Uw Muziek + Onze Passie

Het is de hoogste tijd om uw
muziek anders te beleven….
Hoor eens bewust hoe uw muziek écht kan klinken met Topaz – een
totaal nieuw concept op het gebied van audio-entertainment van het
favoriete hi-fi merk uit het Verenigd Koninkrijk (VK).
Topaz bestaat aantoonbaar uit een uitgebreide reeks aan zeer
waardevolle hi-fi apparatuur en is onderdeel van Cambridge Audio. De
apparatuur is vanaf de basis ontworpen in het VK en met elk apparaat
neemt uw muziek een vlucht naar een hoger plan. Van welke soort
muziek u ook houdt en op welke wijze u ernaar wilt luisteren, er staat
altijd een product van Topaz klaar om er het allerbeste van te maken.
Met een reeks voor iPod/MP3-spelers geschikte versterkers, een
geïntegreerde receiver en opvallend veelzijdige CD-spelers, is er nooit
een beter moment geweest om uit de wereld van alles-in-één
muzieksystemen te stappen en te ontdekken hoe uw muziek werkelijk
kan klinken.
En betaalbaar echt hi-fi geluid is nu niet meteen gekoppeld aan
lelijke vormgeving. Het mooie slanke, volledig metalen ontwerp van
Topaz ademt kwaliteit en is ervoor gemaakt om de blikvanger in uw
huis te zijn.
Waar wacht u nog op? Nú is het moment aangebroken om te
ontdekken hoeveel geluidskwaliteit u werkelijk voor uw goede geld kunt
krijgen. Bij Topaz heeft de uitdrukking ‘waar voor je geld’ een nieuwe
betekenis gekregen.
De uitzonderlijke meerwaarde van het iD10 dock voor iPod –
de ideale toevoeging voor uw Topaz receiver of versterker.

SR10 – krachtige stereo receiver
De van alle mogelijkheden voorziene SR10 combineert een pittige,
geïntegreerde stereo versterker met een FM/AM RDS-tuner. De
complete, krachtige versterker van bescheiden formaat wordt aangevuld
met een speciaal toegesneden low flux overbemeten toroïdale
transformator en onthult meteen zijn hoge afkomst – en dat hoort u ook
vanaf het allereerste moment. Naast de al zeer uitbreide voorzieningen
is er ook nog een op het frontpaneel gemonteerde aansluiting voor uw
MP3-speler of iPod, plus een volledig uitgeruste afstandsbediening voor
ontspannen luisteren vanuit uw luie stoel.
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85 Watt per kanaal – 8 ohm
4 ingangen op de achterzijde
FM/AM RDS-tuner met 30 voorkeuzes
1 MP3-lijningang op de voorzijde
Geïntegreerde pu-ingang voor platenspeler
Dubbele luidsprekeruitgang
Inwendig verlichte display met dimmer
Inclusief infrarood afstandsbediening.

AM10 - eersteklas geïntegreerde versterker

CD10 - eersteklas CD-speler

Als u op zoek bent naar een versterker die onverstoorbaar z’n werk
doet, dan is de AM10 voor u gemaakt! En met daadwerkelijk 35 watt
per kanaal presteert hij vaak beter dan concurrenten die nog eens veel
duurder zijn. Aan de slanke buitenzijde van geborsteld aluminium kunt
u het op grote prestaties berekende binnenwerk niet afzien – dat erop
wacht om uw muziek tot leven te brengen. Met een krachtige versterker
van bescheiden formaat en overbemeten toroïdale transformator is de
AM10 een echte wolf in schaapskleren! En wanneer het aankomt op
mogelijkheden zult u ontdekken dat het de AM10 aan niets ontbreekt.
Vijf lijningangen zorgen ervoor dat u al uw favoriete randapparatuur
kunt aansluiten en voorzien van topkwaliteit – CD, TV, DVD, etc. Zelfs uw
platenspeler kunt u rechtstreeks aansluiten. Met al deze ingangen is
het prettig te weten dat u op de duidelijke display van de AM10 de alle
gegevens over bron en instelling kunt aflezen. Ten slotte zorgt de
bijbehorende afstandsbediening ervoor dat u ontspannen van uw
muziek kunt genieten, waar u maar wilt.

Met een veelgeprezen superieure Wolfson Digitaal/Analoog Converter
(DAC), een voortreffelijk servosysteem en exacte overdracht, haalt de
CD10 elk beetje informatie van uw favoriete cd’s en stuurt zuivere
signalen naar uw bijpassende Topaz versterker. De CD10 staat ten
opzichte van zijn rivalen op eenzame hoogte, dankzij een echt HiFi
circuit dat zorgt voor een duidelijk merkbare verbetering van uw
muzikale ervaring. De sleutel hiertoe is de dubbelzijdige
oppervlaktemontage technologie, waardoor de ingenieurs van
Cambridge Audio in staat zijn om kortere signaalpaden toe te passen
voor verbeterde precisie en helderheid.
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35 Watt per kanaal – 8 ohm
5 ingangen op de achterzijde
1 MP3-lijningang op de voorzijde
Geïntegreerde pu-ingang voor platenspeler
Dubbele luidsprekeruitgang
Inclusief infrarood afstandsbediening
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Wolfson 8761 DAC
CD-, MP3- en WMA-mogelijkheid van op die wijze gecodeerde CD’s
Analoge en S/PDIF digitale uitgangen
Inwendig verlichte display met dimmer
Volledige afstandsbediening

Technische gegevens

SR10 Geïntegreerde
FM/AM Receiver

AM 10 Geïntegreerde
Versterker

CD10
CD-Speler

Uitgangsvermogen 85 watt (aan 8 ohm)

Uitgangsvermogen

DAC D/A Converter Wolfson
Microelectronics WM 8761

35 watt (aan 8 ohm)

Frequentiebereik (-1 dB) 5 Hz – 50 kHz
Max. opgenomen vermogen

500 W

Radiodeel
Antenne-ingangen

FM 75 ohm, coax
AM 300 ohm
ringantenne/draadantenne

Ontvangstbereik Europa
AM (522 – 1629 kHz)
FM (87,5 – 108 MHz)

S/R-afstand (ref. 1 W)
>82 dB (ongewogen)
Max. opgenomen vermogen
Afmetingen
(B x H x D)
Gewicht

280 W

430 x 80 x 340 mm
(16,9 x 3,1 x 13,4”)
6,2 kg (14,2 lb)

Filter

2-pool Butterworth

Ondersteunde disc formaten
CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM
MP3/MP3 Pro/WMA
Max. opgenomen vermogen
Afmetingen
(B x H x D)
Gewicht

15W

430 x 80 x 310mm
(16.9 x 3.1 x 12.2”)
4,3 kg (9,5 lb)

Ontvangstbereik Amerika
AM (530 – 1710 kHz)
FM (87,5 – 108 MHz)
Afmetingen
(B x H x D)
Gewicht

430 x 110 x 340 mm
(16,9 x 4,3 x 13,4”)
8,1 kg (17,8 lb)

De perfecte partner staat
voor u klaar…
Zonder een zorgvuldige luidsprekerkeuze,
komt ook de beste HiFi niet tot zijn recht.
Topaz maakt het u het kiezen gemakkelijk!
Zowel Topaz als de Sirocco reeks van
Cambridge Audio zijn ontwikkeld door
hetzelfde team en de Sirocco luidsprekers zijn
als referentie gebruikt tijdens het gehele
ontwikkelingsproces. Topaz biedt u oneindige
verfijning en soepele weergave – u kunt geen
betere partners vinden!

Sirocco S30

Het gaat om de juiste ansluiting!
De laatste aansluiting zal toch niet de
oorzaak zijn van het teleurstellend
functioneren van uw systeem? De
producten van Topaz zijn voorzien van een
uitgekiend ontworpen intern circuit en het
is daarom belangrijk dat dit niet
gehinderd wordt door aansluitingen of
luidsprekerkabel van slechte kwaliteit.
Gelukkig kan uw dealer u adviseren over
een passende kabel met een goede
prijs/kwaliteit-verhouding, uit de nieuwe
serie van Cambridge Audio.
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Ga naar www.cambridge-audio.com om de leverancier
bij u in de buurt te vinden, alsmede volledige
specificaties, product-reviews en ondersteuning.

Cambridge Audio heeft een beleid van continue verbetering van vormgeving en
techniek en wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
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Met passie ontworpen en geconstrueerd
in Londen, Engeland.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S.
en andere landen. “Made for iPod” betekent dat een elektronisch accessoire is
ontworpen om specifiek met iPod te worden verbonden en dat het door de
ontwikkelaar is gecertificeerd zodat het aan de specificaties van Apple voldoet.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of
de naleving van de veiligheids- en reguleringsnormen.
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