
MRX 1120 / 720 / 520

WIELOKROTNIE NAGRADZANE 
AMPLITUNERY AV

SYSTEM KOREKCJI AKUSTYKI



JAKOŚĆ JAK W ODDZIELNYCH KOMPONENTACH AUDIO 
DOSTĘPNA W AMPLITUNERZE AV

Doświadcz zapierającej dech w piersiach mocy, jakości i wielokanałowej 
elastyczności dostępnej w amplitunerach Anthem MRX trzeciej generacji.

Nagradzane wielokanałowe amplitunery Anthem serii MRX klasy high-end  są znane na 
całym świecie ze swojej świetnej jakości dźwięku oraz wydajnemu zarządzaniu mocą, 
jak również z elastyczności integracji w systemach rozrywki domowej.

Seria MRX jest napakowana ekskluzywnymi innowacjami audio takimi jak System 
Korekcji Akustyki Pomieszczenia (Anthem ARC), system Advanced Load Monitoring 
(ALM), bezpośrednie wyjście 4K z szybkim przełączaniem HDMI i wiele innych.

“Spośród wielu systemów korekcji, które testowałem, ARC obecnie 
wyróżnia się jako najlepszy.”  według magazynu: Secrets of Home 
Theater & High Fidelity



DLACZEGO SYSTEM KOREKCJI AKUSTYKI ANTHEM 
JEST NAJLEPSZY NA ŚWIECIE?
Mówiąc krótko, System Korekcji Akustyki Pomieszczenia ARC szybko „koryguje” 
niepożądane efekty, jakie wywołują powierzchnie pomieszczenia takie jak 
ściany, podłogi i sufity na dźwięk, który wydobywa się z kolumny głośnikowej. 
Usunięcie tych efektów pozwala urządzeniom audio osiągnąć bardzo naturalny 
dźwięk w każdym pomieszczeniu, zbliżony do standardów laboratoryjnych.

Wgłębiając się w techniczne aspekty, ARC to opatentowane oprogramowanie 
cyfrowego przetwarzania sygnału, które współpracuje ze specjalnie 
zaprojektowanym mikrofonem kalibracyjnym i Twoim komputerem PC, 
aby szybko i łatwo zoptymalizować audio dla Twojej unikalnej przestrzeni 
odsłuchowej.

Nasi inżynierowie stworzyli system ARC podczas badań nad tym w jaki sposób 
powielić laboratoryjne standardy odtwarzania audio w nielaboratoryjnych 
warunkach. Te przełomowe badania były wykonywane we współpracy z 
Kanadyjskim Narodowym Instytutem Badań, który jest organizacją rządową 
badań i technologii.

Nasi inżynierowie zdali sobie sprawę, że odsłuchowe wrażenia prawdziwego 
świata mają mało wspólnego z kontrolowanym środowiskiem laboratoriów 
audio. W związku z tym dźwięk nawet najlepszych zestawów głośnikowych 
jest wypaczany przez anomalie pomieszczenia, jak na przykład umeblowanie. 
Te przeszkody powodują fale stojące, rezonanse i odbicia, które mogą 
koloryzować dźwięk, który słyszysz. Wyobraź sobie fale dźwiękowe płynące 
z Twoich głośników jako kręgi na powierzchni wody. To pozwoli Ci łatwo 
zrozumieć jak kręgi dźwięku odbijają się od każdej przeszkody, którą napotkają. 
Od razu zrozumiesz jakie korzyści przynosi zniwelowanie tych przeszkód.

ARC cyfrowo porównuje akustyczną sygnaturę pomieszczenia ze standardami 
laboratoryjnymi. System dokonuje pomiaru pasma każdego z głośników w 
relacji do miejsca odsłuchu. Potem używa zaawansowanych algorytmów w 
celu eliminacji negatywnych efektów przeszkód w pomieszczeniu, regulując 
pasmo i korygując efekty fazy. Wtedy ARC „usuwa” przeszkody, pozostawiając 
parametry, które są zgodne ze standardami laboratoryjnymi.

11.2 KANAŁOWY PRZEDWZMACNIACZ i 11 KANAŁÓW WZMAC-
NIANYCH w MRX 1120 i 720, oraz 5.2 KANAŁOWY PRZEDWZMAC-
NIACZ i 5 KANAŁÓW WZMACNIANYCH w MRX 520

OGÓLNE
• Dolby Atmos®
• DTS:X™ Ready
• System korekcji akustyki pomieszczenia 

Anthem ARC™
• 4 zapisywalne profile głośnikowe
• Przetwarzanie sygnału Quad Core
• Dwa wyjścia Sub (równoległe)
• Przetwornik C/A 32-bit / 768 kHz z 

wyjściem dyferencyjnym klasy Premium
• Połączenie bezprzewodowe
• Przesyłanie sygnału dzięki DTS Play-Fi® 

lokalnie i bezprzewodowo

DEKODOWANIE
• Dolby TrueHD
• DTS-HD Master Audio

HDMI / WIDEO
• HDMI 2.0a
• HDCP 2.2
• 4:4:4 dodatkowe próbkowanie przy 

4K60 (18.2 Gbps)
• High Dynamic Range (HDR)
• BT.2020 Color Gamut
• Wyświetlanie na ekranie przy 4K 50/60
• Przełącznik 4K 50/60

TRYBY ODSŁUCHU
• AnthemLogic 
• Dolby Surround
• Dolby ProLogic II
• DTS Neo:6 – Cinema, Music
• Wszystkie kanały - Wszystkie kanały w 

Stereo

WEJŚCIA / WYJŚCIA
• 8 wejść HDMI (7 z tyłu i 1 na przednim 

panelu) w 1120 i 720, oraz 7 wejść HDMI 
w 520 

• Cyfrowe wejścia: 2 Koncentryczne + 3 
Optyczne

• 5 stereofonicznych wejść RCA
• Wyświetlanie na ekranie przez HDMI - 

ustawienia, regulacje, status, informacja 
o nagraniu/wykonawcy (radio)

• Wejścia wspierające MHL
• xvYCC, Adobe RGB, Adobe YCC601, 

sYCC601, Deep color
• 2 równoległe wyjścia
• Consumer Electronic Control (CEC)
• Kanał powrotny audio
• Bezpośrednie przesyłanie sygnału w 

trybie czuwania

FUNKCJE DLA INSTALACJI
• Kontrola przez IR
• Kontrola przez RS-232
• Wejście IR (konfigurowalne)
• 12V wyjście Triggera (wyzwalacza)
• Sterowniki kontrolne systemu

DODATKOWE FUNKCJE
• Advanced Load Monitoring (ALM)
• Tuner radiowy FM
• Aplikacja zdalnej kontroli dla iOS 

(Apple) i Android



MRX SPECYFIKACJE
PRZEDWZMACNIACZ
Maksymalna moc wyjściowa (<0.1% THD)..................4.2 Vrms, kanał subwoofer 5.2 Vrms
Pasmo przenoszenia (wyjście 2 Vrms).....................................10 Hz — 31 kHz (+0, -0.25 dB)
Pasmo przenoszenia, Analog-Direct (wyjście 2 Vrms)...........10 Hz — 48 kHz (+0, -0.25 dB)
THD+N (wyjście 2 Vrms)...................................................................................................-95 dB
Stosunek sygnał / szum (wyjście 2 Vrms, filtr IEC-A).....................................................110 dB

PRZEDWZMACNIACZ + WZMACNIACZ (WYJŚCIE 1 W)
MRX 1120 / MRX 720..................................................-88 dB kanały 1-5, -75 db back/height
MRX 520.............................................................................................................................-88 dB

WZMACNIACZ
Maksymalna moc ciągła na kanał (1% THD)
MRX 1120 140W, kanały 1-5, Dwa przy 8ohm / 170W, kanały 1-5, Dwa przy 6ohm  
  / 60W, pozostałe kanały, Dwa przy 8ohm / 75W, pozostałe kanały,  
  Dwa przy 6ohm
MRX 720 140W, kanały 1-5, Dwa przy 8ohm / 170W, kanały 1-5, Dwa przy 6ohm
  / 60W, pozostałe kanały, Dwa przy 8ohm / 75W, pozostałe kanały,  
  Dwa przy 6ohm 
MRX 520 100W, kanały 1-5, Dwa przy 8ohm / 130W, kanały 1-5, Dwa przy 6ohm

ZUŻYCIE ENERGII
MRX 1120............................................................................................................................570W
MRX 720..............................................................................................................................485W
MRX 520..............................................................................................................................365W

WYMIARY (W x S x G)...............................................................................16.5 x 43.9 x 37.5 cm

WAGA
MRX 1120..........................................................................................................................14.5 kg
MRX 720...............................................................................................................................14 kg
MRX 520............................................................................................................................12.8 kg

Bezprzewodowe przesyłanie (streaming) muzyki przez Wi-Fi dzięki DTS Play-Fi® 

           Nielimitowana muzyka. Wygoda dzięki kontroli przez aplikacje mobilne. Łączność  
           bezprzewodowa.

Każdy chce mieć dostęp do swojej cyfrowej biblioteki audio w całym domu. Urządzenia Anthem 
z technologią DTS Play-FI® są perfekcyjnym, wysoce-wydajnym środkiem jej dostarczania. 
Anthem w pełni wykorzystuje zalety „lepszej jakości niż CD” dostarczanej przez technologię 
przesyłania muzyki DTS Play-Fi®.

Co to jest Dolby Atmos®?

           Dolby Atmos® to rewolucyjna technologia audio, która przeniesie Cię w świat   
           niezwykłych doznań dźwiękowych.

           Wypełnia pomieszczenie urzekającym dźwiękiem.

Dźwięk dostarczany jest ze wszystkich kierunków, w tym również od góry, aby wypełnić 
pomieszczenie brzmieniem o niesamowitej czystości, bogactwie barwy, szczegółowości i głębi.
Wprowadza dźwięki wokół Ciebie w ruch.

Specyficzne dźwięki ludzi, muzyki i rzeczy poruszają się wokół nas w wielowymiarowej przestrzeni, 
więc czujesz się jakbyś był w centrum akcji.
Dostarcza pełnię efektów dla twórczości artysty.

Artyści mają niesamowite, nowe możliwości aby opowiedzieć swoje historie, zaakcentować 
swoją grę lub odgrywać muzykę, aby osiągnąć najlepszy wyrazisty efekt.

Co to jest DTS:X?

           DTS:X jest kodekiem audio następnej generacji od DTS opartym na obiektach   
           audio w celu osiągnięcia nowych doświadczeń audio.

DTS:X umieszcza dźwięki tam, gdzie wydają się one być naturalne w przestrzeni, kreując 
najbardziej żywe, wielowymiarowe doświadczenie audio kiedykolwiek dostępne. Wolny od 
restrykcji kanałów dźwięk może być umieszczany i poruszany dowolnie w przestrzeni. Ponieważ 
DTS:X nie wymaga specyficznego ustawienia głośników, możesz zaaranżować swój system 
domowy jak tylko sobie życzysz. Z DTS:X to Ty kontrolujesz Twoje doznania dźwiękowe.

Dystrybucja Anthem w Polsce
www.polpak.com.pl


