
/ HK 980
Zintegrowany wzmacniacz stereo 2 x 80W

Rygorystyczne odsłuchy dwukanałowego stereo, to najcięższe testy 
dla komponentów audio, ale nowy Harman Kardon HK 980 spełnia je 
swobodnie. Kombinacja eleganckiego, nowoczesnego wyglądu z kla-
sycznymi obwodami, które wytrzymały próbę czasu w HK 980 zawiera 
między innymi wysokoprądowe końcówki mocy z ultraszerokim pasmem 
przenoszenia które przenoszą dźwięk z doskonałą liniowością zarówno 
fazową, jak i częstotliwościową z mocą więcej, niż wystarczającą do 
wysterowania najbardziej wymagających kolumn. Rezultatem jest żywy, 
dynamiczny dźwięk, który jest autentycznym odpowiednikiem oryginal-
nego wykonania. 

Kluczowe dane
•  Sekcja audio – moc średnia (zgodnie z normą FTC), tryb stereo: 80 Wat 

na kanał przy 8 Ohm w paśmie od 20 Hz do 20 kHz ze zniekształcenia-
mi poniżej 0,07% THD, oba kanały wysterowane; High Instantaneous 
Current Capability – HCC (rezerwa wysokoprądowa): ± 80 Amper.

•  wymiary (W x Sz x G) i ciężar: 116 x 440 x 392 mm, 12,7 kg
Wymiary wraz z gałkami, nóżkami, przyciskami i gniazdami chyba, że podano inaczej. 

Główne zalety
--------------------------
• rezerwa wysokoprądowa
• ultraszerokie pasmo przenoszenia
• wejścia gramofonowe MM/MC
• przełącznik kolumn A/B
• gniazda wysokiej jakości
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Superlative two-channel music reproduction is the toughest test of an audio component, 
and the new Harman Kardon  HK 980 delivers effortlessly. Combining an elegant new look 
with time-proven engineering, the HK 980’s high-current, ultrawide-bandwidth design 
improves transient accuracy and phase linearity while delivering power that is more than a 
match for even the most demanding loudspeaker loads. The result is lively, dynamic sound 
that’s a true representation of the original performance. 

Key Specifi cations

height measurement includes feet and chassis, unless stated otherwise.

Highlights

High Current Capability
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2 x 80W Stereo integrated amplifi er
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Features

Power

Surround Processing

®

® modes, including DTS-HD, DTS-HD Master Audio, DTS-ES® ® TM

®

Connectivity

Ease of Use

/ AVR 255
7 x 50W 7.1-Channel A/V receiver with HDMI™ 1.3a repeater, audio/video processing and upscaling to 1080p
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Wyposażenie
-------------------------

Moc
• 80W x 2 przy 8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz przy <0,07% THD, oba kanały wysterowane jednocześnie
• rezerwa wysokoprądowa (± 80A), ultraszerokopasmowy (10 Hz – 100 kHz) obwód wzmacniacza

Połączenia
•  sześć wejść analogowych,
•  dwa analogowe wyjścia do nagrywania,
•  wejście gramofonowe MM wysokiej jakości,
•  wyjście stereo do podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy mocy,
• gniazda wysokiej jakości akceptujące przewody aż do 10mm2
• wyjście słuchawkowe

Łatwość obsługi
•  duża rezerwa wysokoprądowa, pozwalająca na nieprzerwane wysterowanie i kontrolę praktycznie każdych kolumn,
•  ultraszerokie pasmo przenoszenia poprawia dokładność transjentów oraz liniowość fazową,
•  niskie sprzężenie zwrotne dodatkowo poprawia precyzję dynamiki,
• wykorzystanie dyskretnych obwodów elektronicznych zapewnia najwyższy poziom jakości,
• wyrafinowane obwody elektronicznej ochrony wzmacniacza przed zwarciem, uszkodzeniem kolumn lub przewodów pozwalają na nie- 
 słyszalną pracę dzięki limiterom i przekaźnikom wyjściowym,
•  wyświetlacz matrycowy z dwoma liniami,
• pętla magnetofonowa do nagrywania z odsłuchem „po taśmie”,
• przełącznik kolumn A/B dostępny również z pilota,
• gniazdo IR do obsługi wzmacniacza, gdy brak dostępu do przedniej ścianki,
•  pilot systemowy obsługujący inne urządzenia Harman Kardon
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