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Onkyo C-N7050 sieciowy odtwarzacz CD 

Jeśli poszukujesz komponentów Hi-Fi oferujących najwyższą jakość 

odtwarzania dźwięku, a do tego wspaniale uniwersalnych, nie 

powinieneś szukać niczego innego – C-N7050. 

 

Odtwarzanie dźwięku z PC, serwera NAS, smartfona czy tradycyjnego dysku 

optycznego nie stanowi dla niego żadnego problemu. Najnowszy odtwarzacz 

Onkyo, jest zaprojektowany tak, by odtwarzać muzykę o bardzo wysokiej 

rozdzielczości (DSD 5.6 MHz), a także z plików zapisanych w bezstratnych kodekach 

(w tym FLAC i WAV 192/24, ALAC 96kHz/24). Dodatkowo możesz sterować 

urządzeniem ze smartfona, wykorzystując do tego celu bezpłatne oprogramowanie 

Onkyo. Możesz także przesyłać bezprzewodowo pliki muzyczne z telefonu lub 

słuchać tysięcy stacji radiowych dostępnych w Internecie (vTuner). Do 

certyfikowanego przez Apple przedniego portu USB możesz podłączyć swojego 

iPhone’a/ iPod’a i rozkoszować się czystą i klarowną muzyką dostarczoną do 

odtwarzacza w formie cyfrowej.  

Jakość reprodukowanego dźwięku jaką 

oferuje C-N7050, podobnie jak i inne 

produkty Onkyo, jest wręcz znakomita. W 

przypadku nowego odtwarzacza do 

dekodowania dźwięku wykorzystano 32-
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bitowy przetwornik Texas Instruments Burr-Brown model PCM1795, oraz również 32-

bitowy DSP (TI DA830). Za filtrowanie sygnału, po przejściu przez przetwornik D/A, 

odpowiedzialny jest filtr analogowy VLSC™, który perfekcyjnie eliminuje wszelkie 

zakłócenia impulsowe powstające w przetworniku D/A. Uzyskany dźwięk 

charakteryzuje się swobodnym i muzykalnym odtwarzaniem pełnego pasma, a 

zwłaszcza bardzo trudnych do zachowania we wzorcowej, niezmienionej formie,  

najwyższych częstotliwości.  Filtr VLSC™ został po raz pierwszy zastosowany we 

wzorcowym odtwarzaczu DVD model RDV-1 firmy Integra Research (wejściowa cena 

detaliczna 4000€).      

 

Onkyo C-N7050 to także bardzo solidna antywibracyjna budowa z wykorzystaniem 

metalowego panelu przedniego, co w połączeniu z zaawansowaną technologią 

przetwarzania cyfrowego zapewni Ci stabilny i czysty dźwięk, pozbawiony zakłóceń, 

który dostępny będzie w każdej chwili i z dowolnego źródła. 

Właściwości C-N7050 
 

 Odtwarza dyski: CD, CD-R, CD-RW, CD-R/RW kodowane w MP3 lub WAV 

 Odtwarza pliki przez DLNA: DSD 2.8MHz, DSD 5.6 MHz, FLAC i WAV – 192kHz/24-

bit, ALAC – 96kHz-24-bit 

 Streaming audio i kontrola ze smartfonów dzięki darmowym Onkyo Remote 

App (iPod Touch/iPhone i Android) 

 Certyfikowane cyfrowe wejście USB dla iPod/iPhone (przód) 

 Radio internetowe (vTuner) kontrolowany przez Onkyo Remote App 

 Przetwornik D/A TI Burr-Brown 192 kHz/32-bit (PCM1795) 

 Filtr VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry ) – eliminacja zakłóceń cyfrowych 

zapewniająca czysty i przejrzysty dźwięk 

 32-bit DSP (TI DA830) 

 Duży czytelny FL Display – wyświetla: utwór/artysta/album/ inne informacje 
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 Port USB (tył) i sieć lokalna – odtwarzanie MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, 

WAV, ALAC, Ogg Vorbis, AAC  

 Płynny i cichy mechanizm ładowania dysku 

 Solidna konstrukcja antywibracyjna ze aluminiowym panelem frontowym 

 Pamięć 25-utworów, odtwarzanie losowe/powtórka   

 Pamięć 3 stacji internetowych z funkcją vTuner Bookmark 

 Funkcja Auto Standby 

 3 tryby jasności wyświetlacza (Normal/Dim/Dimmer) 

 2 wyjścia cyfrowe (koaksjalne i optyczne) 

 Wyjście analogowe dźwięku 

 Wejście Ethernet 

 Wejście/wyjście RI 

 

 

DANE TECHNICZNE C-N7050 
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