
Vinci 2125 
Audiofilski wzmacniacz zintegrowany 

 

DANE TECHNICZNE 

 Moc wyjściowa: 2 x 80 W przy 8 Ohm; 2 x 125 W przy 4 Ohm 

 Zalecana impedancja zestawów głośnikowych: od 4 do 8 Ohm 

 Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): >0,038% (obc. 8 Ohm, przy 1 W / 1 kHz) 

 Stosunek sygnał / szum: > 96 dB (A-ważony); Separacja kanałów: >90 dB 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 10 Hz – 60 kHz (+1/-3 dB) 

 Wejścia analogowe: 3 liniowe (CD, DVD, AUX); 1 gramofonowe przełączane MM/MC 

 Impedancja wejściowa: 10 kOhm (liniowe); 51 kOhm (gramofonowe MM); 
100 Ohm (gramofonowe MC) 

 Czułość wejściowa: 250 mV (liniowe); <15 mV (gramofonowe MM); 
<1 mV (gramofonowe MC)  

 Wejścia cyfrowe: 3 elektryczne (SPDIF, 75 Ohm); 1 optyczne (SPDIF, Toslink
®
) 

 Układy zabezpieczeń: przeciwprzepięciowe, termiczne, przeciw prądom stałym 
na wyjściach (DC offset) 

 Zasilanie: Prąd zmienny, 230 V (+/-10%), 50-60 Hz 

 Pobór mocy: <300 W przy maksymalnej mocy wyjściowej i obciążeniu 8 Ohm 

 Bezpiecznik: 4 A / 250 V, wolno przepalający się, o wymiarach 20 x 5 mm 

 Wymiary (szer. x wys. głęb.): 445 x 66 (80 ze stópkami) x 450 mm 

 Wymiary opakowania: 535 x 166 x 521 mm 

 Waga: 11,6 kg netto; 14,2 kg brutto 

Akcesoria dołączane w komplecie:  

Przewód zasilający, podręcznik użytkownika, pilot zdalnego sterowania na podczerwień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APart Audio Vinci 2125 to stylowy, wysokiej klasy wzmacniacz zintegrowany w eleganckiej, zwartej obudowie. 
W kombinacji z zestawami głośnikowymi VINCI 5 lub VINCI 7 zamieni pokój w salę koncertową. Przy odtwarzaniu 

koncertu muzycznego z płyty CD można doznać sugestywnego uczucia, że ulubieni artyści grają koncert na żywo 
w naszym domu. Wystarczy tylko usiąść i zrelaksować się. 

Porównując Vinci 2125 z dowolnym potężnym, ekskluzywnym wzmacniaczem  jednej ze znanych firm, można się 
naprawdę zachwycić możliwościami jakie prezentuje Vinci 2125 w zakresie naturalnego, dobrze kontrolowanego 

i przestrzennego dźwięku.  

Ten wysokiej klasy zintegrowany wzmacniacz wyposażono w 4 wejścia sygnału cyfrowego, 3 wejścia analogowego 
sygnału liniowego oraz wejście gramofonowe z przełącznikiem dostosowującym jego parametry do rodzaju wkładki 



(MM – z ruchomym magnesem lub MC – z ruchomą cewką). Ciągła moc wyjściowa wzmacniacza wynosi 2 x 80 W przy 
8 Ohm lub nawet 125 W przy 4 Ohm, zaś mocy dynamiczna jest jeszcze znacznie wyższa. 

Wygodną funkcją Vinci 2125, zwiększającą komfort jego użytkowania jest „stopniowe wzmacnianie po włączeniu”. 

Dzięki tej funkcji, po włączeniu zasilania następuje powolny wzrost poziomu głośności o 20 dB lub do poziomu jaki był 
ustawiony poprzednio.  

Aluminiowy pilot zdalnego sterowania na poczerwień wyposażono w funkcję 5-stopniowego przygaszania 
fluoroscencyjnego wyświetlacza wzmacniacza. Jeśli wyświetlane znaki są zbyt jaskrawe dla użytkownika bądź 
przeszkadzają w ciemnym pomieszczeniu - można zmniejszyć ich jasność za pomocą przycisku na pilocie.  

 

Uzupełnieniem wzmacniacza Vinci 2125 są wysokiej klasy podstawkowe zestawy głośnikowe VINCI 5 oraz VINCI 7 
firmy APart Audio. 

 


