
AUDIO RESEARCH

Prehrávanie vinylových platní je neoddeliteľnou súčasťou Audio Research od nášho založenia v roku
1970. Spomeňte si na veľké phono predzosilňovače zabudované do definujúcich predzosilňovačov
svojej doby, medzi ktoré patria napríklad SP3, SP6, SP8, SP10 a SP11. Aj po zavedení kompaktného
disku v roku 1982 zostali phono sekcie uctievanou súčasťou našich predzosilňovačov. Prvý phono
predzosilňovač Audio Research v samostatnom šasi bol predstavený v roku 1992. Po celú tú dobu
sme hrdí na to, že môžeme konečne predstaviť prvý dvojšasi phono predzosilňovača v našej histórii,
Reference Phono 10. Toto číslo modelu bolo určené, pretože odráža jeho sériový náprotivok
Reference 10, ktorý poskytuje neprekonateľnú úroveň výkonu vo svojej kategórii. Predný panel má
asymetricky namontovanú dotykovú obrazovku s uhlopriečkou 17,8 cm a iba dve tlačidlá na vypnutie
a zapnutie. Interaktívna dotyková obrazovka umožňuje používateľovi meniť vstupy (a názvy
vstupov), vyrovnanie, načítanie, zosilnenie, stlmenie, farby popredia a pozadia displeja, intenzitu
zobrazenia a hodiny elektrónky. Ovládacie funkcie sú duplikované na dodávanom kovovom
diaľkovom ovládaní. Predný a bočné panely sú z 9,5 mm brúseného a eloxovaného hliníka a vrchné
časti oboch jednotiek sú akrylové s perforovaným vzorom rezaným laserom (vybrané pre jeho
zvukové výhody). 

Reference Phono 10 stelesňuje všetko, čo vieme o prehrávaní phono, a obsahuje mnoho poznatkov
získaných pri vývoji line-predzosilňovačov Reference Anniversary a Reference 10. Reference Phono
10 je skutočný duálny mono dizajn s úplne samostatnými signálnymi cestami pre každý kanál, od
duálneho mono napájania dopredu. Pre každý kanál existujú samostatné vysokonapäťové a
nízkonapäťové transformátory a dostatok energie na uskladnenie seriózneho zosilňovača, čo je
dvojnásobná kapacita oproti referenčnému Phono 2 a poskytuje neuveriteľnú dynamickú rezervu.
Existuje dvadsať stupňov elektronickej regulácie so samostatnou reguláciou vákuovej trubice pre
každý kanál. Medzi napájanie a samostatný analógový stolík sa pripájajú dvojité pupočné šnúry.
Vstup napájacieho kábla obsahuje 20A IEC konektor. 

Duálne mono obvody sú plne diskrétne, čistej triedy A s nulovou spätnou väzbou. Sekcia zvuku s
nízkym ziskom využíva osem elektrónok 6H30, štyri na kanál. Namiesto použitia zosilňovacieho
transformátora sa v sekcii s vysokým ziskom používajú špeciálne FET s mimoriadne nízkym šumom
a s nízkym šumom. Tento prístup je nákladnejší ako použitie transformátora, ale stojí za to
dramatický nárast výkonu. Konštrukcia je plne vyvážená so vstupným obvodom, ktorý umožňuje, aby
jej RCA vstupy fungovali vo vyváženej konfigurácii bez potreby invertora. K dispozícii sú dve sady
vstupov s rovnakou flexibilitou ako Reference Phono 2SE, vrátane prepínateľného nízkeho a
vysokého zisku, sedem možností načítania vrátane 47 k, 1000, 500, 200, 100, 50 ohmov a vlastné,
ktoré je možné z výroby nastaviť podľa tvoje potreby. Okrem štandardného vyrovnania RIAA 

Od prvej poznámky k cenenému LP je jeho veľkosť okamžite zrejmá a úchvatná - Reference Phono
10 je zvukový trhák, ktorý ustanovuje nový štandard v prehrávaní analógovej hudby. Dôrazne. Skvelý
vinyl získava výbušnú, dynamickú kvalitu, s akou sa bežne stretnete iba pri živom vystúpení, či už ide
o crescendo orchestra, burácajúcej rockovej kapely alebo zložitosti sólového klavíra. Ak je to
potrebné, javisko je rozsiahle, holografické a obklopujúce: Rozmernosť je predefinovaná a má
pútavú kvalitu „natiahnite ruku a dotknite sa jej“. RP10 dokáže bez detailov vyriešiť toľko detailov a
poteší poslucháčov novými informáciami získanými z týchto známych groovov. Hudobný zážitok je
oveľa pútavejší a presvedčivejší - nechcete, aby sa skončil. Ale to sú iba slová, ktoré blednú v
porovnaní so skutočným zážitkom z počúvania. Porozumenie vychádza iba z počúvania. 

Reference Phono 10 - produkt, ktorý víťazne potvrdzuje nadradenosť analógového prehrávania.
Hudba vo vysokom rozlíšení®.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Farba attribút Black
Počet kanálov FILTER 2
Typ zariadenia Phono predzosilňovač
Počet kanálov 2
Séria Reference; Reference Series

ZVUKOVÉ CHARAKTERISTIKY

REF PHONO 10REF PHONO 10

CENA S DPH ZA KSCENA S DPH ZA KS

37 500 EUR37 500 EUR
FARBA: B L A C KB L A C K

VLASTNOSTI
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Impedancia vstupná: 47kΩ / 100pF, Voliteľné zaťaženia 1 000,
500, 200, 100, 50 Ω a vlastné; výstupná: 200 Ω RCA,
400 Ω XLR. Odporúčané zaťaženie 50kΩ - 100kΩ a
100pF. (Min. 10 kΩ a max. 2 000 pF).

Frekvenčná odozva 10 Hz - 60 kHz (± 0.2 dB RIAA)
Frekvenčný rozsah 0.3Hz - 300kHz (3dB)
Celkové harmonické skreslenie Menej ako 0,002% pri výstupe 1,0 V RMS 1 kHz.

VSTUPY

Vstup 2 x stereo audio RCA - nastaviteľné pre MM/MC

VÝSTUPY

Výstup stereo audio RCA; stereo audio XLR

ROZMERY

Výška 17,8 cm preamp, 17,8 cm napájanie
Šírka 48 cm preamp, 48 cm napájanie
Hĺbka 39,4 cm preamp, 39,4 cm napájanie

PREVEDENIE

Váha (netto) 26,9 kg
Váha spolu s balením (kg) 35,4 kg
Farba Natural

OSTATNÉ

Maximálna spotreba 235W
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