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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

  

    

        SE KT150

Single-end klasse A effekt-forstærker med KT150 (helt nyt rør fra 2013) og triode rør 6SN7 som indgangsrør. 2 x 28w. Autobias. Denne forstærker er betydelig kraftigere end model SE KT120. Tung-Sol KT150 kendetegner sig ved en stærk bas signatur med balance og klarhed i hele audio frekvensspektrum. For højttaler 87 db.

    -  Teknisk data
    -  Prisliste
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    2023-NYHED!
Model SE 2A3-2

Triode Single Ended kl. A effektforstærker med autobias med afkoblings-kondensatorer i signalvejen. Med 2A3 rør og et enkelt 6SL7 indgangsrør. Reguleret i glød. 3,5watt.  Egnet til ht. fra .92 db i følsomhed.

    -  Teknisk data
    -  Prisliste

  
    Model SE 300B-3

Triode Single End kl A effektforstærker 300B med 6SN7 - 8w. Reguleret i gløden. Auto bias. 300B rør betragtes af mange som det bedste, der er fremstillet. Fantastisk lyd. For effektive højttalere 90db i 8ohm. 300B findes i mange versioner.
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    -  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. Autobias DC i gløden. Føles som 25w. Lydmæssigt på højde med 300B, men dobbelt så kraftig og med formidabel bas. Samme fantastiske diskant og mellemtone. Udgangstrafoer vægt 3,5 kg. For højttalere min. 89 db.

    -  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. Udgangsrør er 6c33 og indgangsrør er ECC81 og ECC99. Udgangstransformatoren har en vægt på 4,5 kg og er udmålt så de passer sammen. Leverer ca. 20W. 230V./210watt. For højttalere minimum 88-89 db. Med Janzen silveroil afkoblingskondensator.

    -  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. Formidabel bas, dyb og tør. Diskant og mellemtone med vidunderlig musikalitet og opløsning. Hr et formidabelt rum, hvor alting bliver holdt på plads i bredde og dybde. Fremstilles kun i monoblokke. Læs teknisk data for mere info.

    -  Teknisk data
    -  Teknisk information om bias
    -  Prisliste

  
    NYHED: LX-modeller

Audio Classic har udviklet 3 nye luksusmodeller over i forvejen kendte og populære effektforstærkere, nemlig SE-2a3-2, SE-300b-3 og SE-811-6. For dem alle gælder, at de forsynes med Hammond udgangstrafoer, der vejer ca. 6 kg stykket, ensretterrør GZ34, nyt design og kraftige højttalerbøsninger. Derudover er komponenterne valgt fra øverste hylde. Lydmæssigt sker der det, at især bassen og mellemtonen nyder godt af den kraftige canadiske Hammondtrafo. Hvis du skifter til V Cap eller Duelund kondensatorer i 811 eller 300b, kan du virkelig nyde det lydmæssigt. 2a3 er direkte koblet og bruger ingen kondensatorer i signalvejen.

 

Model 2A3 LX
  Fantastisk ny model af den direkte koblede 2A3 uden kondensator i signalvejen. Udgangsrør 2A3, indgangsrør 6SL7, 6188. Reguleret i gløden. Autobias. 2x 3,5watt.  

Det nye er nyt design, Hammond udgangstrafoer, udsøgte og udmålte komponenter med snævre tolerancer, forsølvede ledninger, ensretterrør GZ34. Spiller guddommeligt. Højttalere fra 92 db i 8 ohm. Et af verdens bedste rør.
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    -  Teknisk data
    -  Prisliste

  
    Model SE-300B LX

Triode Single End kl A effektforstærker inspireret af original koncept fra 30'erne. Bestående af cv181 (6sn7), ensretterrør gz34 og ikke mindst 300b. Ca 8 watt kl. a. Hammond trafoer der vejer 6kg. pr stk. Suveræn mellemtone og diskant. Dyb, fast og dynamisk bas. 300B regnes af mange for at være et af de mest musikalske rør der findes. Kæmpe udvalg i rør og suveræne muligheder for Tube Rolling. Leveres i nyt design med udsøgte komponenter og kraftige højttalerbøsninger. Leveres standard med Miflex afkoblingskondensatorer. Håndbygget og Hars Wired. Letdrevne højttalere fra 90 db i 8 ohm. 230 v/110 watt.

 

    -  Teknisk data
    -  Prisliste
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    Model LX811-6
  En triode Single Ended effektforstærker i monoblokke på ca 2 x 17watt med rør 811a, gz34, 6sn7 og 6v6. Forsynet med canadiske 5,5 kilos Hammond udgangstrafoer. Bygget i nyt design, solide højttalerstik, udmålte komponenter fra øverste hylde. Nærmer sig 300b i lydkvalitet, dog med væsentlig kraftigere bas. Fantastisk diskant og mellemtone. Forsynet med Miflex kondensatorer. For ht. min, 89 db.  

 

    -  Teknisk data
    -  Prisliste
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Model SE-V45LX
  Har du letdrevne højttalere på min. 94db. følsomhed i 8ohm, kan du bruge denne fantastiske forstærker på 1,5watt og opleve utrolige ting. Du kan spille Gustav Mahlers symfonier med 100 musikere, orgelkoncerter, rockkoncerter og jazz med bedre gengivelse, end hvad du ellers måtte få fra din 300b, 2a3 eller 811a forstærker. Den er uovertruffen hvad angår lydbillede, dynamik og musikalitet. Rør: v45. 6sh7 og gz34. Harmmondtrafoer.  

 

    -  Teknisk data
    -  Prisliste
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Audio Classic's produkter er CE-godkendt.  
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