
INTEGRÁLT HÁLÓZATI STREAMER

S14

A Rotel S14 integrált hálózati streamer zökkenőmentes 
hozzáférést biztosít az online zenék szinte korlátlan 
katalógusához, mindezt könnyedén és kifinomultan. Ez a 
minden egyben termék közvetlenül képes streamelni a zenét a 
népszerű zenei forrásokból, részletgazdag pontossággal és 
tisztasággal adva vissza a tartalmakat, mindeközben 150 watt 
AB osztályú teljesítményt szolgáltat (4 ohmon) a legigényesebb 
hangsugárzóknak is.

A több mint 60 éves audió tervezési tapasztalatot hasznosítva, 
az S14 32 bites ESS Sabre digitális-analóg átalakítót használ, 
mely magas minőségben adja vissza a digitális zenefájlokat, 
beleértve az MQA tartalmakat is. Az integrált erősítő áramkörei 
a nagyáramú kimeneti tranzisztorok sorát táplálják, melynek 
energiaellátásáért egy túlméretezett toroid transzformátor felel. 
Mindezek megfelelő pontosságot és kivételes mélyhang 
kontrollt biztosítanak.

A kényelmes és intuitív S14 támogatja mind a vezetékes, mind a 
kétsávos Wi-Fi hálózati csatlakozást a könnyű telepítés 
érdekében.  Az előlapi színes grafikus kijelzőn megjelenik az 
album, a zeneszám, a cím és az előadó információja. A készülék 
egyszerű beállítása és konfigurálása az előlapon és a mellékelt 
távirányítóval is elérhető.

www.rotel.com

Vezeték nélküli aptX™ HD 
és AAC Bluetooth

2 x 150W teljesítmény 
(4 Ohm), AB osztályú
 erősítés 

Prémium ESS premium 
32bit-es DAC

MQA és MQA Studio 
támogatás 

Streamenjen kedvenc zenei alkalmazásával, vagy használja az 
S14 iOS és Android alkalmazásokat az internetes 
rádióállomások, podcastok, valamint a Tidal és a Qobuz nagy 
felbontású zenéinek ezreihez való hozzáféréséhez.  

Az S14 emellett koaxiális, optikai, analóg RCA, PC-USB és 
aptXTM HD Bluetooth csatlakozási lehetőséget biztosít kedvenc 
audió forrásaihoz, például CD lejátszókhoz, tunerekhez és olyan 
lemezjátszókhoz, amelyek vonalszintű kimenetekkel 
rendelkeznek. A hátsó USB-csatlakozás támogatja az MP3, WMA 
és AAC hangfájlok lejátszását pendrive-okról.

Ez, a „csak adj hozzá hangsugárzókat”megoldás továbbra is 
teljesíti a minőség, a teljesítmény és az érték szinonimáját, 
amelyet ez a japán családi tulajdonban lévő audiomárka ígér.

Tartozék távvezérlő 
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Minden specifikáció a nyomtatás időpontjában érvényes. A Rotel 
fenntartja a jogot a javítások előzetes értesítés nélküli elvégzésére.

www.rotel.com

Az MQA és a Sound Wave Device az MQA Limited bejegyzett védjegyei.© 2016

MŰSZAKI ADATOK

Maximum kimeneti teljesítmény
Folyamatos kimeneti teljesítmény
Teljes harmónikus torzítás
Intermodulációs torzítás (60 Hz : 7k Hz, 4:1) 
Frekvencia válasz
Vonalszintű bemenetek
Csillapítási tényező (20Hz – 20kHz, 8Ω) 
Bemeneti érzékenység / impedancia 
Vonalszintű bemenetek
Bemeneti túlvezérlés
Vonalszintű bemenetek
Hangszín szabályozás – Mély / Magas
Jel / zaj arány (A súlyozású) 

Vonalszintű bemenetek

 

150W / csatorna, 4Ω
80W / csatorna, 8Ω
< 0.04%
< 0.03%

10Hz - 100kHz, ± 0.5 dB
400

200mV / 47kΩ

4.5V
 ±10dB 100Hz / 10kHz -nél

100dB

Digitális szekció
Frekvencia válasz
Jel / zaj arány (A súlyozású) 
Bemeneti érzékenység / impedancia 
Digitális bemenetek

PC-USB 

Általános
Hálózati szükséglet
USA 
EC 
Készenléti teljesítmény felhasználás 
Normál 
Teljesítmény felhasználás
BTU (4 Ω, 1/8 teljesítmény) 
Méretek (Szé., Ma., Mé.) 
Előlap magassága
Súly (nettó) 
Szín  

10Hz - 90kHz (± 2dB, MAX)
98 dB
-20 dBFS / 75Ω
SPDIF LPCM
(egészen 192kHz/24 bit-ig)
USB Audio Class 2.0
(egészen 384kHz/24 bit-ig)*
*Illesztőprogram szükséges
MQA és MQA Studio támogatás
(egészen 384kHz/24 bit-ig)

120V, 60Hz
230V, 50Hz

< 0.5W
280W
733 BTU/óra
430 x 93 x 345 mm
80 mm
9.15 kg
Ezüst és fekete




