbare kleuren: goud/zilver/zwart

-/-/o/-

Standby-modus

o

Metalen voorpaneel

o

Energieverbruik in W

220

IN-/UITGANGEN
2/-

Verbruik tijdens stand-by in W

0.4

Voorv. uit/Hoofd in

-/2

Automatische uitschakeling

o

Luidsprekeraansluiting: Schroef/Marantz/WBT

o/-/-

Afneembaar netsnoer

o

Aantal aansluitingen

2

Maximale afmetingen (b x d x h)

440 x 352 x 126

D-Bus

o

Gewicht in kg

10.5

Afstandsbediening voeding (Trigger – in/uit)

o

Flasher in/IR-receiver in

o/-

Ontwerp en specificaties kunnen veranderd worden door Marantz zonder vooraankondiging.
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