Effekt forstærkere

Effekt forstærkere
Audio Classic producerer flere effekt-forstærkere. Alle kan de fremstilles efter special-ønsker
samt justeres så de passer dine krav. Alle leveres de med en uddybende vejledning, som sikrer
dig en maksimal udnyttelse.

Vi yder 2 års garanti på alle vore produkter. Dog undtagelsesvis på rør, da leverandøren ikke
giver garanti på rør.

Vores konstruktions-princip er Single-end triode klasse A forstærkere, som sikrer den bedst
mulige lydoplevelse.

Alle single-end forstærkere leveres med nye udgangs-transformatorer på 3,6 kg. type
LU03, som alle fremstilles i enten Tyskland, Sverige eller Danmark.

Alle forstærkere laves som integreret og i monoblokke. Se priser under tillæg/tilkøb
under prislisten

Model SE KT120
Single-end Kl. A forstærker med rør KT120 og ECC81. Forstærkeren er udstyret med autobias og er på
-

Teknisk data
Prisliste
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Single-end
klasse
For højttaler 87med
db. KT150 (helt nyt rør fra 2013) og triode rør 6SN7 som indgan
-SE
Teknisk
data A effekt-forstærker
Prisliste
KT150

Model SE 2A3-2

Triode single-end kl. A effekt-forstærker
Direkte koblet og
med
uden
rør Reguleret
2A3
kondensator
og 6SL7
i glød
3,5
i signalvejen.
og
w.autobias
. For effektive højttalere. Kan og
-

Teknisk data
Prisliste
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Model SE 300B-3

Triode Single End kl A effektforstærker 300B med 6SN7 - 8w. Reguleret i gløden. Auto bias. 300B rør be
-

Teknisk data
Prisliste

Model SE 811-6
Triode single-end kl. A2. Effektforstærker med rør 811A, 6V6 og 6SN7. Laves kun i monoblok. ca 16 w.
-

Teknisk data
Prisliste
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Model SE 6c33-9

Triode single-end Kl.A effekt forstærker model 6C33-9. Laves kun i mono. Leveres som auto bias. Udga
-

Teknisk data
Teknisk udtalelse
Prisliste
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Model OTL

- SENSATIONEL NYHED!

OTL effekt forstærker med 6080 rør og cv181. Effekt 16 watt. Stor dynamik UDEN udgangstrans. Formid
-

Teknisk data
Teknisk information om bias
Prisliste

NYHED: LX-modeller

Audio Classic har udviklet 3 nye luksusmodeller over i forvejen kendte og populære effektforstærkere, ne

Model 2A3 LX

Fantastisk ny model af den direkte koblede 2A3 uden kondensator i signalvejen. Udgangsrør 2A3, indga
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Det nye er nyt design, Hammond udgangstrafoer, udsøgte og udmålte komponenter med snævre toleran
-

Teknisk data
Prisliste

Model SE-300B LX

Triode Single End kl A effektforstærker inspireret af original koncept fra 30'erne. Bestående af cv181 (6s
- Teknisk data
- Prisliste
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Model LX811-6

En- triode
Teknisk
Prisliste
Single
data
Ended effektforstærker i monoblokke på ca 2 x 17watt med rør 811a, gz34, 6sn7 og 6v6

Model SE-V45LX
Har- du
Teknisk
Prisliste
letdrevne
datahøjttalere på min. 95db. følsomhed i 8ohm, kan du bruge denne fantastiske forstærker
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Audio Classic's produkter er CE-godkendt.
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