
/ HK 990
Zintegrowany 2.2 kanałowy wzmacniacz stereo 2 x 150W

W kwestii czystej mocy, HK 990 jest najpotężniejszym wzmacniaczem z 
logo Harman Kardon. Potrafi on więcej, niż udźwignąć najbardziej wyma-
gające kolumny bez zająknięcia. Jednak parametry HK 990 nie są tylko 
przeprojektowanymi i napompowanymi wynikami pomiarów. Z paletą 
dyskretnych wejść cyfrowych, lub „czysto - analogowych” torów sygnału, 
jak i systemem czwartej generacji RLS (Real-Time Linear Smoothing), 2.2 
kanałowym EzSet/EQ, dwoma wyjściami na subwoofer, portem USB i 
wejściem gramofonowym audiofilskiej jakości, HK 990 oferuje zniewalają-
cą kombinację. Ale Ty możesz po prostu pragnąć jego gigantycznej mocy. 
Rozumiemy to doskonale.

Kluczowe dane
•  Sekcja audio – moc średnia (zgodnie z normą FTC), tryb stereo: 150 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): ± 100 Amper.

•  wymiary (W x Sz x G) i ciężar: 165 x 440 x 435 mm, 19,6 kg
Wymiary wraz z gałkami, nóżkami, przyciskami i gniazdami chyba, że podano inaczej. 

Główne zalety
--------------------------
• rezerwa wysokoprądowa
• ultraszerokie pasmo przenoszenia
• RLS IV
• cyfrowe wejścia i wyjścia
• wejście USB
• korekcja EzSet/EQ™
• symetryczne wejście XLR
• wejścia gramofonowe MM/MC
• dwa wyjścia subwooferowe
• przełącznik kolumn A/B
• gniazda wysokiej jakości
• technologia zdublowanego toru
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In terms of raw power, the HK 990 is the most muscular amplifi er ever to carry the 
Harman Kardon® name, more than capable of driving the most demanding loudspeaker 
loads without breaking a sweat. But the HK 990’s awesome power is nothing if not highly 
refi ned, extending beyond watts and amps. With a choice of discrete optical or digital 
inputs or an analog-only signal path, as well as fourth-generation Real-Time Linear 
Smoothing (RLS IV), 2.2-channel EzSet/EQ room optimization, dual subwoofer outputs, 
USB connectivity and an audiophile-quality phono preamp section, the HK 990 offers a 
combination of features you will fi nd irresistible. Others, of course, may simply hunger for 
all that power. We understand completely.

Key Specifi cations

" " "

height measurement includes feet and chassis, unless stated otherwise.

Highlights

Ultrawide bandwidth
RLS IV

USB input
EzSet/EQTM room optimization
Balanced XLR inputs

Heavy-duty binding posts
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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
• 150W x 2 przy 8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz przy <0,07% THD, oba kanały wysterowane jednocześnie
• rezerwa wysokoprądowa (± 100A), ultraszerokopasmowy (10 Hz – 100 kHz) obwód wzmacniacza

Połączenia
•  sześć wejść analogowych,
•  dwa analogowe wyjścia do nagrywania,
• cztery cyfrowe wejścia (dwa optyczne i dwa koncentryczne),
•  dwa wyjścia subwooferowe do bezpośredniego podłączenia pod aktywne subwoofery,
•  wejście USB do bezpośredniego odtwarzania plików audio z komputera,
•  wyjście koncentryczne do nagrywania,
•  dwa symetryczne wejścia XLR,
•  połączenie HRS (High Resolution Synchronization),
•  procesor dźwięku 2.2 z opcją wykorzystania zewnętrznego procesora dźwięku,
•  dwa wejścia gramofonowe MM i MC,
•  wyjście 2.2 do podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy mocy,
• wejście i wyjście zdalnego sterowania,
• 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,
• technologia zdublowanego toru pozwala na czysty sygnał analogowy lub czysty sygnał cyfrowy z tego samego urządzenia
• procesor EzSet/EQ do szybkiego i precyzyjnego zestrojenia systemu dwóch kolumn i dwóch subwooferów,
•  symetryczne (zbalansowane) wejście oferuje niższy poziom szumów i większą dynamikę,
• technologia konwersji cyfrowo/analogowej RLS IV z dwoma wysokiej jakości przetwornikami AD1955,
• połączenie HRS link pozwala na pracę przetwornika C/A na zewnętrznym sygnale taktującym tak, jakby odtwarzacz CD znajdował się  
 wewnątrz wzmacniacza, tym samym całkowicie wolny od jittera,
• obwody wejściowe podwójnie różnicowe z własnym zasilaniem oferują wysokie wzmocnienie i niskie szumy,
•  kaskadowy obwód przedwzmacniacza zdecydowanie redukuje zniekształcenia w wysokich częstotliwościach, zapewniając kryształowy  
 dźwięk wolny od jakichkolwiek szorstkości,
• Thermal Tracking Mechanism wykorzystujący tranzystory ThermalTrak™ kontroluje w czasie rzeczywistym temperaturę i dostosowuje  
 parametry pracy,
• wyrafinowane obwody elektronicznej ochrony wzmacniacza przed zwarciem, uszkodzeniem kolumn lub przewodów pozwalają na nie 
 słyszalną pracę dzięki limiterom i przekaźnikom wyjściowym,
•  podwójny transformator toroidalny i łączna pojemność 16 000 µF w zasilaczu na każdy kanał zapewnia wysoką separację kanałów i do-
skonałą kontrolę basu, nawet przy trudnych obciążeniach,
•  wyświetlacz matrycowy z dwoma liniami,
• wyjście do nagrywania dostępne w obu domenach - cyfrowej i analogowej (dwa wyjścia analogowe i koncentryczne cyfrowe),
• 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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Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
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