
Zintegrowany Wzmacniacz Anthem STR łączy funkcje oddzielnego 
przedwzmacniacza ze wzmacniaczem o wysokiej mocy, 

a wynikiem tego jest czysty i pozbawiony szumów dźwięk nawet 
w najbardziej złożonych nagraniach muzycznych.

Seria STR marki Anthem to mnogość opcji połączeń i możliwość wykorzystania najbardziej zaawansowanych technologii. 

seria

 STR

Wzmacniacz (końcówka mocy) Anthem STR to serce światowej klasy 
systemu dwukanałowego. Nawet przy niskiej impedancji dynamiczne 

utwory będą brzmieć nieziemsko.

W serii STR oparliśmy się na sprawdzonych technologiach, które są fundamentem dla inżynierów i projektantów.
Efektem są całkowicie nowe urządzenia, które dostarczą prawdziwej mocy oraz naturalnego i fantastycznego dźwięku.

Przedwzmacniacz Anthem STR daje większą kontrolę i posiada więcej 
opcji połączeń i możliwość wykorzystania najbardziej zaawansowanych 

technologii. A to wszystko w jednym urządzeniu!



Co łączy design i solidną budowę? Czysty i przejrzysty dźwięk o audiofilskiej jakości w całym spektrum częstotliwości.
Wielki i precyzyjny transformator toroidalny oraz dopasowane kondensatory działają w harmonii z wysokowydajnym 
wzmacniaczem, aby uzyskać zdumiewające 800 W (dla Końcówki Mocy) oraz 550 W (dla Zintegrowanego Wzmacniacza) 
na kanał mocy ciągłej aż do   2 Ω!
Moc szczytowa jest osiągana natychmiastowo i bez wysiłku, zdumiewa tym, jak łatwo radzi sobie nawet z wymagają-
cym materiałem. Wykorzystanie wielu urządzeń dwubiegunowych znacznie zmniejsza zniekształcenia przy jednoczesnym 
zapewnieniu ekstremalnej liniowości, dużej przepustowości i niezawodności.
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Komponenty premium
Starannie wyselekcjonowane komponenty użyte do wykonania urządzeń 
z tej serii zostały zaprojektowane i wykonane przez markę Anthem.
Uważamy, że dwukanałowe słuchanie wymaga szczególnej precyzji, a każdy 
element musi równoważyć ekstremalną moc i delikatną przejrzystość brzmie-
nia, a nieskazitelna integralność sygnału jest wskaźnikiem wydajności stereo. 
Anthem STR zostały zaprojektowane właśnie do tego celu.

• Moc na 1 kanał (obciążone 2 kanały):
 STR końcowka mocy: 800W @ 2Ω, 600W @ 4Ω, 400W @ 8Ω
 STR wzmacniacz zintegrowany: 550W @ 2Ω, 400W @ 4Ω, 200W @ 8Ω
• Asynchroniczny USB DAC 32-bit/384kHz PCM, DSD 2.8 / 5.6 MHz 
• Wejście gramofonowe Phono MM/MC
• Zbalansowane XLR
• Kontrola przez Ethernet i RS-232


