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AZUR 751R V2
AV RECEIVER 

AV-vastaanottimet tarjoavat usein laajan kirjon erilaisia 
ominaisuuksia ja tehosteita, mutta vahvistimen ja äänenlaadun 
merkitys jää usein taka-alalle.  

Azur 751R V2 tarjoaa sekä tehokkaan immersiivisen 
elokuvakokemuksen että hämmästyttävän 
musiikinkuuntelämyksen. Cambridge Audion suunnittelufilosofiassa 
laadukas äänentoisto on aina etusijalla.  Noudattamalla tätä 
sääntöä se takaa av-vastaanottimilleen saman audiolaadun, joka 
pätee sen palkituissa stereovahvistimissa.Tämä merkitsee sitä, että 
et tarvitse kahta erillistä järjestelmää elokuvia ja musiikkia varten. Se 
siis tarjoaa kaikki suositut av-toiminnot tehosteineen ja saa lisäksi 

suosikkimusiikkisi kuulostamaan fantastiselta.
Monipuolinen 751R V2 kattaa laajan toimintakirjon sisältäen 

kuusi hdmi-tuloa ohjelmalähteille, kuten Blu-ray, pelikonsoli tai 
satellitti-tv ja kaksi hdmi-lähtöä kahdelle eri näytölle. Tarjolla 
on myös monipuolinen valikoima analogisia ja digitaalisia 
tuloliitäntöjä, jotka mahdollistavat optimaalisen audion perinteisiä 
hifilaitteita varten. Asennus ja huoneakustiikan kalibrointi sujuu 
kädenkäänteessä automaattisella Audyssey 2EQ -järjestelmällä. 
Lisäksi intuitiivinen kaukosäädin ja selkeä etupaneeli ylimääräisine 
hdmi- ja rca-liitäntöineen tarjoavat lisäarvoa käyttömukavuuteen.

Täydellinen AV-keskus

Ylivertainen audio
Käytämme pelkästään audiofiilitason komponentteja, kuten 
korkealuokkaisia D/A-muuntimia, dedikoitua USB-audiotuloa sekä 
ylimitoitettuja toroidimuuntajia, joiden ansiosta 751R V2 on omassa 
luokassaan eräs tehokkaimmista AV-viritinvahvistimista 200 watin 
kanavakohtaisella lähtötehollaan! 751R V2 sisältää lisäksi 
kehittämämme ATF-teknologian, joka ylinäytteistää kaiken sisään 
tulevan audion 24-bit/192kHz-tarkuuteen. Tuloksena on ylivertainen 
äänenlaatu minimaalisella säröllä ja jitterillä.

751R V2 on varustettu kahdella tehokkaalla Texas Instruments 32-bit 
DSP-piirillä, jotka eivät pelkästään takaa yhteensopivuutta kaikkien 
uusimpien korkearesoluutioisten koodekkien ja formaattien kanssa 
mukaan lukien 4K ja 3D video, vaan suorittavat lisäksi monimutkaisia 
jälkiprosessointitoimintoja. Ne mahdollistavat kaiuttimien virtuaalisen 
sijoitusjärjestelmän (DTS remapping) sekä korkeusinformaation 
(H-kanava) prosessoinnin, joten olipa kaiutinkokoonpanosi ja 
ohjelmalähteesi mikä tahansa voit aina nauttia optimaalisesta 
äänentoistosta.

Lisäksi kolmas DSP-piiri ohjaa kehittämäämme ATF-teknologiaa, joka 
ylinäytteistää kaiken sisään tulevan audion 24-bit/192kHz-tarkkuuteen 
mahdollistaen siten ylivertaisen äänentoiston kaikilla ohjelmalähteillä.

Ylivoimainen teho
751R V2:n lähtöteho on 200 wattia per kanava. Tämä merkitsee sitä, 
että se pystyy ohjaamaan useimpia kaiuttimia todella tehokkaasti. 
Bi-amp-toiminto mahdollistaa sen, että 5.1-kokoonpanossa vapaana 
olevat 6. ja 7. kanava voidaan kytkeä antamaan lisäpotkua oikealle ja 
vasemmalle etukanavalle hyödyntämällä ns. Bi-amp-toimintoa.

Superjäähdytys
Kaikki tämä teho, loistokkuus ja monipuolisuus sisältyy 
sulavarakenteiseen koteloon. Kehittynyt X-TractTM-
jäähdytysjärjestelmä puolestaan takaa, ettei ylikuumentumista pääse 
syntymään pienessä tilassa.

Katsaus laitteen sisään

HUIPPUVIHJEET!
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Toroidimuuntaja vastaan 
pakkamuuntaja
Koska tavoitteemme on täydellinen äänentoisto, käytämme 751R 
V2:ssa tehokasta toroidimuuntajaa. Cambridge Audio oli yksi niistä 
ensimmäisistä valmistajista, jotka alkoivat käyttää toroidimuuntajia 
1970-luvulla, ja me käytämme niitä edelleen. Muutamia 
toroidimuuntajien etuja verrattuna useiden kilpailijoiden käyttämiin 
halpoihin pakkamuuntajiin ovat:

Korkealuokkainen syöttövirta vahvistinpiireille estää signaalin 
aaltomuodon leikkautumisen ja varmistaa vakaan signaalin

Ei häiriöääniä kuten hurinaa

Sensaatiomainen bassotoisto

Tehokas – mahdollistaa suurten ja vaativien kaiuttimien käytön 
voimakkailla äänitasoilla

Suuret tehoreservit, sallii tarvittaessa korkeat huipputehot

Täysin suojattu ulkoisilta ja sisäisiltä sähköisiltä häiriöiltä – takaa 
puhtaan signaalin

Tyypillinen 
halpamuuntaja: 

Heikko epävakaa signaali

Ei häiriösuojausta

Äänekäs

Ei pysty ohjaamaan 
suuritehoisia vaativia 
kaiuttimia

Kaksois-hdmi-lähtö ARC-tuella 
(Audio Return Channel) mahdollistaa 

audiosignaalin syöttämisen tv:ltä 
vahvistimelle – sen sijaan, että 

käytettäisiin tv:ssä olevaa erillistä 
audiolähtöä

FM/AM-
radio

Hämmästyttävä kotiteatt-- erivastaanotin, joka tarjoaa ylivertaista äänentoistoa 
niin elokuvafriikille kuin   audiofiilille

Avaintiedot
Lähtöteho:    200 wattia rms/kanava/ 6 ohmia (kaksi kanavaa kuormitettu) 
 170 wattia rms/kanava/ 8 ohmia (kaksi kanavaa kuorm.) 
 120 wattia rms/kanava/ 8 ohmia (kaikki 7 kanavaa kuorm.)

Tuloliitännät:   6 x HDMI, 8 RCA, 7.1-monikanava, USB-audio, 5 koaks., 5 opt.,  
 FM/AM-viritin, 3 komponenttivideo, 4 komposiittivideo, 4 S-video

Lähtöliitännät:    2x HDMI, 7 x kaiutin, 7.1-preamp, kuulokkeet, 2x RCA,  
 2x optinen, 2x koaksiaalinen

Mitat:  150 x 430 x 420mm (5.9 x 16.9 x 16.5’’)(K x L x S) 

Paino:   17.4kg (38.3lbs)

7551R V2:ssa on hdmi-esikatselutoiminto. Sen ansiosta saat 
näkyviin pienoiskuvan kaikista kytketyistä hdmi-lähteistä, jolloin voit 
kätevästi ja nopeasti valita haluamasi tuloliitännän.

Tiesitkö tämän?

6 x hdmi-tulo  
(5 takana +1 

edessä)

Korkearesoluu-
tioinen  

USB-audiotulo

RS232  
(räätälöityä 

asennusprojektia 
varten)

4 x digitaalinen 
optinen tulo 

(lisäksi edessä 
yksi ylimääräinen)

7 x RCA  
phono inputs  

(there’s also an extra 
one on the front panel)

4 x videotulo  
(S-video ja 

komposiittivideo, 
lisäksi edessä yhdet 

ylimääräiset)

Loistavat liitäntäominaisuudet
Kattavien skaalaus-ja ylinäytteistystoimintojen lisäksi 751R V2 sisältää 
huippuluokan kotiteatterivahvistimen kaikki keskeiset ominaisuudet: 
7.1-järjestelmän analogiset tulo- ja lähtöliitännät (sisältäen ohjauksen 
kaksois- subwooferille), sekä runsaslukuisen valikoiman hdmi-tulo- ja 
lähtöliitäntöjä.  751R V2:ssa on 6 hdmi-tuloa ja kaksi lähtöä, jotka kaikki 
ovat 4K sekä 3D-yhteensopivia ja sisältävät tuen audiopaluukanavalle 
(ARC).  751R V2:ssa on jopa asynkroninen USB-audiotulo, joka toimii 
korkealuokkaisena ulkoisena äänikorttina, jonka ansiosta voit lähettää 
751R V2:een erottelutarkkuudeltaan jopa 24-bit/192kHz-tiedostoja 
tietokoneeltasi.

Kokometallirunko
Elektroniset piirit (ja sen myötä äänenlaatu) ovat erityisen herkkiä 
värähtelylle. Tästä syystä käytämme matalaresonanssista, akustisesti 
vaimennettua metallirunkoa eliminoidaksemme värähtelyt mahdollisimman 
tehokkaasti. Tuloksena on optimaalinen äänenlaatu kaikilla äänilähteillä.
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AV RECEIVER 

Kaiuttimien elektroninen asemointi 
monikanavaisessa kokoonpanossa
Johtuen henkilökohtaisista mieltymyksistä ja kuunteluhuoneen 
asettamista rajoituksista jokainen 5.1-tai 7.1-kaiutinkokoonpano on 
hieman erilainen, joten on mahdollista, että alkuperäinen 7.1 ääniraita 
on masteroitu erilaisella kaiutinkokoonpanolla kuin se, joka on käytössä 
asiakkaan kotona. DTS (Digital Theater Surround) käyttää seitsemää 
erilaista kokoonpanoa DTS HD- ja DTS HD Master -ääniraidoille. 
Jotta käyttäjä voisi nauttia äänestä sellaisena, kuin se alun perin oli 
tarkoitettu kuultavaksi (tarvitsematta siirtää kaiuttimia joka kerta), 751R 
V2 asemoi elektronisesti jokaisen kaiuttimen synnyttämään saman 
kuuntelukokemuksen, joka vallitsee äänitysstudiossa tai elokuvissa.

7.1  
Preamp-lähtöliitäntä

Hämmästyttävä kotiteatt-- erivastaanotin, joka tarjoaa ylivertaista äänentoistoa 
niin elokuvafriikille kuin   audiofiilille

Suunnittelijan huomautus

Zone 2 audio- ja 
videolähtö

3 x  
komponenttivideotulo

7.1  
Direct-tuloliitäntä

5 x  
koaksiaalitulo  

digitaaliselle audiolle

Kaiutinliitännät (tukee 
jopa 7.1-kokoonpanoja)

Ohjausväylä (Control bus) 
(Mahdollistaa ohjauksen 
kytketyistä Cambridge 

Audiotuotteista)

751R V2-kaukosäädin

Monihuonekytkennät
751R V2:n monipuolisiin ominaisuuksiin kuuluu itsenäinen kuuntelutila 
2. Tämä merkitsee sitä, että voit toistaa audio- ja videosisältöä myös 
toisessa huoneessa ja siten nauttia eri ohjelmista kahdessa eri huoneessa.    
Kuuntelutila 2 (Zone 2) sisältää ainutlaatuisen “Follow Main”-toiminnon.  
“Follow Main” mahdollistaa myös digitaalisen äänilähteen kuuntelemisen 
toisessa kuunteluhuoneessa (useimmat nykyiset vahvistimet sallivat vain 
analogiset äänilähteet kuuntelutilassa 2.

Yksinkertainen asennus 
751R V2:n Audyssey 2EQ -huonekalibroinnin ansiosta voit aloittaa 
kuuntelun tuossa tuokiossa. Mukana toimitettu mikrofoni tekee lukuisia 
mittauksia kuuntelutilasta ja säätää automaattisesti vahvistimen toiminnot 
optimaalisiksi kuunteluhuoneen akustiikan mukaan.

Kaksoisvideolähtö
751R V2 sisältää kaksi hdmi-lähtöä. Voit käyttää näitä kahdella näytöllä 
tapahtuvaan samanaikaiseen katseluun; ihanteellinen ratkaisu jos sinulla 
on toinen näyttöruutu toisessa huoneessa, tai haluat käyttää videotykkiä 
elokuvien katseluun, mutta televisioruutua päivittäisten ohjelmien 
katseluun.

Tuki uusille formaateille
Hyödyntämällä uusinta teknologiaa – sisältäen Texas Instruments dual 32-
bit DSP -piirin, 751R V2 tukee kaikkia uusimpia koodekkeja ja formaatteja, 
joihin sisältyvät niin 4K kuin 3D video. Tämä merkitsee sitä, että 751R V2 
tarjoaa parasta mahdollista viihdettä myös tulevina vuosina.

“Olemme soveltaneet palkittua hifi-osaamis-
tamme ja suunnitelleet tehokkaan av-
vastaanottimen, joka tarjoaa lisäksi todella 
poikkeuksellisen stereoäänen.” 

Chris – Elektroniikkaosaston johtaja


