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Onkyo DAC-HA200 przetwornik D/A i wzmacniacz 

słuchawkowy 

Duch referencyjnego Hi-Fi wkracza  w świat sprzętu przenośnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkyo DAC-HA200 to pierwszy przenośny przetwornik D/A i wysokiej klasy 

wzmacniacz słuchawkowy w ofercie firmy. Umożliwia bezpośrednie cyfrowe 

połączenie z iPod’em touch®, iPhone’m ® lub z iPad’em® zapewniając rewelacyjną 

jakość przetwarzania cyfrowego i doskonałą współpracę tak z kultową serią 

słuchawek Onkyo jak i z innymi 

dostępnymi na rynku produktami, bez 

względu na to czy są to małe przetworniki 

douszne czy wielkie słuchawki nagłowne. 

 

Do DAC-HA200 (USB 2.0) można 

podłączyć także urządzenia pracujące na 

Androidzie i z łatwością uzyskać jakość dźwięku identyczną z płytą CD. Łącze 

cyfrowe USB typu Micro-B zapewnia proste podłączenie muzyki z urządzeń takich jak: 

PC czy MAC, co pozwoli Ci zdecydowanie 

polepszyć dźwięk wychodzący z twojego 

komputera, w którym stosowane są 

zazwyczaj nie najwyższych lotów 

przetworniki cyfrowe, filtry i wzmacniacze 

analogowe.          

 

Po podłączeniu przez USB urządzenia iOS , DAC-HA200 oferuje bezpłatny dostęp do 

aplikacji Onkyo HD Player Pack, a tym samym będziesz mógł korzystać z plików o 

wysokiej rozdzielczości takich jak DSD 5.6 MHz, czy plików bezstratnych 96kHz/24-bit. 
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Do tego wszystkiego będziesz mógł wykorzystać 

korektor graficzny regulujący brzmienie w 16384 

zakresach co pozwoli Ci spersonalizować swoje 

nagrania.  

 

Kompaktowy wzmacniacz, zasilany z 

wbudowanego akumulatora, spakowany jest w 

aluminiową estetyczną obudowę. Wykorzystano 

w nim szereg sprawdzonych technologii takich 

jak: przetwornik D/A Burr-Brown Texas Instruments 

PCM5102, wysokiej klasy wzmacniacz operacyjny 

MUSES8920 i tranzystorowy stopień wyjściowy push-

pull klasy AB.  

 

Jak można oczekiwać od firmy, która rozpoczęła 

ręczną budowę sprzętu Hi-Fi w 1946 roku, jakość 

uzyskanego dźwięku jest niezwykle wysoka. 

Energetyczna, muzykalna i niczym niezakłócona 

muzyka wciągnie każdego miłośnika słuchawek. W kieszeni lub na stole, DAC-HA200 

w połączeniu ze słuchawkami Onkyo z łatwością pokaże każdemu jak dobrze może 

brzmieć dźwięk z mobilnych urządzeń. 
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Właściwości Onkyo DAC-HA200 

 
 Przenośny akumulatorowy najwyższej klasy przetwornik C/A ze wzmacniaczem 

słuchawkowym 

 Współpracuje z iOS (Lightning Connector)*1 

 Współpracuje z AOA 2.0 (Android) przez USB typ-A*2 

 Asynchroniczny przetwornik C/A – współpracuje po przez USB typ Micro-B z: 

PC, Mac, Android - precyzyjny zegar redukującym Jitter i szumy cyfrowe*3  

 Darmowy dostęp do HD Player Pack przy współpracy z urządzeniami iOS (musi 

być zainstalowany Onkyo HF Player) 

 HD Player Pack współpracuje z wyjściem sygnału cyfrowego wysokiej 

rozdzielczości z urządzeń iOS  (FLAC/WAV/ALAC 96kHz/24-bit i DSD 5.6 MHz*4) 

 Onkyo HF Player wyposażony jest w korektor graficzny o 16384 

częstotliwościach regulacji z pamięcią ustawień.  

 Tranzystorowy stopień końcowy push-pull  

 Stopień wejściowy oparty na wzmacniaczu operacyjnym MUSES 8920   

 Przełącznik wejście optyczne/analogowe dla urządzeń iOS 

 Przetwornik D/A TI Burr-Brown PCM-5102 

 Przełączany poziom wzmocnienia (L/H)   

 Współpraca ze słuchawkami  8-600Ω 

 Praca na akumulatorze do 11 godzin (ładownie do 8 godzin) 

 Regulacja głośności z ochroną przed ogłuszeniem  

 Aluminiowa obudowa 

 Moc wyjściowa na 32 Ω: 2 x 145mW 

 Moc wyjściowa na 300 Ω: 2 x 60mW 

 Moc wyjściowa na 600 Ω: 2 x 35mW 

 Zniekształcenia THD+N: 0,003% 

 Waga 210g 

 Wymiary (S x W x G w mm): 64 x 21.7 x 112 

 

 
*1 Certyfikowany do współpracy z: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Retina (4-tej generacji), iPad Air, iPad mini, 

iPad mini Retina i iPod touch (5-tej generacji). 

 

*2 Maksymalna rozdzielczość sygnału wyjściowego da urządzeń Android z AOA 2.0 to 48 kHz i 16-bit (Android 4.1 lub 

późniejszy). 

 

*3 Połączenie przez USB z komputerem wyposażonym w system operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, OS X Snow Leopard 10.6.4 lub późniejszy, OS X Lion, OS X Mountain Lion 10.8, is OS X Mavericks 10.9. 

Współpraca z innymi systemami operacyjnymi nie jest gwarantowana. 

 

*4 Formaty DSD-IFF i DSF są konwertowane przed odtwarzaniem do PCM 
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DANE TECHNICZNE ONKYO DAC-HA200: 
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