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Zesilovač 
Emotiva XPA-DR3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotiva XPA-DR3 je diferenciální 3 kanálový koncový zesilovač, plně symetrický, RMS výkon 
450W / 8 Ohm na jeden kanál nebo 600W / 4 Ohm na jeden kanál, znamenitá kvalita zvuku, 
vyrobeno v USA 

Diferenciální 3 kanálový koncový zesilovač  

Emotiva XPA-DR3 

XPA-DR3 je plně symetrický výkonový 3 kanálový koncový zesilovač, který kombinuje 
výjimečnou přesnost a jemnost plně symetrického diferenciálního designu s výkonem, který 
potřebujete k dosažení skvělých hudebních zážitků a filmových speciálních efektů. XPA-DR3 vám 
dá skvělou kombinaci detailů a výkonu, které může poskytnout pouze plně diferenciální zesilovač. 

• Vysoce výkonný, plně symetrický zesilovač poskytuje masivní dynamiku s hladkou přesností 

a nabízí skvěle detailní zvuk a neuvěřitelně přirozené zobrazení. 
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Kvalita zvuku jako nejdůležitější prvek 

• Navrženo především proto, aby byl zesilovač vynikající ve všech typech zvukových systémů 

se všemi druhy hudby. 

• Nízká úroveň šumu, nízké zkreslení, širokopásmový zesilovač s tradičním výstupem třídy A/B 

zaručuje hladký a detailní zvuk. 

Kvalitní konstrukce 

• Nejkvalitnější součásti a konstrukce po celé roky spolehlivé a bezporuchové služby. 

• Pevné pozlacené konektory RCA poskytují spolehlivé spojení se širokou škálou zvukových 

propojení. 

• Plně modulární konstrukce umožňuje koupit tolik kanálů kolik chcete a přidat je můžete až 

poté, co je budete potřebovat. 

• Navrženo, montováno a testováno v U.S.A. ve Franklinu, Tennessee 

Flexibilní připojení a možnosti napájení 

• Volba symetrického nebo nesymetrického vstupu pro každý kanál, nezávisle řízený 

spolehlivými kovovými přepínači. 

• Umožňuje napájení XPA-DR3 na libovolném síťovém napětí mezi 100 VAC a 250 VAC 

50/60Hz. 

• Standardní vstupní výkon IEC vyhovuje všem standardním napájecím kabelům. 

Ochrana 

• XPA-DR3 je chráněn před poruchami napájení pomocí robustního resetovatelného vypínače 

na zadním panelu. 
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