Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy Sisound C1 dla wkładek MM
Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedwzmacniaczem gramofonowym.
Prezentujemy państwu produkt, którego nadrzędnym celem jest przyjemność obcowania
z dźwiękiem analogowym.
Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym elementom oraz zastosowaniu przemyślanych
rozwiązań w układzie bez sprzężenia zwrotnego i topologi w klasie A, udało nam sie
osiągnąć takie cechy urządzenia jak: muzykalność oraz wybitna liniowość przekazu, które
są najkrótszą charakterystyką tego przedwzmacniacza.
Aby uzyskać powyższy efekt sygnał z gramofonu najpierw trafia do siatki sterującej
pierwszej triody lampy ECC83. Tam dostaje wzmocnienie napięciowe, które steruje
kolejnym stopniem w oparciu o lampę ECC82. Drugi stopień zapewnia większy prąd
sygnału i niską impedancje wyjściową.
Zastosowanie wymiennych lamp elektronowych daje możliwość ostatecznego
dopasowania brzmienia przedwzmacniacza do Państwa systemu audio.

Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy
Model C1 dla wkładek MM
Wymiary:
- Szerokość: 435mm
- Wysokość: 93mm
- Głębokość: 270mm
WAGA: 6,5kg
Klasa A
Zastosowane lampy: ECC83 i ECC82
Wejście 2 x RCA
Wyjście 2 x RCA
Gniazdo 230V AC - IEC
Uziemienie: widełki lub wtyk banan
Panel Przedni: projekt i wykoananie:
www.wood-effect.com
Kolor obudowy: antracyt / materiał metal
Panel przedni drewno naturalne:
- Dąb
- Orzech
- Teak
Rekomendowane okablowanie: CLARUS C150
Zawartość opakowania:
Gotowy do pracy Przedwzmacniacz
Instrukcja użytkowania
Gwarancja producenta 24 miesiące
Wyprodukowano w Polsce

Sisound vacuum tube phono preamplifier model C1 for MM inserts
Thank you for taking interest in our phono preamplifier.
We present to you a product which primary purpose is the pleasure of
dealing with analogue sound.
Thanks to specially selected components and the use of well thought out
solutions with the feedback-free and class A topology design, we have
achieved such features as: musicality and outstanding linearity, which are
the shortest characteristics of this preamplifier.
In order to achieve this effect, the signal from the source (turntable) first
goes to the control grid of the first triode of the ECC83 tube. There is a
voltage gain that controls the next stage based on the ECC82 tube. The
second stage provides a higher signal current and a low output impedance.

Vacuum tube phono preamplifier
Model C1 for cartdridges MM
Dimenssion:
- width: 435mm
- height: 93mm
- depth: 270mm
Waight: 6,5kg
Klass A
Vacuum tubes: ECC83 i ECC82
Input 2 x RCA
Output 2 x RCA
Power Socket 230V AC - IEC
Ground: 1 pcs
Front panel: design and labour:
www.wood-effect.com
Color shasee :anthracite / metal
Front Panel wood:
- Oak
- Walnut
- Teak
Recomend interconnect Sisound: CLARUS C150
Box including:
Ready to use preamplifier
User manual
Guarantee 24 months
Made in Poland

