امین الکترونیک
پری آمپلیفایر مدل:
)AE(5020P
مجهز به ولوم های:
Gain, Loudness, Bass, Treble, Balance, Volume

دوست گرامی
در تابستان سال  5931دو مدل پری آمپلیفایر با نام تجاری توسکا کیت روانه
بازار ایران شد .که باکیفیت ترین در زمان خودش بود.
یک مدل بدون خروجی ساب ووفر بود

)TK(7515P
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و مدل دیگر مجهز به خرجی سابووفر بود

)TK(7515PS
هر دو مدل با کیفیت ترین پری آمپلیفایر موجود در بازار  ،در زمان خودشان
بودنند.
مدل  PSجزو نو آورانه ترین طرح ها قرار داشت و استقبال بسیاری از آن شد.
امروز در اول مرداد ماه سال  5011با طراحی بسیار پیشرفته تر با نام تجاری
امین الکترونیک در خدمت دوست داران  Hi-Fiهستیم.
و با یاری خداوند محصوالت بیستری را تقدیم شما همراهان گرامی می کنیم.

3

پری آمپلیفایر ) AE(5020Pبا استفاده از مدار لودنس قادر است تا شفافیت و طنین
بی نظیری را به نمایش بگذارد.
نحوه استفاده از دستگاه
این دستگاه با آمپلیفایر هایی که امپدانس ورودی آن ها از  11کیلو اهم به باال
است ،به راحتی کار می کند
ورودی ها با  In.Rو  In.Lو قسمت شیلد با  Gمشخص شده است.
خروجی ها با  Out.Rو  Out.Lو قسمت شیلد با  Gمشخص شده است.
خروجی صوت سنج با  LED Levelمشخص شده است.
محل وصل منبع تغذیه با  Vمشخص شده است.
با استفاده از یک دیود دستگاه در برابر ولتاژ معکوس محافظت شده.
هنگامی که منبع تغذیه به دستگاه وصل می شود یک  LEDسبز رنگ بر روی
دستگاه روشن می شود.
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مشخصات فنی دستگاه:
 ولتاژ کار  51ولت تا  51ولت جریان مصرفی  01میلی آمپر امپدانس ورودی  511کیلو اهم امپدانس خروجی  11کیلو اهم (قابل وصل به آمپلیفایر هایی که امپدانس آن از 11کیلو اهم به باال هستند)
 بیشینه و کمینه دامنه ولتاژ خروجی از منفی  9ولت تا مثبت  9ولت 6Vp-pمعادل با  1ولت RMS
 طیف کنترل ولوم گین از منفی  20dbتا 0db طیف کنترل ولوم لودنس از  0dbتا مثبت 20db طیف کنترل ولوم باس در فرکانس  50Hzاز منفی  20dbتا مثبت 20db طیف کنترل ولوم تریبل در فرکانس  20KHzاز منفی  20dbتا مثبت 20db -پاسخ فرکانسی از  11هرتز تا  11کیلو هرتز

امین الکترونیک
فراتر از طنین فرا تر از شفافیت
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