
  

  

A-9000R 
Zintegrowany wzmacniacz stereo 
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Skonstruowany z zachowaniem najwyższych standardów przez i dla prawdziwych melomanów. A-9000R oferuje unikalne połączenie wydajności 
i wszechstronności. Jako jeden z komponentów HiFi nowej linii Onkyo Reference, A-9000R posiada DNA zaczerpnięte z pokrewnych modeli. 
Podobnie jak wzmacniacz M-5000R, zawiera technologie: AWRAT, Quad Push-Pull i trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona. Tak jak 
przedwzmacniacz P-3000R posiada łącza cyfrowe AES / EBU (Amphenol), koaksjalne i optyczne, wykorzystuje asynchroniczne przesyłanie 
sygnału zgodnego z ATM (Asynchronous Transfer Mode) przez złącze USB zapewniając czyste odtwarzanie dźwięku HD (192kHz/24-Bit). Oprócz 
tego, A-9000R wykorzystuje niezależne dla obu kanałów przetworniki Wolfson 192 kHz/24-bit, redukującą zakłócenia technologię DIDRC oraz 
mocną konstrukcję obudowy zapewniającą ochronę wzmacnianego sygnału przed zakłóceniami. Dodatkowo A-9000R może pracować jako: 
wzmacniacz zintegrowany, przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy lub równocześnie jako przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. Taki rodzaj 
uniwersalności połączony z wysoką jakością wykonania i doskonałym dźwiękiem jest niezwykle atrakcyjny dla audiofilów. 



  

  

Właściwości Onkyo A-9000R 

• Moc wyjściowa: 140W/kanał 4Ω/20-20000Hz/0.05%/IEC/wysterowane dwa kanały 

• Technologia AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)  

• Technologia DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)  

• Wzmacniacz zbudowany w technologi: Quad Push-Pull z trójstopniowymi odwróconymi obwodami Darlingtona 

• USB z ATM – odtwarzanie dźwięku 192kHz/24-bit 

• Antywibracyjne aluminiowe panele na froncie, wierzchu i bokach obudowy. 

• Nowa zaawansowana konstrukcja połączeń bloków wewnętrznych redukująca wibracje 

• Budowa symetryczna dla lewego i prawego kanału 

• Przetworniki Wolfson® (WM8742) 192kHz/24-bit niezależne dla obu kanałów 

• Cztery duże kondensatory filtrujące 18,000 µF 

• Cztery tryby pracy: wzmacniacz zintegrowany, wzmacniacz mocy, przedwzmacniacz, równocześnie przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. 

• 4 wejścia cyfrowe: AES / EBU (Amphenol), 2xkoaksjal, 1xoptyczne 

• 3 wejścia analogowe/ 1wyjście 

• Wejście gramofonowe (MM/MC) 

• Niezależny wzmacniacz słuchawkowy 

• Głośniki A/B 

Nowe technologie Onkyo  

1. DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) 

Częstotliwości powyżej 100kHz są bardzo podatne na zakłócenia wprowadzane przez urządzenia cyfrowe np. impuls zegara dyktującego 
moment pobrania próbki cyfrowej. Mimo, że zakłócenia te leżą znacznie powyżej zakresu ludzkiego słuchu, mają negatywny wpływ na charakter 
czy atmosferę dźwięku reprodukowany w zakresie słyszalnym. Dzięki zastosowaniu technologii DIDRC, zapewniającej poprawę liniowości 
przetwarzania cyfrowo/analogowego i zmniejszającej zakłócenia, Onkyo efektywnie redukuje słyszalne zafałszowanie dźwięku. 

2. Low Negative-Feedback Design 

Zbyt głębokie ujemne sprzężenia zwrotne pozwala na silne oddziaływanie siły elektromotorycznej wytwarzanej w cewce zasilanego głośnika na 
wzmacniacze końcowe. W efekcie jakość dźwięku mocno na tym cierpi, a wzmacniacz przestaje „kontrolować” podłączone głośniki. By utrzymać 
najwyższą jakość reprodukcji dźwięku Onkyo stosuje płytkie ujemne sprzężenie zwrotne, a dodatkowo dba o szerokie pasmo przenoszenia i 
redukcję zniekształceń sygnału.  

3. Closed Ground-Loop Circuits 

A-9000R wykorzystuje zaawansowany projekt sekcji wzmacniacza, w którym każdy obwód ma osobne i niezależne połączenie z zasilaniem. 
Minimalizuje to wpływ na siebie zniekształceń powstających w poszczególnych obwodach. Poziom zerowy (uziemienie) pozostaje wolne od 
jakichkolwiek zakłóceń. 

4. HICC (High Instantaneous-Current Capability) 

Ogromna obciążalność wyjść wzmacniacza Onkyo dochodząca do 140 amperów pozwala łatwo i natychmiastowo zapanować nad siłą 
elektromotoryczną generowaną przez głośnik i płynącą w kierunku odwrotnym niż sygnał sterujący. Bez względu na to jakie kolumny zostaną 
podłączone do wyjścia wzmacniacza potrafi on trzymać je w ryzach nie zważając na zmiany impedancji. 

5. Symmetrical Twin-Monaural Construction 



  

  

Wzmacniacz, poczynając od zasilania aż do końcowych stopni skonstruowany jest jako mono dla każdego kanału. Każdy kanał ma taką samą 
konstrukcję elektryczną i mechaniczną. Ścieżki sygnałowe mają taką samą długość co przyczynia się zminimalizowania błędów w 
stereofonicznym odtwarzaniu sygnału. 

6. Quad Push-Pull i trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona 

Trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona zwiększają wydajność wzmacniacza, a przez zastosowanie niskiego ujemnego sprzężenia 
zwrotnego konstrukcja utrzymuje stabilność napięcia i polepsza przetwarzanie transjentów. Dodatkowo w końcówce mocy odnajdziemy 
podwojone tranzystory wyjściowe w każdym kanale (Quad Push-Pull) co znacząco zwiększa moc wyjściową wzmacniacza.  

7. Cztery tryby pracy wzmacniacza 

Onkyo A-9000R może pracować w czterech trybach: jako wzmacniacz zintegrowany, tradycyjny wzmacniacz mocy, przedwzmacniacz lub też 
jako rozdzielony przedwzmacniacz i końcówka mocy. W tym ostatnim trybie można wpiąć między bloki wzmacniacza np. korektor graficzny. 

8. USB z transmisją danych w technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode)  

Łącze USB, w które wyposażony jest wzmacniacz A-9000R pozwala przesyłac sygnał audio o wysokiej rozdzielczości 192 kHz/24-bit. Dzięki 
technologii ATM (asynchronicznemu transferowi danych) przesył danych wykazuje dużą stabilność i wysoką jakość. Odtwarzanie audio z PC 
wymaga dedykowanego oprogramowania, które można pobrać ze strony internetowej Onkyo. 

9. Przetworniki DAC Wolfson® (WM8742) 

We wzmacniaczu wykorzystano wysokiej jakości przetworniki cyfrowo-anologowe firmy Wolfson (WM8742) po jednym na każdy kanał. 

10. Nowa konstrukcja wewnętrzna urządzenia. 

Zamiast mocowania płytek z poszczególnymi obwodami bezpośrednio do podstawy obudowy, umieszczono je na specjalnych uchwytach przy 
przedniej i bocznych ściankach. Taka konstrukcja zabezpiecza elementy elektroniczne przed negatywnym wpływem wibracji. 

11. Nowa konstrukcja zewnętrzna urządzenia 

We wzmacniaczu A-9000R zastosowano jako front, boki i wierzch obudowy solidne aluminiowe panele. Usztywnia to konstrukcję i zabezpiecza 
przed niepożądanymi wibracjami oddziaływującymi na elementy elektroniczne, wywołanymi drganiami własnymi obudowy.  

12. Elementy o audiofilskiej jakości 

Aby zapewnić optymalne działanie wzmacniacza A-9000R wykorzystano do jego budowy elementy o doskonałej jakości, godnej do zastosowania 
w rozwiązaniach profesjonalnych. Cztery potężne kondensatory o pojemności 18000 µF każdy w bloku zasilacza, miedziana płyta o grubości 
1.2mm zapewnia ultra stabilny poziom odniesienia (uziemienie), duże pozłacane gniazda wejściowe i wyjścia głośnikowe, oraz wejście cyfrowe 
zrealizowane na łączu Amphenol AES/EBU. To wszystko zapewnia najwyższą jakość działania i minimalną degradację wzmacnianego sygnału. 

 

• Moc wyjściowa: 140W/kanał 4Ω/20-20000Hz/0.05%/IEC/wysterowane dwa kanały 
• Technologia AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)  
• Technologia DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)  
• Wzmacniacz zbudowany w technologi: Quad Push-Pull z trójstopniowymi odwróconymi obwodami Darlingtona 
• USB z ATM – odtwarzanie dźwięku 192kHz/24-bit 
• Antywibracyjne aluminiowe panele na froncie, wierzchu i bokach obudowy. 
• Nowa zaawansowana konstrukcja połączeń bloków wewnętrznych redukująca wibracje 
• Budowa symetryczna dla lewego i prawego kanału 
• Przetworniki Wolfson® (WM8742) 192kHz/24-bit niezależne dla obu kanałów 
• Cztery duże kondensatory filtrujące 18,000 µF 
• Cztery tryby pracy: wzmacniacz zintegrowany, wzmacniacz mocy, przedwzmacniacz, równocześnie przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. 
• 4 wejścia cyfrowe: AES / EBU (Amphenol), 2xkoaksjal, 1xoptyczne 
• 3 wejścia analogowe/ 1wyjście 
• Wejście gramofonowe (MM/MC) 
• Niezależny wzmacniacz słuchawkowy 
• Głośniki A/B 

 

Waga netto: 18,50 kg 



  

  

Wymiary produktu: 435 x 435 x 175 mm 
KGO: 2,71 zł 

 

 

A-9000R SILVER panel przedni otwarty 

 

A-9000R SILVER widok z tyłu 



  

  

 

A-9000R SILVER widok z góry 

 

A-9000R Pilot zdalnego sterowania 



  

  

 

A-9000R BLACK panel przedni otwarty 

 

A-9000R BLACK widok z tyłu 

 


