
      www.cambridgeaudio.com

AZUR 751R V2
AV RECEIVER 

Principais razões para comprar o Azur 751R V2

A central de música e vídeo: Não é preciso comprar dois 
dispositivos para som surround sensacional e ótima música. 
Combine a qualidade e potência de um amplificador estéreo 
verdadeiro, com a conectividade e funcionalidade de um 
receiver de áudio e vídeo. Além disso, o controle remoto 
e painel frontal intuitivos do 751R V2 asseguram que todo 
mundo pode apreciar.

Componentes de alta qualidade: Para produzir o melhor 
som surround e estéreo possíveis, juntos com conectividade 
versátil e facilidade incomparável de uso, nós selecionamos 
nossos componentes favoritos. De transformadores toroidais, 
aos DACs (conversores analógico-digital) Cirrus Logic de 
áudio, ao escalador de vídeo Anchor Bay ABT2010 1080p... 
o 751R V2 foi construído sem fazer concessões.

Ótima conectividade: Com muitas entradas analógicas e 
digitais, é quase impossível esgotar. Você pode ligar todo seu 
equipamento de áudio e vídeo incluindo Blu-Ray, televisão 
via satélite, consoles de jogos, MP3 players, CD player, toca-
discos e mais, e ainda há um sintonizador de AM/FM. 

USB assíncrona: O 751R V2 tem até mesmo uma entrada 
assíncrona USB para áudio, que permite que ele trabalhe 
como uma placa de som de alta qualidade para seu 
computador e que faça o streaming de arquivos até 24-
bit/192 kHz.

Configuração rápida: Os receiver de áudio e vídeo podem 
envolver processos de configuração difíceis, mas o 751R 
V2 é rápido e simples graças à configuração automática de 
caixas acústicas Audyssey 2EQ. O microfone fornecido mede 
o ambiente e automaticamente ajusta os níveis das caixas 
acústicas e as distâncias para sua sala.

Zona 2:  O 751R V2 permite uma zona independente 2. Isto 
quer dizer você pode executar áudio e vídeo numa segunda 
sala, e então assistir ou ouvir fontes diferentes em ambos os 
lugares. Nossa zona 2 também apresenta a exclusiva opção 
“Segue o Principal”. Segue o Principal permite que você ouça 
a mesma fonte digital que está tocando na sala principal em 
uma segunda sala. Há também uma saída de sub zona 2 
para 2.1 na segunda sala.

ATF upsampling: O 751R V2 apresenta um 3º DSP 
dedicado que executa nossa exclusiva tecnologia de 
upsampling de áudio ATF.  Isto faz o upsampling de todo o 
áudio de 24-bit/192 kHz, produzindo a máxima qualidade de 
som de todas as fontes, levando o desempenho de áudio 
para um nível superior.

Toda a potência, o tempo todo! O 751R V2 gera uma 
imensa potência de 200 W por canal, fazendo dele um dos 
receivers de áudio e vídeo mais poderosos em sua classe.  
Ele é projetado para direcionar toda a potência disponível 
a muitas ou poucas caixas acústicas ligadas a eles. Por 
exemplo, se você quiser extra desempenho para um par 
de caixas acústicas de alta qualidade na frente em uma 
configuração de som surround, você pode então - com uma 
configuração 5.1 - usar o surround para bi-amp a frente 
direita e esquerda, para o extra impacto e controle.

Ajuste pleno de crossover e gerência de graves: O 
751R V2 incorpora características avançadas de Gerência 
de Graves, permitindo que você canalize frequências baixas 
para suas caixas acústicas da frente, subwoofer ou ambos, 
assim como fornecendo incremento de baixo com seleção 
individual para modos diferentes de surround.

Estrutura totalmente em metal: todos os pontos 
acima não teriam importância se o 751R V2 não fosse 
construído para durar! Do gabinete completamente 
de metal até o chassi ultrarrígido, até o transformador 

toroidal de alta qualidade e alta potência, cada componente no 751R V2 é 
projetado dar muitos anos de prazer ao ouvir.

O 751R V2 tem uma entrada de áudio analógica multicanal  
(7.1 direto).  Isto é ideal para conectar um player universal de alta 
qualidade como o 752BD e permite um caminho de sinal direto, 
não transformados para seção do amplificador do 751R V2.

Este receiver de áudio e vídeo produz áudio de excepcional qualidade... aqui estão 10 razões 
escolher o Cambridge Audio Azur 751R V2 em vez de outros sistemas

Dica excelente!
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Os receiver de áudio e vídeo frequentemente oferecem amplas 
características e efeitos de transformação, mas amplificação e qualidade 
de som são muitas vezes deixadas para trás.  

O Azur 751R V2 proporciona uma experiência de som de home theater 
envolvente e potente, junto com um desempenho impressionante de áudio. 
Na Cambridge Audio, nossa regra número um é que a qualidade do som 
sempre vem primeiro.  Com isso em mente, sempre nos certificamos que 
nossos receivers produzam os mesmos níveis de desempenho de áudio 
que nossos premiados amplificadores estéreo. Isto significa que você não 
precisa de dosi sistemas separados para música e filmes.  Então além de 
produzir as características e processamento de efeitos normais, a diferença 

para outros receivers de áudio e vídeo no mercado é que o 751R V2 faz 
toda sua música – e trilhas sonoras - soar fantástica.

O 751R V2 é versátil e oferece uma ampla gama de configurações e 
sistemas, com seis entradas HDMI para Blu-Ray, jogos ou televisão via 
satélite, e duas saídas HDMI para monitores gêmeos. Há também uma 
ampla variedade de entradas de áudio digitais e analógicas que produzem 
o melhor áudio a partir de fontes e equipamento hi-fi tradicional. É fácil 
de configurar usando a calibração de sala e configuração automática do 
Audissey 2EQ, enquanto o controle remoto intuitivo e o painel frontal, que 
inclui uma entrada HDMI e RCA, garante que qualquer um pode apreciá-lo.

A central de áudio e vídeo completa

Áudio superior
Nós só usamos componentes puros de nível de audiófilo, dos DAC de alta 
qualidade e entrada USB para áudio dedicada para seu computador até o 
transformador toroidal de alto desempenho grande, e isto faz do 751R V2 
um dos mais poderosos receivers de áudio e vídeo de sua classe, 
produzindo 200 watts por canal. O 751R V2 ainda apresenta nossa 
tecnologia patenteada de áudio upsampling ATF, que faz upsample de todo 
áudiode entrada até 24-bit/192 kHz para produzir a mais alta qualidade de 
som com a menor distorção e jitter possível.

O 751R e V2 têm dois DSPs poderosos Texas Instruments de 32 bits para 
compatibilidade com os mais recentes formatos e CODECs de alta 
definição, incluindo vídeo 4k e 3D , que também executam complicadas 
funções de pós-processamento.  Isto permite que executemos coisas como 
DTS remapping, e processamento de canal de altura, de modo que 
qualquer que seja a sua configuração de caixas acústicas e fonte, você terá 
a melhor qualidade de som.

Então usamos um 3º DSP que executa nossa exclusiva tecnologia de 
upsampling de áudio ATF.  Isto faz o upsampling de todo o áudio de 
24-bit/192 kHz, produzindo a máxima qualidade de som de todas as fontes.

Excelente potência
O 751R V2 gera 200 watts por canal, o que significa que estes receivers de 

áudio e vídeo podem facilmente acionar a maioria dos alto-falantes de forma 
realmente eficaz.

Há também um modo de bi-amp que significa que ao usar uma 
configuração 5.1, os canais não utilizados 6 e 7 podem ser usados em vez 
disso para bi-amp os canais de frente esquerod e direito, produzindo o 
controle e o impacto extras necessários para qualquer par de caixas 
acústicas frontais de alta qualidade.

Super resfriado
Toda esta potência, refinamento e versatilidade cabem em uma caixa 
elegante, enquanto nosso avançado sistema de resfriamento X-TractTM 
assegura que pode operar num espaço pequeno sem superaquecer.

Revelando os detalhes

AS MELHORES DICAS!
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Transformadores EI versus Toroidais
Nós nos empenhamos pela perfeição de áudio, que é a razão pela qual 
o 751R V2 apresenta um poderoso transformador toroidal. A Cambridge 
Audio foi um dos primeiros fabricantes a usar transformadores toroidais 
nos anos 70, e nós continuamos a usá-los hoje. Alguns benefícios de um 
transformador toroidal sobre os transformadores inferiores mais baratos EI 
usados pela maioria dos outros fabricantes são:

Saída de potência de alta qualidade aos circuitos de amplificação, 
sem corte do sinal de forma de onda, para fornecer um sinal 
coerente

Nenhum ruído de transformador, zumbido nem ronco

Sensacional desempenho de graves

Saída de alta potência, para permitir que caixas acústicas grandes e 
exigentes sejam acionadas em altos volumes

Grande reserva de potência, para permitir que o transformador 
produza altos picos de volume quando necessário

Completamente blindado contra interferência elétrica interna e 
externa, para manter a qualidade da potência e do sinal

Um transformador EI 
mais barato típico:

Sinal inconsistente fraco

Sem blindagem

Ruidoso

Não acionará caixas 
acústicas poderosas e 
exigentes

As saídas gêmeas HDMI com ARC 
(Canal de Retorno de Áudio) permitem 
que sinais de áudio de uma TV sejam 
enviados ao amplificador – em vez de 
ter que usar a saída de áudio numa TV

Rádio  
AM/FM

Um incrível receiver para home theater projetado para proporcionar um excelente áudio, 
para filmes e para música

Estatísticas vitais
Saída de potência: 200 watts eficazes por canal, 6 ohms (dois canais acionados) 
 170 watts eficazes por canal, 8 ohms (dois canais acionados) 
 120 watts eficazes por canal, 8 ohms (todos os 7 canais acionados)

Entradas: 6 x HDMI, 8 x RCA, multicanal 7.1, áudio USB, 5 coaxiais, 5 ópticas,  
 sintonizador AM/FM, 3 vídeo componente, 4 compósito, 4 S-vídeo

Saídas:   2 HDMI, 7 saídas de caixas acústicas amplificadas, saída 7.2 do  
 pré-amplificador, saída de fone de ouvido, 2 RCAs, 2 ópticas, 2 coaxiais

Dimensões:   150 x 430 x 420 mm (5,9 x 16,9 x 16,5 polegadas) 
(A x L x P) 

Peso:  17,4 kg (38,3 lbs)

O 751R V2 tem um recurso de visualização HDMI.  Isso permite 
que você exiba uma imagem em miniatura de todas as fontes HDMI 
conectadas selecione rapida e facilmente a entrada desejada.

Você sabia?

6 entradas HDMI x  
(5 na parte traseira + 

1 na frente)

Entrada USB 
para áudio de alta 
resolução USB de 

áudio

RS232  
(para uso com projetos 

personalizados de 
instalação)

4 entradas ópticas 
digitais  

(há uma extra na frente 
também)

7 entradas fono RCA 
(há uma extra na 
frente também)

4 entradas de vídeo 
(S-vídeo e vídeo 

compósito com uma 
extra de cada no painel 

frontal também)!

Conectividade líder na categoria 
Além de recursos de upscaling e de upsampling, o 751R V2 têm a gama 
completa de recursos de alto nível de receivers para home theater Entradas e 
saídas analógicas 7.1 (com opção de executar subwoofers gêmeos), e uma 
gama abrangente de entradas e saídas HDMI. O 751R tem 6 entradas HDMI 
e 2 saídas, todas compatíveis com 4k e 3D e também ambos suportando 
um canal de retorno de áudio (ARC). O 751R tem até mesmo uma entrada 
assíncrona USB para áudio, agindo como uma placa de som externa de alta 
qualidade, permitindo que você envie arquivos de qualidade de estúdio de 
até 24-bit/192 kHz ao 751R V2 a partir de seu computador.

Projeto todo em metal
Eletrônicos (e portanto a qualidade do som) são particularmente suscetíveis 
à vibração. Essa é a razão pela qual nós usamos um chassi de metal com 
uma ressonância baixa, acusticamente atenuado para eliminar o máximo 
possível da vibração, assegurando que a qualidade de som máxima seja 
extraída de cada fonte.
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Correspondendo modos de surround 
para atender sua configuração de 
caixas acústicas
Preferências pessoais e restrições de sala significam que cada configuração 
5.1 ou 7.1 de caixas acústicas vai ser ligeiramente diferente, então é possível 
que a mastertrack original de uma trilha sonora 7.1 tenha sido masterizada 
com um traçado de caixas acústicas diferente do que o sendo usado numa 
casa de cliente. 

Há sete traçados diferentes usados por DTS (Digital Theater Surround) 
para trilhas sonoras DTS, HD e HD Master. Para assegurar que os usuários 
apreciem o som como o som original pretendido pelos engenheiros 
(sem mover as caixas acústicas a cada vez) o 751R V2 reposicionarão 
eletronicamente cada caixa para criar a mesma experiência do estúdio de 
gravação ou sala de cinema.

Saída de  
Pré-amplificador 7.1

Um incrível receiver para home theater projetado para proporcionar um excelente áudio, 
para filmes e para música

Nota do projetista

Saídas de áudio e  
vídeo zona 2

3 entradas de vídeo 
componente

Entrada Direta 7.1

5 entradas de áudio 
digitais coaxiais

Conexões de caixas 
acústicas (até 7.1)

Conexão de barramento de 
controle Permite controle de 
produtos Cambridge Audio 

conectados

Controle remoto 751R V2

Conexões de várias salas
Continuando com a especificação versátil, o 751R V2 também permite que 
você execute uma zona independente 2.  Isto quer dizer você pode executar 
áudio e vídeo numa segunda sala, e então assistir ou ouvir fontes diferentes 
em ambos os lugares. Nossa zona 2 também apresenta a exclusiva opção 
“Segue o Principal”. A opção Segue o Principal permite que você ouça a 
mesma fonte digital que está tocando na sala principal numa segunda sala 
(a maioria dos amps mais modernos só deixará você ouvir fontes analógicas 
na segunda sala).

Configuração simples 
Você pode montar facilmente o 751R V2 sem ajuda usando a configuração 
automática de caixas acústicas Audyssey 2EQ.  Para instalação rápida e 
simples em qualquer sala, este sistema usa o microfone fornecido para 
executar múltiplas medidas do ambiente e automaticamente ajusta o 
receiver para uso ótimo de acordo com a acústica da sala.

Saídas de vídeo gêmeas
O 751R V2 apresenta duas saídas HDMI.  Elas podem ser usadas para 
executar dois monitores ao mesmo tempo; ideal se você tem uma tela 
em uma segunda sala, ou deseja utilizar um projetor para filmes, mas 
uma tela de TV para o dia-a-dia.

Suporte para os formatos mais recentes
O V2 usa as últimas tecnologias – inclusive o DSP Texas Instruments dual 
de 32 bits para compatibilidade com todos os mais recentes formatos e 
CODECs, inclusive vídeo 4k e 3D – e você pode comprar o 751R V2 certo 
de que ele será capaz de usar formatos futuros durante muitos anos.

“Nós tomamos nosso conhecimento premiado de 
sistemas hi-fi e projetamos um poderoso receiver 
de áudio e vídeo que também produzirá um  
desempenho estéreo verdadeiramente excepcional”.

Chris, projeto eletrônico


