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INTRODUCTIE ll . ,ffi.. Ëffi..I .E. . .' ffi
Dank u voor het kiezen van de Philips FA930 'lntegrated
Stereo Control' versterker.

De FA930, een versterker uit de geavanceerde Philips 900
serie, is speciaal ontworpen om een krachtig geluid te produ-
ceren met de grootst mogelijke helderheid en de laagst
mogelijke ruis en vervorming. De F4930 wordt daarbij onder-
steund door de volgende elementen:

- Digital Selector Circuit . Deze digitale schakeling, de recht-
streekse in- en uitgang voor signalen die afkomstig zijn van
digitale bronnen zoals een CD-speler, Digitale Compact
Cassetterecorder of digitale sateliettuner, staat garant voor de
zuiverheid van de digitale signalen.

- Een afstandsbediening voorzien van alle f uncties. Met deze
afstandsbediening kan niet alleen een volledig HiFi-systeem
van de Philips 900 serie bediend worden, maar ook een
televisietoetstel, een videorecorder en een Laserdisc-speler.

- Extended Dynamics Circuitry. Deze speciale schakeling in de
eindtrap biedt de mogelijkheid pieken in het uitgangssignaal te
verwerken (high dynamic headroom) waardoor een onver-
vormd geluid geproduceerd wordt.

- Enhanced System lntelligence (ESl). Dit element vergroot
het bedieningsgemak door een uitgebreide communicatie
tussen de verschillende onderdelen van het systeem.

Le,ers.,,,.v6oi,.,u.., 
'.e,,..ve.Ès,te:rker 

aanstuÍt of,,.,,,.p,rö,.§ëe.Ét,,.,ltb bedienen
dezegebruiks,aanwijzingaandachtigdoor.

Ze omvat zes delen:

lnstallatie: geeft aan hoe u uw systeem installeert.
Bediening: verklaart de voornaamste bedieningsorganen.
Uitgebreide mogelijkheden: gaat dieper in op de bediening
en mogelijkheden van uw versterker.

- Systeemaspecten: verklaart de 'Enhanced System
lntelligence' functie en zijn voordelen.

- Afstandsbediening. geeft uitgebreide informatie over de
bedieningsfuncties van de systeem-afstandsbediening.

- Algemene informatie: aanwijzingen voor het onderhoud
van het apparaat en technische gegevens.

PLAATSING VAN UW SYSTEEM

De te verkiezen volgorde voor het plaatsen van de verschillen-
de apparaten in uw systeem wordt in de tekening hieronder
aangegeven.

WAARSCHUWING
Slu,it het apparaat niet aan op het lichtnet voordat alle
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NETVOEDING

. Controleer of de op het typeplaatje vermelde netspanning
overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Raadpleeg
uw handelaar of service-organisatie als dat niet het geval is,

o Als uw apparaat een spanningskiezer heeft mag deze alleen
verdraaid worden als het apparaat uitgeschakeld is.

. Steek de steker van het netsnoer in het stopcontact.
De netvoeding is nu ingeschakeld.

o Trek de netsteker uit het stopcontact als u de netvoeding
helemaal wilt uitschakelen.

Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de radiostoríngseise n van de
Europese Gemeenschap.
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U Hoeft uw systeem slechts eénmaal te installeren.
Maak de volgende aansluitingen (indien van toepassing)
N.B.: schakel de versterker uit voordat u de aansluitingen maakt.

ANALOGE AANSLUITINGEN

A PHONO - ingangen voor het aansluiten van een
platenspeler (M D)

B PHONO GND * - voor het aansluiten van de draadaarde
van een platenspeler
CD - ingangen voor het aansluiten van een CD-speier
TV/AUX/VCR - ingangen voor het aansluiten van het ge-
luidskanaal van een TV of videorecorder en uitgangen voor
het aansluiten van extra geluidopname-apparatuur, b.v. een
cassettedeck, bandrecorder of HiFi stereo videorecorder
TAPE - in- en uitgangen voor het aansluiten van een
cassettedeck

F DCC - in- en uitgangen voor het aansluiten van een Digitale
Com pact Cassetterecorder
TUNER - ingangen voor het aansluiten van een tuner
PROCESSOR - in- en uitgangen voor het aansluiten van
een sound processor, b.v. een graphic equalizer.
Verwijder de verbindingsklemmen uit de bussen PROCESSOR.
Sluit de PROCESSOR ingangen aan op de uitgangen van de
sound processor en de PROCESSOR uitgangen op de
ingangen van de sound processor.
Zet de toonregelaars BASS en TREBLE op 0 of druk op de
DIRECT toets om de toonregelaars uit te schakelen.
Als u de PROCESSOR bussen niet gebruikt, dient u de
verbindingsklemmen weer aan te brengen.

SYSTEM CONTROL
ESI BUS (Enhanced System lntelligence) (kleur: groen)
Afstandsbedieningsbussen vocr aansluiting op de corres-
ponderende ESI bussen van andere apparatuur dat volgens
het ESI afstandsbedieningssysteem werkt.
Op deze manier kunt u apparaten op afstand bedienen via
het oog van de versterker.
RC-s BUS (kleur: oranje) - Afstandsbedieningsbus voor
aansluiting op de corresponderende RC-s bus van b.v. een
CD-speler of afstandsbedien ingsontvanger 8M22A012201 .

Sluit de RC-5 bus aan op de RC-5 bus van randapparatuur
die volgens het RC-5 afstandsbedieningssysteem werkt.
Door middel van deze bus kan ook oudere Philips audio
apparatuur nog aangesloten worden.
SPEAKERS
A - aansluitingen voor een paar luidsprekers, impedantie B-
16 Ohm (L = links, R - rechts)
B - aansluitingen voor een tweede paar luidsprekers,
impedantie 8-16 Ohm (L = links, R - rechts)
Een van de draden van de luidsprekerkabel is gemerkt, b.v.
met een kleur. Sluit de gemerkte kabel aan op de rode en
de ongemerkte kabel op de zwarte klem.

Zorg ervooi' da: aiie i,lidsprekei's op dezelfde manier
aangesloten

LICHTN ETAAN S L U IT I N G E N

K MAINS OUTLETS - neturtgargen voor het aansluiten van
netstekers van verscheidene apparate n zoals tuner,
cassettedeck, CD-speler, etc.
(maximale capaciteit: 100 W) (niet alle versies)

L Netsnoer
O Spanningskiezer - kiezen van de juiste netspanning

(niet alle versies)

D IG ITALE AAN S LU ITI N G E N

CD - ingang voor het aansluiten van de digitale uitgang va-
een CD speler door middel van een coax kabel.
DBS/LD - ingang voor het aansluiten van de digitale uit-
gang van een Laser Disc speler of een digitale satelliet
tuner (DBS) door middel van een coax kabel.
DCC IN/OUT - in- en uitgangen voor het aansluiten van
een Digitale Compact Cassetterecorder of ander digitaai
opna mea ppa ratu u r.

DSP IN/OUT - in- en uitgangen voor het aansluiten var^

een DSP (Digital Signal Processor)

Nadat u de benodigde aansluitingen gemaakt heeft (e^.:: :
misschien niet van toepassing voor uw systeem) is Li',',

systeem klaar voor gebruik. ln het volgdende hoofds:-. : -:
beschreven hoe u het kunt bedienen.
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POWER STANDBY/OFF - het apparaat aanzetten (naar
standby) en uitschakelen
SOURCE SELECT - kiezen van de gewenste geluidsbron

BASS - aanpassen van de lage tonen
TREBLE - aanpassen van de hoge tonen
Display - het display toont.

de gekozen bron: GD, DCC, TV/AUX, TUNER, PHONO,
TAPE.
de bron waarvan u kunt opnemen wordt aangegeven door
het oplichten van een rode indicator onder één van de
bron ind icators.
de DIGITAL indicator licht op als een opnamebron gekozen
wordt (aangesloten via een digitale bus op de versterker)
die een digitaal signaal naar de versterker stuurt.
BALANCE - aanpassen Van de balans tussen het volume
van de linker en rechter luidsprekers.
VOLUME - aanpassen van de gelurdssterkte

PHONES - uitgang voor een stereo hoofdtelefoon
U kunt een stereo hoofdtelefoom met een steker van 6,3
mm aansluiten op deze uitgang.
De luidsprekers worden dan niet uitgeschakeld.
MUTE - verlagen van de geluidssterkte met 20 dB (=
factor 10)

LOUDNESS - versterken van de weergave van de hoge en
lage tonen bij een lage geluidssterkte.
SOURCE DIRECT - uitschakelen van de toonregelaars
(bass en treble) om een zo kort mogelijk signaalpad te
verkrijgen.
RECORDING SELECTOR - krezen van een opnamebron
AUTO SELECT - in- en uitschakelen van het 'Enhanced
System lntelligence' {ESl) systeem.
(Zie Systeem Aspecten)
SPEAKERS B - in- en uitschakelen van de luidsprekers die
aangesloten zijn op de SPEAKERS B klemmen
SPEAKERS A - in- en uitschakelen van de luidsprekers die
aangesloten zijn op de SPEAKERS A klemmen
lR SENSOR - lnfrarood oog voor afstandsbediening

POWER STANDBY/OFF

. Druk op de POWER STANDBY/OFF toets I om de versterker
aan te zetten. De versterker schakelt naar de standby stand
en de indicator boven deze toets licht op.
Als de versterker geactiveerd wordÍ (zoals hieronder
beschreven in de hoofdstukjes 'Activeren uit standby' en
'BRONKEUZE ), lichten de desbetreffende indicators op en
gaat de standby indicator uit.
lndien een afstandsbedienings-commando ontvangen wordt,
begint de standby indicator te knipperen.

. De versterker kan uitgeschakeld worden door opnieuw op
de POWER STANDBY/OFF toets te drukken.

STANDBY

. U kunt een apparaat of uw hele systeem alleen naar standby
schakelen met de afstandsbediening.

o Een enkel apparaat (b.v. TUNER) schakelt u als volgt naar
standby:
Kies de bron met de bronkeuzetoetsen op de afstands-
bedien ing.
Druk nu kort de standby toets in om de gekozen bron naar
standby te schakelen

o Uw hele systeem wordt naar standby geschakeld als u de
standby toets langer dan + 1 seconde ingedrukt houdt.
Alle indicators gaan uit behalve de standby indicator op de
versterker.
lndien AUTO SELECT geactiveerd is, blijft de indicator van
deze toets ook branden in de standby stand.
N.B.: Als het hele systeem naar standby geschakeld wordt
terwijl u aan het opnemen bent, wordt deze opname (of CD
synchro dubbing) afgebroken.

Activeren uit standby
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw systeem weer te
activeren uit standby:
- Het aanraken of draaien van de SOURCE SELECT draaiknop

2.
Het kiezen van een bron met de afstandsbediening.

- Als de AUTOSELECT toets ingeschakeld is kunt u

verscheidene toetsen (van apparatuur aangesloten via de ESI
bussen) die een afspeelfunctie hebben, gebruiken om het
systeem te activeren (b.v. PLAY SCAN, PRESET).
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BEDIENING

Regel de gelu idssterkte met VO LU M E 7.
Regel de stereo-balans tussen het linker- en het rechter-
kanaal met BALANCE 6.

o Regel de lage tonen met BASS 3 en de hoge tonen met
TREBLE 4
WAARSCHUWING; Extreme toonregelingen met hoog
volume kunnen schade veroorzaken aen uw luidsprekers !

o Druk op LOUDNESS 10 als u de lage en hoge tonen extra
wilt versterken.

. Druk op SPEAKERS A 15 als u de luidsprekers in wiit
schakelen aangesloten op de SPEAKERS A klemmen.
Druk op SPEAKERS B 14 als u het tweede paar luidsprekers
in wilt schakelen aangesloten op de SPEAKERS B klemmen.

o Druk op MUTE I als u de geluidssterkte met20 dB wilt
verlagen.

o Druk op SOURCE DIRECf 11 als u de toonregelaars (bass en
treble) uit wilt schakeien.

BRONKEUZE

o Als de versterker in de standby stand staat, wordt deze
direct geactiveerd wanneer u de SOURCE SELECT knop
aanraakt.

o Als u deze knop loslaat (en niet draait) worden alle apparaten
in uw systeem (aangesloten via de ESI bussen) geactiveerd.
De bron die gekozen was op het moment dat het systeem
naar standby geschakeld werd, wordt opnieuw
geselecteerd.

. Als u de SOURCE SELECT knop draait worden alleen de
versterker en de gekozen bron (aangegeven op het display)
actief .

N.B.: Bronkeuze vindt alleen plaats indien het draaien
gedurende meer dan éen seconde gestopt wordt (om te
voorkomen dat tijdens het draaien alle bronnen actief
worden).

o Draai de SOURCE SELECT knop naar links om de bron links
van de huidige bron te selecteren.

o Draai de SOURCE SELECT knop naar rechts om de bron
rechts van de huidige bron te selecteren.

o Als de AUTO SELECT toets ingedrukt is kunt u de bron en
de versterker selecteren door op 'PLAY' op de CD-speler of
het cassettedeck of op een van de tuner voorkeurzenders te
drukken.

Bronkeuze via de afstandsbediening
. Druk (langer dan één seconde) op de desbetreffende

bronkeuzetoets van de afstandsbediening.
De gekozen bron en de versterker worden geactiveerd.

KIEZEN VAN EEN OPNAMEBRON

De rode indicators onder de bronindicators op het display
geven de bron aan waarvan u een opname kunt maken
(opnamebron).
De opnamebron volgt normaal gesproken de gekozen
geluidsbron.

o Een opnamebron kan vastgelegd worden met de
RECORDING SELECTOR 12

o Als deze toets ingedrukt wordt, dan blijft de op dat moment
geselecteerde bron de opnamebron ook al wordt een andere
geluidsbron gekozen met de SOURCE SELECT knop.
(de rode indicator op het display volgt niet langer de
gelu idsbron).
U kunt nu naar een andere bron luisteren dan naar die
waarvan u aan het opnemen bent. (b.v. opnemen van de
radio terwijl u luistert naar een CD)

o Telkens als de RECORDING SELECTOR ingedrukt wordt
binnen 5 seconden, wordt de bron rechts van de huidige
bron de nieuwe opnamebron.

. Het vastleggen van een opnamebron kunt u ongedaan
rnaken als u na een pauze van ten minste 5 seconden
nogmaals op de RECORDING SELECTOR drukt.
De rode indicator op het display volgt nu weer de bron die
gekozen wordt met de SOURCE SELECT knop.
Nu kunt u alleen een opname maken van de bron waarnaar u

I u iste rt.
. Het vastleggen van een opnamebron wordt eveneens

ongedaan gemaakt als de versterker uitgeschakeld of naar
standby geschakeld wordt.

Digitale opname
Als u met de RECORDING SELECTOR een digitale bron kiest
(aangesloten via de digitale bussen) verschijnt de DIGITAL
indicatie op het display en wordt het ingebouwde digitale
opnamecircuit automatisch gekozen. U kunt nu een directe
digitale opname maken.
N.B.: Zorg ervoor dat de bron waarnaar u opneemt (b.v. DCC)
ook op de versterker is aangesloten via de digitale bussen.
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ESI (ENHANCED SYSTEM INTELLIGENCE} TIMER

De versterker dient in standby te staan als u gebruik maakt van
de timer functie van uw Philips tuner (b.v. FTg30).
De timerfunctie wordt genegeerd als de versterker geactiveerd
is.

De timerfunctie kan gebruikt worden als b.v. een wekker of
om een opname te maken op een bepaalde tijd terwijl u niet
aanwezig bent.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in de gebruiks-
aanwijzing van uw tuner.

BEWE RKT/ON BEWERKT AU DIOSIG NAAL

Als een DSP (Digital Signal Processor) of andere audio
processor (b.v. de Philips Equalizer FV930) aangesloten is op
het systeem via de ESI bussen, kunt u een bewerkte of
onbewerkte opname maken of luisteren naar een bewerkt of
onbewerkt audiosignaal.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in de gebruiks-
aanwijzing van uw DSP of andere audio processor.

BEDIENING VANUIT EEN ANDERE KAMER

Door een extra paar luidsprekers aan te sluiten die u in een
andere kamer plaatst (b.v. in de keuken) en door de los
verkrijgbare EM220012201' Pyramid' afstandsbedienings-
ontvanger in deze kamer te plaatsen (aangesloten op de RC-5
bus van uw versterker), kunt u uw Philips systeem vanuit elke
gewenste plaats bedienen.

AUTOMATISCH E BRON KËUZE

Van apparatuur aangesloten via de ESI bussen op de
versterker wordt automatisch de bron gekozen als u op een
toets drukt die een afspeelfunctie activeert, b.v. PLAY SCAN,
PRESET.

Voorbeeld: Als u op de PLAY toets van uw CD-speler drukt
terwijl u naar de radio luistert, wordt de bron CD gekozen.

AUTOMATISCHE STOPFU NCTI E

Als de gekozen bron in de afspeelstand staat, stopt het
afspelen altijd automatisch zodra een andere bron gekozen
wordt

Voorbeeld: Als u de bron TUNER kiest met de SOURCE
SELECT knop terwijl u naar een CD luistert, wordt het afspelen
van de CD automatisch gestopt.

KOPIËREN (DUBBING}

Als de CD SYNCHRO toets op uw cassettedeck ingedrukt
wordt, dan wordt het analoge opnamecircuit gekozen. (de
opname-indicator op het display licht op onder CD).

Drukt u op de CD SYNCHRO toets van uw DCC, dan wordt het
digitale of analoge opnamecircuit gekozen, afhankelijk van de
aansluitingen (analoog/digitaal) die gemaakt zijn.

Het kopiëren wordt afgebroken als u de opnamebron
verandert met de RECORDING SELECTOR.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden in de gebruiks-
aanwijzing van uw cassettedeck of DCC.
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Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u alle apparaten
die via de ESI bussen aangesloten zijn bedienen. Verder kunt u

elk ander op het systeem aangesloten apparaat bedienen dat
volgens het RC-5 afstandsbedieningssysteem werkt.

Afstandsbediening vanuit een andere kamer
U kunt uw systeem ook vanuit een andere kamer bedienen
door een 8M220A2201 'Pyramid' infrarood ontvanger in deze
kamer te plaatsen en deze met de RC-5 bus van de versterker
te verbinden. De inf rarood ontvanger geeft signalen van de
afstandsbediening door aan de versterker.

BATTERIJEN

o Open het batterijvak en zet zoals aangegeven twee
batterijen in, type R03, UM-4 of AAA.

o Verwijder de batterijen wanneer ze leeg zijn of wanneer u de
afstandsbediening lange tijd niet gebruikt.

30

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

o Selecteer eerst de bron die u wilt bedienen door op een van
de bronkeuzetoetsen van de afstandsbediening te drukken
(b v TAPE of CD)

o Kies dan de gewenste f unctie.

VERSTERKER

- VOLUME AUDIO - aanpassen van de geluidssterkte
SPEAKERS AIB - kiezen van de luidsprekers
Bronkeuzetoetsen
MUTE - de geluidssterkte met 20 dB verlagen
STANDBY - het hele systeern naar standby schakelen door
deze toets langer dan 1 seconde in te drukken.

TUNER

0-9 cijfertoetsen - kiezen van voorkeurzenders; intoetsen
van gegevens bij het programmeren van een timer of klok en
bij het gebruik van de directe afstemf unctie
PRESET/TRACK - volgende of vorige voorkeurzender

- << - achteruit zoeken
SCAN - scannen van voorkeurzenders
MODE - mono of stereo ontvangst

- >> - vooruit zoeken
STANDBY - naar standby schakelen

CASSETTEDECK

PRESET/TRACK - volgend of vorig nummer
SCAN - automatisch afspelen van het begin van elk nummer
op de cassette
PLAY - starten van het afspelen
STOP - stoppen van het afspelen of van een opname
PAUSE - onderbreken van een opname
RECORD - starten van een opname

- >> - snel spoelen van de cassette in de afspeelrichting
- << - snel spoelen van de cassette in de tegenovergestelde

ric hti n g
DECK A/DECK B - kiezen van deck A of B
MODE - kiezen van de reverse mode
STANDBY - naar standby schakelen

VCR

0-9 cijfertoetsen - kiezen van zenders
PRESET - volgende of vorige zender

- SCAN - scannen van een videoband
PLAY - starten van het afspelen
STOP - stoppen van het afspelen of van een opname
PAUSE - onderbreken van het afspelen of van een opname
RECORD - starten van een opname

- >> - vooruitspoelen van de videoband
- << - achteruitspoelen van de videoband

MODE - kiezen van de taal
- STANDBY - naar standby schakelen

CD

- 0-9 cijfertoetsen - kiezen van een nummer
PRESET/TRACK - volgend of vorig nummer

- << - achteruit zoeken
- >> - vooruit zoeken
- SCAN - automatisch afspelen van het begin van elk nummer

PLAY - starten van het afspelen
STOP - stoppen van het afspelen
PAUSE - onderbreken van het afspelen
OPEN/CLOSE - openen/sluiten van het CD vak
MODE - kiezen van de taal
DISC - (alleen CD wisselaar) kiezen van de plaat

- STAND BY - naar standby schakelen

Alle Philips apparaten van de 900 serie die uitgerust zijn
met een eigen afstandsbediening hebben ook een lR

SENSOR ON/OFF schakelaar op de achterkant van het
apparaat.
Als deze apparaten opgenomen worden in uw HiFi systeem
met ESI BUS aansluitingen, dient deze lR SENSOR ON/OFF
schakelaar altijd in de OFF positie te staan.
U kunt dan het apparaat bedienen met de afstands-

ONIOFF schakelaar in de ON positie te staan.
Zorg ervoor dat het desbetreffende apparaat uitgescha,keld
is als u de IR SENSOR in- en uitschakelt.



AFSTANDSBEDIENING ALGEMENE INFORMATIE @

TV

VOLUME TV - aanpassen van het volume
0-9 cijfertoetsen - kiezen van zenders
PRESET - volgende of vorige zender
MODE - kiezen van de taal

- TXT - oproepen van teletext
HOLD - pagina vasthouden
MEMO OUT - pagina's uit het geheugen oproepen
REVEAL - verborgen informatie oproepen
CANCEL - tijdelijk onderbreken
TIME - oproepen van de tijd
ENLARGE - vergroten
STANDBY - naar standby schakelen

DCC

PRESET/TRAGK - volgend of vorig nummer
SCAN - automatisch afspelen van het begin van elk nummer
op de cassette
PLAY - starten van het afspelen
STOP - stoppen van het afspelen of van een opname
PAUSE - onderbreken van een opname
RECORD - starten van een opname

- >> - snel vooruitspoelen van de cassette
- << - snel terugspoelen van de cassette

MODE - kiezen van de reverse mode
STANDBY - naar standby schakelen

DBS

0-9 cijfertoetsen - kiezen van voorkeurzenders; intoetsen
van gegevens bij het programmeren van een timer of klok en
bij het gebruik van de directe afstemf unctie
PRESET/TRACK - volgende of vorige voorkeurzender

- << - achteruit zoeken
SCAN - scannen van voorkeurzenders
MODE - mono of stereo ontvangst

- >> - vooruit zoeken
STANDBY - naar standby schakelen

LD

- 0-9 cijfertoetsen - kiezen van een nummer
- TRACK - volgend of vorig numrner
- << - achteruit zoeken
- >> - vooruit zoeken
- SCAN - autornatisch afspelen van het begin van elk nummer

PLAY - starten van het afspelen
STOP - stoppen van het afspelen
PAUSE - onderbreken van het afspelen
OPEN/CLOSE - openen/sluiten van het LD vak
MODE - kiezen van de taal
DISC - (alleen wisselaar) kiezen van de plaat
STAND BY - naar standby schakelen

ONDERHOUD

o Zet het apparaat nooit langdurig in de volle zon of op plaat-
sen waar hoge temperaturen kunnen voorkomen , zoals bij
verwa rm ingsappa ratu u r.

o Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen.
o Een met water bevochtigde zeem volstaat voor het schoon-

houden van de behuizing van de versterker.
o Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,spiritus,

ammonia of slijpende bestanddelen bevatten.

TECHNISCHE GEGEVENS

(Wijz i gi n gen v oo rbe,h o uid en )

t Uitgangsvermogen:DlN 1 lq1'1, {D < A,7a/al 2x65 W tB A}

. Muziekvermogen (1 kHz, B CJ) ...2x1 85 W

. T,otale harmonische vervorming:..< 0,01 % bij 60 W I 1 kïz

. Vermogensbandhreedte;
) Frequentiebereik:

- 60.000 Hz (bii -3dB)

r Signaal/Ruisverhouding.

o Kanaalscheiding: .. ,..75d8
. Overspraak .90 dB

. Lage/Hoge tonen (bass/treble) .+ 10 dB bij B0 Hzl1 0 kHz

. Loudness {contour) .....+ 6/ + 4 dB bij 100 Hzl1 0 kHz

INGANGSGEVOELIGHEID

Phono MlD:.........:. .....2,5 mV b{i47 kCt (rated output}
Lineaire ingangen:..........150 mV bii22 k§l {rated output}
Digitale ingangen: . ...volgens IEC 958

UITGANGEN

Processor: .1 50.mV bii_2:5_Lq

Luidsprekers: ...,.. ...8-1 6 (}

A FSTANDS BE DIE NING SSYSTEEM

Opgenomen vermogen: .... ...:.. ...:.. ....2A - 300 W

CABlNET

Afrnetingen {b x h' x 435 y\,'4fi x:,J.69 mm

ACCESSOIRES

iulit,
-F: I

i§
:l-l tll
. '!trio,,.2
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