
TTA-1000B



TTA-1000B jest zintegrowanym wzmacniaczem lampowym 
klasy high-end pracującym w czystej klasie A.

NOWE CECHY* 
• Wysokowydajne lampy próżniowe PSVANE z serii Classic: KT88** w stopniu wyjściowym 

(ze stałym napięciem siatki) i sekcji przedwzmacniacza opartym na lampach ECC83 oraz 6SN7 
z inwerterem różnicowym w układzie parafazowym o sprzężeniu katodowym.

• Bluetooth® v4.0- do bezprzewodowego przesyłania muzyki ze smartfonów, tabletów lub kompu-
terów.

POZOSTAŁE GŁÓWNE CECHY
• Elegancki aluminiowy design przedniego panelu świetnie pasuje do każdego stylu wnętrza.
• Wzmocnienie klasy A zapewniające najlepszą liniowość, wydajność i moc wyjściową.
• Audiofilskiej klasy kondensatory sprzęgające: Evox dla lamp wejściowych i Wima do połącze-

nia lamp sterujących z wyjściem wzmacniacza oraz kondensatory Rubycon w sekcji wzmoc-
nienia.

• Wysokiej jakości toroidalny transformator typu El zapewnia napięciową stabilizację 
i ciągłość oraz natychmiastowo dostępną energię na każdym poziomie głośności.

• Oba kanały wykorzystują niezależne przetwornice i układy filtrów w stopniu zasilania.
• Audiofilskiej klasy japoński potencjometr ALPS zapewnia minimalne szumy i przesłuchy 

międzykanałowe. Jest również gwarantem doskonałej precyzji ustawień poziomu głośności 
i ogranicza błędy między kanałami.

• Ceramiczne gniazda lamp z pozłacanymi stykami pozwalają najlepiej wykorzystać 
jakość lamp.

• 3 wejścia analogowe gniazda RCA klasy High-end z obrabianego maszynowo mosiądzu, 
w tym obsługujące gramofon (wkładki MM i MC), abyś mógł się cieszyć swoją ulubioną muzy-
ką również z płyt winylowych.

• Terminale głośnikowe klasy High-end umożliwiają zastosowanie kabli do 10 AWG oraz więk-
szość popularnych typów konektorów.

• Wyjście przedwzmacniacza – dedykowane dla opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza 
mocy lub aktywnego subwoofera i głośników. 
Wymienny przewód zasilający Schuko-IEC C13 dają możliwość upgrade’u systemu o kabel 
jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.

• Aluminiowy pilot zdalnej kontroli.
*(w porównaniu do TTA-1000)

* możliwość zastosowania KT120



Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. 
Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia

w celu poprawy parametrów technicznych.

Typ / konstrukcja Wzmacniacz lampowy
Push-pull Klasa A

Lampy
PSVANE Seria Classic

4 x KT88, 2 x 6SN7, 1 x ECC83
Tryb pracy: triodowy
Ręczna regulacja bias

Moc wyjściowa na kanał
/ impedancja

2 x 30W 8Ω
2 x 60W 4Ω

Łączność bezprzewodowa Bluetooth® v4.0

Złącza 
wejściowe analogowe

CD, Line: 
• Czułość: 450mV

• Impedancja: RCA 50K ohm

Wejście phono (MM/MC):
• Impedancja wejściowa: 47Kohm | 47ohm

• Wzmocnienie: 40dB | 60dB
• Moc wyjściowa: 400mV | 400mV, THD ≤1%

Złącza 
wyjściowe analogowe RCA Pre-Out

Pasmo przenoszenia 10Hz – 30kHz (±1dB)

Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne ≤0.35% (1KHz/2V)

Stosunek sygnał-szum ≥89db

Funkcje / wyposażenie

Ręczna regulacja prądu podkładu

Aluminiowy pilot zdalnej kontroli
Pokrywa na lampy (montowana fabrycznie)
Wymienny kabel zasilania Schuko-IEC C13

Białe bawełniane rękawiczki

Zasilanie / zużycie energii 230-240V 50Hz, 400W

Wymiary (W x S x G) 22.5 x 45 x 37.5 cm

Waga 24 kg / szt.

Dostępne wykończenia Black

Więcej informacji o TAGA Harmony i jej produktach:

Zdjęcia hi-res mogą być niedostępne w chwili opublikowania tej broszury.
Śledź nasze konto Flickr, aby być na bieżąco z najnowszymi zdjeciami!

Ciesz się najlepszym analogowym brzmieniem – ciesz się TTA-1000B!


