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NAD C 700 BLUOS STREAMOVACÍ ZOSILŇOVAČ

VLASTNOSTI & DETAILY

Kompaktný a elegantný BluOS streamovací zosilňovač NAD C 700 je perfektnou voľbou
pre dnešných audiofilov, zameraných na hodnotu. Vnútri pevnej hliníkovej skrine sa
nachádza výkonný HybridDigital UcD zosilňovač a BluOS sieťový streamer. Pomocou
intuitívnej BluOS aplikácie pre iOS, Android, macOS a Windows môžete prehrávať hudbu
z vašej domácej digitálnej knižnice, alebo ju streamovať z online služieb ako sú Spotify,
Amazon Music HD, Tidal (vr. Masters) a Qobuz.

•

HybridDigital UCD zosilňovač

• Trvalý výkon: 80 wattov na kanál do 8/4 ohmov
• Okamžitý výkon: 120 wattov na kanál
• 5-palcový (12,7 cm) farebný informačný displej
s vysokým rozlíšením zobrazuje obal albumu,
priebeh prehrávania a nastavenia systému
• Pevná hliníková skriňa a sklenený predný panel

Na sklenenom prednom paneli je 5-palcový (12,7 cm) farebný displej, ktorý ukazuje obal
albumu, priebeh prehrávania a nastavenia systému. Stačí len pridať svoje obľúbené
reprosústavy a 2 x 80 wattov zosilňovača C 700 rozoznie vašu miestnosť hudbou so
vzrušujúcou a živou dynamikou.

HODY PRE VAŠE ZMYSLY
C 700 je ideálnym riešením pre dobu streamovania. Len pripojte svoje reprosústavy
a vyberte si hudbu na počúvanie pomocou intuitívnej BluOS aplikácie pre váš smartfón,
tablet, PC alebo Mac. Bude to znieť úžasne.
Za pomoci osvedčenej technológie NAD HybridDigital UcD môže C 700 dodávať 2 × 80
wattov trvalého výkonu a 2 × 120 wattov okamžitého výkonu pre bezproblémovú reprodukciu
hudobných špičiek. Vysoko účinná konštrukcia UcD zosilňovača je známa pre ultra-nízky šum
a skreslenie v celom počuteľnom pásme bez ohľadu na zaťaženie reprosústavami.
Minimalistickým dizajnom a prémiovými materiálmi zaujme C 700 všetky vaše zmysly –
nielen sluch, ale aj zrak a hmat. Zosilňovač je vstavaný do pevnej hliníkovej skrine s hladkým
skleneným predným panelom a 5-palcovým (12,7 cm) farebným displejom s vysokým
rozlíšením, ktorý zobrazuje obal albumu, priebeh prehrávania a nastavenia zosilňovača.
C 700 je možné nastavovať v menu na farebnom displeji pomocou ovládača hlasitosti a
navigačných tlačidiel na prednom paneli. C 700 sa vie tiež naučiť povely vášho obľúbeného
diaľkového ovládania.

• Podporuje intuitívnu aplikáciu BluOS Controller
pre iOS, Android, macOS a Windows
• BluOS multi-room streamovanie až do 63 zón
• Audio s vysokým rozlíšením až 24-bit / 192kHz
• MQA dekódovanie a renderovanie
• Integrovaná podpora pre desiatky streamovacích
služieb a internetových rádií
• Bezstratové streamovanie vo vysokom rozlíšení z
Amazon Music HD, Deezer, Idagio, Qobuz a Tidal
• Podpora Apple AirPlay 2, Spotify Connect a Tidal
Connect
• Hlasové ovládanie cez Amazon Alexa, Apple Siri
(cez AirPlay 2) a Google Assistant
• Optický a koaxiálny digitálny vstup
• HDMI eARC vstup
• USB Typ A pre pripojenie externého disku
• Dva linkové stereo vstupy
• Výstup pre subwoofer s nastaviteľnou výhybkou
pomocou BluOS aplikácie
• Wi-Fi a Gigabit Ethernet
• Obojsmerný aptX HD Bluetooth
• 12V Trigger výstup
• Vstup pre IR senzor diaľkového ovládania
• K dispozícii ovládače pre Control4, Crestron, Elan,
RTI a ďalšie systémy pre inteligentné domy

DÔKLADNE MODERNÝ
So vstavaným Ethernetom a Wi-Fi pripojením, spoločne so sieťovým
streamerom založeným na oceňovanej platforme BluOS, má C 700
všetko, čo potrebujete na prehrávanie hudby na svojich obľúbených
reprosústavách. Aplikáciu BluOS môžete použiť pre výber hudby z
internetových rádií a desiatok rôznych streamovacích služieb, alebo si
prehrávať hudbu z externého disku pripojeného do USB portu C 700.
C 700 tiež podporuje Spotify Connect a Tidal Connect, takže môžete
ovládať prehrávanie priamo z aplikácií týchto služieb. AirPlay 2 zase
umožňuje streamovanie hudby zo zariadení Apple a knižníc iTunes.
Hudbu tiež môžete vyberať hlasom, pomocou hlasových asistentov
Amazon Alexa, Apple Siri (cez AirPlay 2) alebo Google Assistant.
DA prevodník C 700 s vysokým rozlíšením môže prijať streamy až do
24-bit / 192kHz. Rovnako ako ostatné BluOS komponenty, aj C 700 má
plnú podporu dekódovania a renderovania MQA. S týmito vlastnosťami
si môžete užívať bezstratový zvuk vo vysokom rozlíšení zo služieb ako je
Amazon Music HD, Deezer, Qobuz a Tidal.
NAD tiež ponúka softvérové nástroje, ktoré umožňujú C 700 integrovať
do riadiacich systémov Control4, Crestron, Elan, RTI a ďalších. Integrácia
umožňuje ovládať prehrávanie hudby spolu s ďalšími domácimi
systémami ako je osvetlenie, tienenie, vykurovanie alebo zabezpečenie.

PRIPOJ A OVLÁDAJ
C 700 má dva stereo RCA analógové linkové vstupy, rovnako ako
koaxiálny a optický digitálny vstup pre pripojenie prehrávačov, herných
konzol, adaptérov médií a iných komponentov. Nájdete tu tiež HDMI eARC
port pre pripojenie podporovanej TV. Toto prepojenie umožňuje ovládať
hlasitosť C 700 pomocou diaľkového ovládača televízie.
Výstup pre reproduktory dopĺňa u C 700 výstup pre subwoofer. Pomocou
BluOS aplikácie môžete nastaviť výhybku pre hladký prechod medzi
subwooferom a hlavnými reprosústavami.

C 700 má tiež obojsmerný aptX HD Bluetooth, takže môžete počúvať
hudbu pomocou bezdrôtových slúchadiel, alebo streamovať zvuk
z ktoréhokoľvek inteligentného zariadenia.

LEGENDÁRNA HODNOTA
NAD C 700 BluOS streamovací zosilňovač je kompaktné a štýlové
riešenie všetko v jednom, vytvorené pre súčasných fanúšikov
hudby. Malý, ale mocný C 700 ohromí poslucháča nenúteným
dynamickým prejavom. Po jednoduchej inštalácii je pripravený
prehrávať hudbu zo širokej ponuky lokálnych, sieťových a
cloudových zdrojov. A so svojimi digitálnymi a analógovými
vstupmi poslúži C 700 tiež pri prehrávaní zo starších komponentov.
C 700 môže byť použitý ako samostatný zvukový systém, alebo
môže byť začlenený do BluOS systému po celom dome až so 63
zónami, vždy s plnou podporou zvuku vo vysokom rozlíšení. Možno
ho tiež kombinovať s inými AirPlay 2 komponentmi pre hudbu po
celom dome.
Od roku 1978, kedy NAD predstavil legendárny integrovaný
zosilňovač 3020, je značka NAD známa pre svoj skvelý pomer
hodnoty a výkonu. S BluOS streamovacím zosilňovačom C 700,
NAD túto tradíciu ponechal, no zároveň ju inovatívne aktualizoval
pre éru streamingu.

Špecifikácie C 700
Všetky špecifikácie sú merané podľa normy IHF 202 CEA 490-AR-2008. THD sa meria pomocou pasívneho filtra AP AUX 0025 a aktívneho filtra AES 17.

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE
Trvalý výstupný výkon do 8 ohmov
a do 4 ohmov
Celkové harmonické skreslenie THD + N (20 Hz - 20 kHz)
Odstup signál/šum
Výkon pri začiatku orezávania signálu
IHF dynamický výkon
Činiteľ tlmenia
Frekvenčný rozsah
Tónové korekcie
Oddelenie kanálov
Vstupná citlivosť (pre 100 W do 8 ohmov)
Spotreba v pohotovostnom režime
VÝSTUP PRE SUBWOOFER
Maximálna výstupná úroveň
Odstup signál/šum
Celkové harmonické skreslenie THD + N
Výstupná impedancia
BLUOS
AUDIO
Podporované zvukové formáty
Vzorkovacie frekvencie
Bitové hĺbky
KONEKTIVITA
Sieťová konektivita
USB
Kvalita Bluetooth
Bluetooth konektivita
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
Podporované operačné systémy*
Mobilná aplikácia
Predný panel
PODPOROVANÉ SLUŽBY
Podporované cloudové služby**
Bezplatné internetové rádio
ROZMERY A HMOTNOSŤ
Hrubé rozmery (š x v x h)***
Prepravná hmotnosť

> 80W (20Hz-20KHz pri menovitom THD + N, oba kanály zapnuté)
>100W
<0.04% (250mW do 90W, 4 ohmy)
> 84dB (A-weighted, 500mV vstupné napätie, ref.1W výstup do 8 ohmov)
>86W(pri 1KHz 0.1% THD 8Rx2CH) >102W(při 1KHz 0.1% THD 4Rx2CH)
8 ohmov: 100 W
4 ohmov: 125 W
>90 (ref.8 ohmov,20Hz-20KHz)
±0.18dB(20Hz-20KHz)
Výšky: ±6.0dB pri 20KHz
Basy: ±6.0dB pri 60Hz
>93dB(1kHz)
>72dB(10kHz)
Linkový vstup: 550mV
Digitálny vstup: -12%FS
<0.5W

4.0 Vrms (ref 0.0032% THD+N 100 Hz)
>106 dB (20 Hz-20 kHz, ref 1V výstup)
<0.006 % (20 Hz-200 Hz, ref 1.964V)
600 ohmov

MQA, FLAC, WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS
až 24 bitov/192 kHz PCM
16 – 24
Gigabit Ethernet RJ45 a Wi-Fi
1 x vstup typu A pre pripojenie USB pamätí (FAT32 alebo NTFS formátovanie) a
podporovaných periférií
aptX HD
Obojsmerná (režimy príjmu signálu a vysielania na slúchadlá)

Prehrávanie hudby zo zdieľaných sieťových zložiek v nasledujúcich desktop operačných
systémoch: Microsoft Windows XP, 2000, Vista, 7, 8 až po súčasné verzie Windows a macOS
Bezplatná aplikácia BluOS Controller je k stiahnutiu v príslušných obchodoch pre zariadenia
Apple iOS (iPad, iPhone and iPod), Android, Kindle Fire
Kombinácia farebného displeja a ovládacieho kolieska a tlačidiel

Amazon Alexa, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks,
HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox, Bugs TuneIn
Radio, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise
218 x 96 x 266 mm
8 5/8 x 3 13/16 x 10 1/2 palcov
4.8 kg (10.6 lbs)

* Kompatibilita s najnovšími verziami je predmetom budúcich softvérových aktualizácií. ** Podporované cloudové služby a bezplatné internetové rádiá sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. *** Hrubý rozmer zahŕňa nožičky, ovládacie prvky a konektory na zadnom paneli. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizovanú dokumentáciu alebo
najnovšie informácie o C 700 nájdete na webe www.NADelectronics.com.
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