
> Striimaus on helppoa
D7050 on varustettu Applen AirPlay ominaisuudella ja on siten  
paras mahdollinen Plug’n’Play -ratkaisu langattomaan musiikin- 
kuunteluun Apple-laitteilta. D7050 striimaa myös kaiken UPnP        järkevää, koska nopeat digitaalipiirit toimivat optimaalisesti silloin,
-sisällön kotiverkossasi olevilta kovalevyiltä. Ja vaikka sinulla ei 
olisikaan kotiverkkoa, voit siirtää musiikin korkealaatuisen    
Bluetooth aptX:n avulla kannettavalta tietokoneeltasi tai mobiili- 
laitteeltasi.Luonnollisesti pääset D7050:n avulla käsiksi kovalevyllä  liitoskomponentteja ja monikerrospiirilevyjä. Direct Digital vahvisti-
tai tietokoneella olevaan musiikkikirjastoosi myös langallisen yh-       men korkea hyötysuhde pienentää jäähdytyksen tarvetta olennai-
teyden kautta. Se lisäksi lataa siihen liitettyä iPadia toiston aikana.   sesti, samoin virrankulutusta ja silti se tarjoaa paremman äänen-

> Innovatiivista Direct Digital –teknologiaa
Käytämme D7050:ssa edistyneintä digitaalista vahvistinratkaisu- 
amme, Direct Digital-teknologiaa. Se esiteltiin alun perin lukemat-
mia testivoittoja ja tunnustuksia keränneessä Masters -sarjan M2    
High-End -vahvistimessa. Direct Digital –tekniikassa kaikki kohi-
naa, häiriöitä ja säröä tuottavat analogiset piirit on eliminoitu ja  
musiikkisignaali säilyy digitaalisena kaiutinliitäntöihin asti. Direct 
Digital tekee kaikki esivahvistimen toiminnot digitaalisesti, hyödyn-   NAD on vienyt vahvistintekniikan uudelle, alemmalle tasolle: 
täen sofistikoitua ohjelmistoa, joka kontrolloi toimintoja ja suoritus-   
kykyä. Digitaalinen signaali muutetaan analogiseksi juuri ennen 
kaiutinlähtöä sijaitsevan yksinkertaisen, passiivisen rekonstruktio-    
suotimen avulla. Tämä radikaali suunnitteluratkaisu on maailman     silla äänenvoimakkuuksilla pitäen toiston kontrollissa. D7050
ensimmäinen toimiva ”Closed Loop”- digitaalivahvistin. Se vertaa    -vahvistimen puhtaasti digitaalinen vahvistintekniikka todistaa  
ulostulosignaalia reaaliajassa sisääntulevaan signaaliin ja korjaa      NADin omistautumista kehittämään äänentoistotekniikkaa, joka soi 
vääristymät ja virheet. Tuloksena on täydellinen uskollisuus alku-     paremmin, kuluttaa vähemmän energiaa ja on vielä kohtuuhintaista. 
selle signaalille. D7050:n virheetön suorituskyky  ja äänenlaatu on   D7050 antaa musiikillesi potkua, josta kuka tahansa audiofiili 
 paljolti tulosta siitä, että analogiset, signaalia vääristävät, kohinaa    olisi ylpeä ! 
aiheuttavat ja iskuääniä pehmentävät piirit on saatu eliminoitua .

 > Pieni on kaunista
Olemme pakanneet nelinkertaisen määrän piiritekniikkaa yhteen  
neljäsosaan perinteisten viritinvahvistimien koosta. Tämä on. 

kun signaalitiet ovat mahdollisimman lyhyet. Optimoimme nopeu-
den ja suorituskyvyn ja saavutamme ultrakompaktin ulkomuodon  

käyttämällä LSI (=Large Scale Integrated circuit) –piirejä, pinta- 

laadun. Vahvistimessa on myös subwoofer-liitäntä varustettuna
digitaalisella jakotaajuuden valinnalla. Aktiivisen subwooferin  
kytkeminen on siten mahdollista, esimerkiksi elokuvan ääniraidan 

bassoefektien toistamiseksi. D7050 on uskomattoman hyvin
soiva, viileä, kompakti tehopakkaus ! 

> Mean, Green, and Clean

alhaisempi särö, alhaisempi kohinataso ja alhaisempi virran- 
kulutus ! Vaikka D7050 on kompakti ja vähän lämpöä tuottava,  
se pystyy ohjaamaan High-End –luokan kaiuttimia luonnonmukai-

 

NAD D7050 verkkovahvistin on Apple AirPlay:llä varustettu kompakti 

paketti. Jos sinulla on tietokoneessa tai älypuhelimessa käytössäsi  

iTunes ja langaton kotiverkko, lisää vain D7050 sekä makusi mukaiset  

kaiuttimet. Tuloksena on huippuluokan digitaalinen äänentoistopaketti, 

joka on helppo sijoittaa minne sen kotonasi haluatkin. D7050 on 

monipuolisesti langaton, se tukee myös Bluetooth aptX-laitteita. 

Voit siis streamata musiikkia mobiililaitteilta ilman wifi-verkkoakin. 

Mukana on myös ensiluokkainen kuulokevahvistin laadukkaalla 

voimakkuussäätimellä yksityisiin kuunteluhetkiin. Koskaan 

ennen ei ladatun musiikin audiofiilitasoinen kuuntelu ja streamaus 

ole olleet yhdistettynä näin helppoon ja kompaktiin pakettiin ! 
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Total Width 70mm

Total Height
236mm

Total Depth 270mm

Tekniset tiedot 

AUDIO SPECIFICATIONS D 7050

Rated Power at 4 ohms 50W

Signal / Noise Ratio (A-weighted) ≥90dB

Crosstalk (1kHz) ≥85dB

Crosstalk (10kHz) ≥70dB

Frequency Response (20Hz - 96kHz) 0dB to -0.3dB

Total Harmonic Distortion ≤0.004%

IMD (SMPTE) 0.02%

IMD (CCIF) 0.003%

GENERAL

Standby Power ≤0.5W

Supports bit rate/sample rate up to 24/192

Unit Dimensions (WxHxD) - Gross* 70 x 236 x 270mm
2 13/16 x 9 1/4 x 10 5/8” **

Net Weight 2.2kg (4.85lb)

Shipping Weight 3.3kg (7.3lb)

* Gross dimensions include extended buttons and rear panel terminals.
** Non-metric measurements are approximate. NAD Electronics will not assume any liability for errors being made by retailers, custom installers, 

cabinet makers, or other end users based on information contained in this document.
Note: Installers should allow a minimum clearance of 55mm for wire/cable management.


