
INTRODUCTIE DUO

MM & MC PHONO VOORVERSTERKER
& HOOFDTELEFOONVERSTERKER

|



Geniet van de fijnste details van je LP-collectie met behulp van Cambridge Audio’s 

nieuwste en beste MM/MC phono voortrap en geïntegreerde hoofdtelefoonversterker,  de 

DUO

VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN



VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN
Hedendaagse versterkers zijn niet altijd ontworpen met platenspelers als 

prioriteit

Een speciaal voor vinyl ontworpen voorversterker zorgt ervoor dat moderne 

versterkers je LP’s in de allerbeste kwaliteit af zullen spelen

De DUO phonovoorversterker biedt een essentiële verbetering in geluidskwaliteit 

ten opzichte van laaggeprijsde phonovoorversterkers en de in huidige apparatuur 

soms standaard gemonteerde modellen



VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN

DUO: hoogwaardige stereo phonovoorversterker ontworpen om het beste uit vinyl te halen 

Speciaal ontworpen voor MM en MC pick-up elementen

UNIEK: met volumeregeling en 6,3 mm hoofdtelefoonuitgang

Balansregeling  om kanaalverschillen in pick-up elementen te corrigeren

Geschakelde voeding ontworpen volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen 

Gegarandeerd laag ruisniveau en optimale signaal-ruisverhouding door surface mount-

componenten.

Subsonisch filter elimineert ultra lage frequenties veroorzaakt door vinylimperfecties 

Ecologisch verantwoord: gebruikt minder dan een halve Watt in Stand-by modus, schakelt 

automatisch uit na 20 minuten inactiviteit



Maximaal opgenomen vermogen 10W

Pick up element MC ingang

Versterking @ 1 kHz 60dB

Nominale uitvoer 300 mV

Gevoeligheid bij nominale uitvoer 305 µV

Equivalente ingangsruis (A-gewogen) -0,08 µV

RIAA nauwkeurigheid

Signaal-ruisverhouding 1V 20Hz-20kHz BW) -70dB

Harmonische vervorming (20-20kHz BW) 0,020%

Ingangsimpedantie 100Ω

Ingangscapaciteit 100 pF

Marge ingangssignaalsterkte >30dB

Overspraak @ 1-kHz >75 dB

Afmetingen (BxHxD)

Gewicht

10W

MM ingang 

39dB

300mV

3,35 mV

-0,09 µV

+/- 0,65dB 30Hz 20 kHz 

>90dB

<0,0025%

47kΩ

100pF

>30dB

>85dB

21,5 x 4,8 x1 15,9cm

0,95kg

DUO SPECIFICATIES



INTRODUCEERT DE SOLO

MM PHONO VOORVERSTERKER|



VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN

Geniet van alle details van je LP-collectie met behulp van Cambridge 

Audio’s nieuwste phono voorversterker voor MM pick-up elementen, de 

Solo



VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN

Veel hedendaagse versterkers zijn niet altijd ontworpen met platenspelers als prioriteit 

Een speciaal voor vinyl ontworpen voorversterker zorgt ervoor dat moderne versterkers je 

kostbare LP’s in optimale kwaliteit af zullen spelen

De Solo phonovoorversterker biedt een essentiële verbetering in geluidskwaliteit ten 

opzichte van laaggeprijsde phonovoorversterkers en modellen die in de huidige apparatuur 

worden geleverd



VINYL. ZOALS HET ZOU MOETEN KLINKEN
Hoogwaardige stereo phonovoorversterker, ontworpen om het allerbeste uit vinyl te 

halen

Speciaal ontworpen voor MM pick-up elementen

Geschakelde voeding ontworpen volgens de nieuwste technologische ontwikkelingen 

Gegarandeerd laag ruisniveau door surface mount componenten.

Subsonisch filter elimineert ultra lage frequenties veroorzaakt door vinylimperfecties 

Balansregeling om kanaalverschillen in pick-up elementen te corrigeren

Ecologisch verantwoord: gebruikt minder dan een halve Watt in Stand-by modus, 

schakelt automatisch na 20 minuten inactiviteit uit



>90dB

Maximaal opgenomen vermogen

Versterking @ 1 kHz

Nominale uitvoer

Gevoeligheid bij nominale uitvoer

Equivalente ingangsruis (A-gewogen)

RIIAA acuratesse

Signaal-/ruis verhouding 1V 20Hz-20kHz BW)

Harmonische vervorming (20-20kHz BW)

Ingansimpedantie

Ingangscapaciteit

Overspraak @ 1-kHz

Afmetingen (BxHxD)

gewicht

10W

39dB

300mV

3,35 mV

-0,09 µV

+/- 0,65dB 30Hz 20 kHz 

>90dB

<0,0025%

47k Ω

100pF

>30dB

17,6 x 4,8 x13,2 cm

0,68kg

SOLO SPECIFICATIES


