CXSERIJA

NAJNAPREDNEJŠI DIGITALNI AVDIO

T50 TUNER
P50 STEREO OJAČEVALEC

P40 INTEGRIRANI
STEREO OJAČEVALEC

1968

CD1 DAC PRETVORNIK
CD1 CD TRANSPORT

C75 PREDOJAČEVALEC
A75 OJAČEVALNIK MOČI

DACMAGIC PRETVORNIK
DIGITALNO V ANALOGNO

CT50 STEREO KASETNIK

840 SERIJA
AVDIOFILSKI HI-FI

AZUR SERIJA
UGODNIH HI-FI-jev

851 SERIJA
AVDIOFILSKI HI-FI

STREAMAGIC
DIGITALNI STREAMER

CX SERIJA
DIGITALNIH HI-FI-jev

PREDSTAVITEV CX SERIJE
NAJNAPREDNEJŠI DIGITALNI AVDIO

Visokokakovostne komponente Cambridge
Avdio serije CX so namenjene revoluciji zabave v
digitalni dobi.
Je rezultat naše tradicije v hi-fi odličnosti in
vrhunec več kot 40-letnega strokovnega
znanja v digitalni tehniki. Kaj nudi? Natančno,
vsestransko avdio predstavo, ki vam bo zaprla
sapo, in skladnost z vašo priljubljeno digitalno
glasbo, ki ne zahteva nobenega napora.

CXN

MREŽNI PREDVAJALNIK
(NETWORK PLAYER)

CXC

NAMENSKI CD TRANSPORT
(DEDICATED CD TRANSPORT)

CXA60

STEREO OJAČEVALEC
(STEREO AMPLIFIER)

CXA80

STEREO OJAČEVALEC
(STEREO AMPLIFIER)

CXU

CX serija je videti tako dobro, kot se sliši,
in privlači s svojim čudovitimi, lebdečimi in
prirezanimi nizkimi toni. Elegantna oblika
zajema nizko rezonančno podnožje, ki hkrati
izboljšuje kakovost zvoka. Opazili boste izreden
polnobarvni zaslon in eleganten uporabniški
vmesnik na digitalnem glasbenem streamerju,
ki se ga zahvaljujoč našim povsem novim
programom za pametne telefone in tablice
zlahka uporablja.

CXR120

UNIVERZALNI PREDVAJALNIK
AV SPREJEMNIK
PLOŠČKOV (UNIVERSAL DISC PLAYER) (AV RECEIVER)

CXR200

AV SPREJEMNIK
(AV RECEIVER)

CXN

MREŽNI PREDVAJALNIK (NETWORK PLAYER)

APP
CONTROL

DIGITALNI
VHODI

ATF VZORČENJE
NAVZGOR
(UPSAMPLING)

UPnP
MEDIJ

ASINHRONI
USB AVDIO

Srečajte prihodnost. CXN bo iz vaše glasbe
z domačega omrežja, trdih diskov, storitev
digitalnega pretočnega predvajanja in virov izvlekel
največ.
Zahvaljujoč osrednji tehnologiji iz naše večkrat
nagrajene serije StreamMagic lahko CXN predvaja
praktično vse, od osnovnih, stisnjenih MP3 zapisov
do datotek 24-bit/192 kHz studijske kakovosti
FLAC in WAV. In predvaja neverjetno dobro.
Njegova sposobnost predvajanja vključuje spletni
radio, Spotify Connect, Airplay in aptX Bluetooth.
Močna digitalna oprema znotraj vsakega CXN-ja
vaše priljubljene posnetke prevzorči navzgor na
24-bit/384 kHz in vam nudi prava avdio nebesa
ne glede na vhod vira glasbe – žično ali brezžično
– in izvirno kakovost ali ločljivost.

USB

aptX®
BLUETOOTH
(IZBIRNO)

SPLETNI
RADIO

To gre na izhod preko Wolfson WM8740 DAC,
ki je urejen v dvojni diferencialni konfiguraciji, da
povzame najmanjši delček podrobnosti.
Ustvarite harmonijo med vašo ljubeznijo do
glasbe in vašim mrežnim načinom življenja. CXN
vsebuje čudovit 4.3” (11 cm) barvni zaslon, ki ga
lahko nadzorujete preko brezplačnega programa
Cambridge Connect App za naprave Apple in
Android. Brskajte po vaši glasbi glede na izvedbo,
izvajalca, po seznamih predvajanja in še več;
zmogljivost rokovanja vam bo v zabavo.

SREBRNA

ČRNA

CXC

CD TRANSPORT (CD TRANSPORT)

DIGITALNI
IZHODI

S3 SERVO
POGON

TOROIDNI
TRANSFORMATOR

Cambridge CXC, zasnovan posebej za novo serijo
CX, nudi neverjetno CD-predvajanje in deluje
v odlični harmoniji z integriranimi ojačevalniki
Cambridge CXA60 in CXA80, kot tudi z drugimi
visokokakovostnimi DAC-i.
Srce CXC-ja je naša legendarna zasnova serva
‘S3’. Zasnovan je za učinkovito reševanje CD
digitalnih podatkov z najsodobnejšo odpravo
napak in izdelan, da vas navdušuje z briljantnim
predvajanjem CD-jev. Večnamenski univerzalni
predvajalniki Blu-ray preprosto niso konkurenčni.

Ko je CXC v uporabi z ojačevalci serije CX,
CXC pošilja izhodni signal CD iz predvajalnika
v ojačevalnik v digitalni obliki s pomočjo
visokokakovostnih Wolfson DAC-ov v ojačevalniku
CXA za kritične stopnje pretvorbe digitalnega
signala v analognega.

SREBRNA

ČRNA

CXA60

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)

60 VATOV
NA KANAL

TOROIDNI
TRANSFORMATOR

DIGITALNI
VHODI

aptX®
BLUETOOTH
(IZBIRNO)

CXA60 – čudovit, močan, privlačen, vse za
boljši zvok in videz. Ocenjen s 60 vati na kanal je
super učinkovit, zasnova razreda A/B pa razkriva
presenetljive podrobnosti, ki omogočajo ponovno
odkrivanje vaše glasbene zbirke. Nizkotokovni
toroidni transformatorji izboljšujejo učinek in nudijo
neverjeten nadzor nad vašimi zvočniki na širokem,
zaključenem in privlačnem odru zvoka.
Za potovanje v globino priljubljene glasbe je bil
CXA60 zasnovan z vgrajenimi možnostmi pretvorbe digitalnih signalov v analogne. Z uporabo
visokonatančnih čipov Wolfson 24-bit 192 kHz
WM8740 DAC CXA60 nudi mogočno nadgradnjo

ANALOGNI
VHODI

CAP 5
ZAŠČITA

IZHOD
ZA SLUŠALKE

vseh digitalnih virov. Z dodanim izbirnim ključkom
BT100 Bluetooth vaš CXA60 omogoči takojšnje
kakovostno pretakanje aptX neposredno z vašega pametnega telefona ali tablice.
Ne glede na to, kakšna je vaša glasbena izbira,
bo CXA60 za vas odkril nove globine in plasti
glasbe in bo popoln partner našega ostalega
nabora CX.
SREBRNA

ČRNA

CXA80

STEREO OJAČEVALEC (STEREO AMPLIFIER)

80 VATOV
NA KANAL

TOROIDNI
TRANSFORMATOR

DIGITALNI
VHODI

aptX®
BLUETOOTH
(IZBIRNO)

CXA80 morate slišati, da bi verjeli. 80 vatov
na kanal z izjemnimi podrobnosti prihaja iz
super učinkovite in povsem simetrične zasnove
ojačevalca razreda A/B. Zvok še dodatno
izboljšujejo ločena, dvojno mononavitja na
nizkotokovnih toroidnih transformatorjih. Skupaj
nudijo neverjeten nadzor nad vašimi zvočniki na
širokem, zaključenem in privlačnem odru zvoka.
Za potovanje v globino vaše priljubljene
glasbe je bil na novo zasnovan CXA80 z
vgrajenimi možnostmi pretvorbe digitalnih
signalov v analogne. To je mogoče zahvaljujoč
visokonatančnim čipom Wolfson 24-bit 192 kHz
WM8740 DAC.

ANALOGNI
VHODI

CAP 5
ZAŠČITA

IZHOD
ZA SLUŠALKE

ASINHRONI
USB AVDIO

URAVNOTEŽENI
XLR VHOD

Zagotovljena sta dva optična in en koaksialen
digitalni vhod, kot tudi asinhroni USB-avdio vhod
za neverjetno nizko trepetanje (jitter), tako da
lahko predvajate glasbo neposredno z vašega
PC-ja ali računalnika Apple. Dodani izbirni ključek
BT100 Bluetooth v vašem CXA60 omogoča
takojšnje kakovostno pretakanje aptX neposredno
z vašega pametnega telefona ali tablice.

SREBRNA

ČRNA

CXU

UNIVERZALNI PREDVAJALNIK PLOŠČKOV (UNIVERSAL DISC PLAYER)

Ko smo zadnjič naredili Blu-ray predvajalnik T3,
so ga poimenovali “Rolls-Royce predvajalnikov
Blu-ray”.
Nato smo za še boljšo zmogljivost izboljšali
pretočni modul, ki je dal povsem nov okvir
delovanja in dodal neverjetno novo obdelavo
videa.
CXU kombinira vsa ta izboljšanja in s 752BD
ponese doseženo kakovost na novo raven ter
ustvarja najboljši univerzalni predvajalnik, kar smo
jih izdelali.
Odličen zvok prihaja iz 5 ločenih Wolfson
WM8740 DAC in naše tehnologije ATF (Adaptive
Time Filtering), ki prevzorči vse vire navzgor na

izredno kakovost visoke ločljivosti 24-bit/192kHz.
Videi so s pomočjo Darbee Visual Presence
tehnologije naravnost osupljivi, in to morate
videti, da bi verjeli. Seveda premore tudi
vzorčenje navzgor na 4k in pretvorbo 2D v 3D iz
kateregakoli vira videa.
Z dvema vhodoma HDMI, optičnimi in
koaksialnimi vhodi, mrežnim pretakanjem in
vtičnicami 3 USB lahko za najboljšo možno
avdiovizualno izkušnjo CXU s svojo močjo pridobi
katerikoli vir.

CXR120

AV SPREJEMNIK (AV RECEIVER)

ULTRA HD

7 VHODOV

120 VATOV
NA KANAL

KANALI

NEPOSREDNO
DIGITALNO
PRETAKANJE

CXR120 je sprejemnik AV (receiver) avdiofilskega
razreda z ojačevalcem s 120 vati na kanal, ki nudi
močno resničnostno doživetje domačega kina.
Zasnovan kot srce vašega digitalnega sistema
CXR120 vsebuje modul pretakanja glasbe, ki se
nahaja v našem mrežnem predvajalniku glasbe
CXN . CXR120 predvaja vse, od osnovnih
zapisov MP3 do studijske kakovosti 4K in 3D
standardov in poveča vse datoteke 1080p FLAC
in WAV ter nudi dostop do Spotify Connect,
spletnih radijskih postaj in vašega osebnega
pogona NAS ali strežnika UPnP. Za aptX
pretakanje dodajte še izbirni BT100 Bluetooth
ključek.

USB

UPnP
MEDIJ

aptX®
BLUETOOTH
(IZBIRNO)

SPLETNI
RADIO

Podobno je najboljša tudi video kakovost.
CXR120 ima vhode HDMI 2.0 , ki podpirajo
signale do 4K ultra visoke definicije. Z globoko
barvno podporo so zajamčene ostre in podrobne
slike.

CXR200

AV SPREJEMNIK (AV RECEIVER)

ULTRA HD

8 VHODOV

200 VATOV
NA KANAL

KANALI

ZONE 2

Naš vrhunski AV-sprejemnik CXR200 vsebuje
vse, kar vemo o zvoku. Ojačevalec s 200 vati na
kanal in toroidnim transformatorjem za izjemno
nizek šum in odstopanje ima dovolj rezerve
moči za vseh sedem kanalov. Dodatna možnost
prilagajanja je sposobnost napajanja neodvisnega
področja 2 (zone 2) in dvojnega ojačevalca
sprednjih zvočnikov.
Zasnovan kot srce vašega digitalnega
sistema CXR220 vsebuje modul pretakanja
glasbe, kakršnega najdete v našem mrežnem
predvajalniku glasbe CXN. CXR120 predvaja vse,
od osnovnih zapisov MP3 do studijske kakovosti
datotek FLAC in WAV in nudi dostop do Spotify
Connecta, spletnih radijskih postaj in vašega
osebnega pogona NAS ali strežnika UPnP.

NEPOSREDNO
DIGITALNO
PRETAKANJE

USB

UPnP
MEDIJ

aptX®
BLUETOOTH
(IZBIRNO)

SPLETNI
RADIO

Prav tako je najboljša tudi video kakovost.
CXR200 ima vhode HDMI 2.0, ki podpirajo
standarde 4K in 3D in povečujejo tudi vse signale
1080p do 4K ultra visoke definicije. Z globoko
barvno podporo so zajamčene ostre in podrobne
slike.

