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AZUR 751R V2
AV RECEIVER 

Hemmabioreceivrar erbjuder ofta en mängd olika typer av funktioner 
och effektbearbetning, men förstärkning och ljudkvalitet hamnar ofta 
på efterkälken.  

Azur 751R V2 ger en kraftfull, omslutande hemmabioupplevelse 
och förbluffande fina ljudprestanda. Vi på Cambridge Audio sätter 
alltid ljudet i första rummet.  Det här gör att vi alltid ser till att våra 
hemmabioreceivrar håller samma nivå av ljudprestanda som våra 
prisbelönta stereoförstärkare, vilket innebär att du inte behöver två 
separata anläggningar för film och musik.  Så utöver att leverera de 
funktioner och den effektbearbetning du brukar hitta så får 751R 
V2, till skillnad från många andra hemmabioreceivrar på marknaden, 

även din musik – och alla filmljudspår – att låta fantastiskt.
Vår mångsidiga 751R V2 stöder en mängd olika system 

och konfigurationer med sina sex HDMI-ingångar för Blu-ray, 
spelkonsoler eller satellit-TV samt två HDMI-utgångar för dubbla 
skärmar. Den har också en mängd olika och analoga utgångar för 
att kunna tillhandahålla bästa möjliga ljud från traditionella källor 
och traditionell hi-fi-utrustning. Den är lätt att installera tack vare 
Audyssey 2EQ-tekniken som automatiskt konfigurerar och kalibrerar 
den efter rummet, samtidigt som den intuitiva fjärrkontrollen och 
frontpanelen – som omfattar en HDMI- och en RCA-ingång – 
säkerställer att vem som helst kan använda den. 

Ett fulländat nav i hemmabion

Överlägset ljud
Vi använder bara riktigt audiofila komponenter, från högkvalitativa 
D/A-omvandlare och en dedikerad, ljudoptimerad USB-ingång för 
datorn, till en audiofil, överdimensionerad ringkärnetransformator 
som gör 751R V2 till en av de mest kraftfulla hemmabioreceivrarna 
i klassen med 200 watt per kanal! 751R V2 har till och med vår 
patentskyddade ATF-teknik för uppsampling av ljud, och som 
samplar upp allt inkommande ljud till 24 bit/192 kHz för att leverera 
ljud i högsta möjliga kvalitet med minsta möjliga förvrängning och 
jitter.

751R V2 har två kraftfulla 32-bitars DSP-processorer från Texas 
Instruments som inte bara säkerställer kompatibilitet med de 
senaste högupplösta CODEC-rutinerna och formaten, som t.ex. 
4K- och 3D-video, utan även utför komplicerade funktioner för 
efterbehandling.  Det här gör att de kan hantera funktioner som 
DTS-ommappning och bearbetning av höjdkanaler så att du 
oberoende av högtalarkonfiguration och källa kommer att få bästa 
möjliga ljudkvalitet.

Vi använder då en tredje DSP som kör vår patentskyddade 
ATF-teknik för uppsampling av ljud.  Denna samplar upp allt ljud till 
24 bit/192 kHz, vilket ger en helt ultimat ljudkvalitet från alla källor.

Enormt kraftfull
751R V2 levererar 200 watt per kanal, vilket innebär att den lätt kan 
driva de flesta högtalare på ett effektivt sätt.

De har även ett läge för bi-amping, vilket betyder att du med en 
5.1-uppsättning istället kan använda kanal 6 och 7 till att bi-ampa 
höger och vänster frontkanaler. På så sätt får du den extra punch 
och kontroll som fronthögtalare av hög kvalitet kräver.

Utmärkt kylning
All denna kraft, elegans och mångsidighet har förpackats i ett 
snyggt och elegant hölje, samtidigt som vårt avancerade X-TractTM-
kylningssystem säkerställer att enheten kan arbeta i små utrymmen 
utan att bli överhettad.

Det är insidan som räknas

TIPS
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En jämförelse mellan ringkärne- 
och EI transformatorer
Eftersom vi strävar efter att erbjuda perfekt ljud har 751R V2 utrustats 
med en kraftfull ringkärnetransformator. Cambridge Audio var en av 
de första tillverkarna som började använda ringkärnetransformatorer 
på 1970-talet och vi använder dem än idag. Några av de fördelar 
ringkärnetransformatorer erbjuder jämfört med de billigare, sämre EI-
transformatorer som de flesta andra tillverkare använder är:

En högkvalitativ uteffekt till förstärkningskretsarna som ger en 
jämn signal utan att klippa signalens vågform

Inga störningar och inget surr eller brummande från 
transformatorn

Enastående basprestanda

En hög uteffekt som gör det möjligt att driva stora, tungdrivna 
högtalare på hög volym

Stora kraftreserver som gör att transformatorn kan leverera höga 
volymtoppar när det behövs

En fullständig skärmning mot inre och yttre elektriska störningar 
för att upprätthålla effektens och signalens kvalitet

En vanlig billigare El-
transformator: 

Har en svag och ojämn signal

Har ingen skärmning

Är störningsbenägen

Kan inte driva kraftfulla och 
krävande högtalare

Dubbla HDMI-utgångar med ARC 
(Audio Return Channel) gör det möjligt 

att skicka ljudsignalen från TV:n till 
förstärkaren via HDMI istället för att 

använda TV:ns ljudutgång

FM/AM-
radio

En fantastisk hemmabi- oreceiver som utformats för att leverera 
storslaget ljud för både  musik och film

Viktiga specifikationer
Uteffekt:   200 watt RMS per kanal, 6 ohm (två kanaler i drift) 
 170 watt RMS per kanal, 8 ohm (två kanaler i drift) 
 120 watt RMS per kanal, 8 ohm (alla sju kanaler i drift)

Ingångar:  6 x HDMI, 8 RCA, 7.1 multikanal, USB för ljud, 5 koaxiala,  
 5 optiska, FM/AM-radio, 3 komponentvideo, 4 komposit, 4 S-video

Utgångar:    2 HDMI, 7 högtalarutgångar med förstärkning, 7.2  
 förförstärkarutgångar, hörlursuttag, 2 RCA, 2 optiska, 2 koaxiala

Mått:   150 x 430 x 420 mm 
(H x W x D): 

Vikt:  17,4 kg

751R V2 har en HDMI Preview-funktion.  Det här gör att du kan 
visa en miniatyrbild från alla anslutna HDMI-källor och sedan 
snabbt och enkelt välja den ingång du vill använda.

Visste du det här?

6x HDMI-ingångar 
(5 på baksidan, 1 

på framsidan) 

Ljudoptimerad 
USB-ingång med 
hög upplösning

RS232  
(för anpassade 
installationer)

4 x digitala optiska 
ingångar (det finns 
även en extra på 

framsidan)

7 x RCA/phono-
ingångar (det finns 
även en extra på 

frontpanelen)

4 x videoingångar 
(S-video och 

komposit med en 
extra av vardera på 

frontpanelen!)

Anslutningar som gör den ledande  
i klassen 
Utöver omfattande kapacitet för uppskalning och uppsampling har 751R 
V2 en komplett uppsättning förstklassiga hemmabiofunktioner: Analoga 
7.1-ingångar och -utgångar (med möjlighet att köra dubbla subbasar) och 
en heltäckande uppsättning HDMI-ingångar och -utgångar. 751R V2 har 6 
HDMI-ingångar och två HDMI-utgångar som alla är 4K- och 3D-kompatibla, 
samtidigt som de stöder ARC (Audio Return Channel). 751R V2 har till och 
med en ljudoptimerad asynkron USB-ingång som fungerar som ett externt 
ljudkort av hög kvalitet, så att du kan skicka ljud från högupplösta filer i 
studiokvalitet på upp till 24 bit/192 kHz till 751R V2 från datorn.

Utformad helt i metall
Elektronik (och därmed ljudkvalitet) är särskilt känslig för vibrationer. Därför har 
vi använt ett akustiskt dämpat metallchassi med låg resonans för att eliminera 
så mycket vibrationer som möjligt och säkerställa att bästa möjliga ljudkvalitet 
lockas fram från varje källa.
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Surroundlägen som matchar 
din högtalaruppsättning
Personliga preferenser och begränsningar i varje rum innebär att varje 5.1- 
eller 7.1-högtalarkonfiguration skiljer sig åt något. Det är alltså möjligt att 
den ursprungliga masterinspelningen av ett 7.1-ljudspår mastrades med 
en annan högtalaruppsättning än den kunden använder hemma hos sig. 

Det finns sju olika uppsättningar som används av DTS (Digital Theater 
Surround) för DTS HD- och DTS HD Master-ljudspår. För att säkerställa att 
användarna får njuta av det ljud som ljudteknikerna hade tänkt sig (utan att 
fysiskt behöva flytta högtalarna varje gång) kommer 751R V2 istället att på 
elektronisk väg ge varje högtalare en position som ger samma upplevelse 
som man får i en inspelningsstudio eller på bio.

7.1-förförstärkarut-
gångar

En fantastisk hemmabi- oreceiver som utformats för att leverera 
storslaget ljud för både  musik och film

En kommentar från konstruktören

Ljud- och bildutgångar 
för zon 2

3x komponentvideo-
ingångar

Direkta 7.1-ingångar

5 x digitala koaxiala 
ljudingångar

Högtalarterminaler  
(upp till 7.1)

Kontrollbussar (gör det 
möjligt att styra den via 

andra anslutna produkter 
från Cambridge Audio)

Fjärrkontroll för 751R V2

Multiroom-anslutningar
De mångsidiga specifikationerna i 751R V2 omfattar även möjligheten att 
köra en andra, oberoende zon.  Det här betyder att du kan skicka ljud 
och bild till ett annat rum och sedan titta och lyssna på olika källor i de två 
rummen. Zon 2 har även vår unika Follow Main-funktion. Follow Main gör 
att du kan lyssna på samma digitala källa som spelar i huvudzonen även i 
det andra rummet. (På de flesta moderna förstärkare kan du bara lyssna 
på analoga källor i det andra rummet.)

Enkel att installera
Du kan själv enkelt konfigurera 751R V2 genom att använda Audyssey 
2EQ som automatiskt konfigurerar högtalarna.  Den här funktionen 
installerar snabbt och enkelt systemet i vilket rum som helst via en 
medföljande mikrofon genom att utföra flera mätningar i lyssningsmiljön 
och automatiskt ställa in receivern optimalt för akustiken i just ditt rum.

Dubbla videoutgångar
751R V2 har två HDMI-utgångar.  Dessa kan användas för att visa bilden 
på två skärmar samtidigt. Det här är perfekt om har en skärm i ett andra 
rum eller om du vill använda en projektor när du ska se film, men en TV 
för vardagstittandet.

Stödjer de senaste formaten
I och med att den utrustats med den allra senaste tekniken – inklusive 
en dubbel 32-bitars DSP-processor från Texas Instruments som gör den 
kompatibel med alla de senaste CODEC-rutinerna och formaten, plus 4K- 
och 3D-video – så kommer 751R V2 att kunna hantera framtida format 
under många år framöver.

”Vi har tagit vår prisbelönta hi-fi-expertis 
och konstruerat en kraftfull hemmabiore-
ceiver som även kommer att leverera helt 
enastående stereoprestanda.” 

Chris – elektronikansvarig


