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Przedwzmacniacz kina domowego 9.2 

 

                      

                  

           

 

 

Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkyo wprowadza do swojej oferty nowy najwyższej klasy procesor/przedwzmacniacz o symbolu PR-SC5509, który wraz z dziewięciokanałową 
końcówką mocy PA-MC5500 tworzy najbardziej zaawansowany technologicznie i dźwiękowo system kinowy producenta.  

Procesor wyposażony jest w wejścia i wyjścia symetryczne XLR (również SUB) zapewniające transmisję sygnału na najwyższym poziomie z 
najlepsza możliwą jakością. 



  

  

Za przetwarzanie sygnału audio z formy cyfrowej na analogową odpowiedzialnych jest sześć przetworników Texas Instruments Burr-Brown 
(PCM 1795) pracujących z rozdzielczością 32 Bitów.  

Procesor umożliwia dostęp do niemal niezliczonej liczby stacji radiowych działających w Internecie (pamięć 40 stacji). Przy wykorzystaniu 
dodatkowego adaptera UWF-1 możliwe jest łączenie z siecią bezprzewodowo. Dodatkowo użytkownik ma dostęp do plików muzycznych 
znajdujących się na dyskach komputerów wpiętych w domową sieć i może odtworzyć je z jakością o której wcześniej nawet nie śnił. 

Najnowszy Onkyo wyposażony jest w DTS-Neo:X. System pozwala wytworzyć dźwięk w systemie 11.1 dodając do standardu 7.1 dodatkowe 
kanały przednie high i wide.  

PR-SC5509 wyposażony jest, w 8 wejść (jedno na froncie) HDMI v 1.4 oraz w 2 wyjścia, a także łącza takie jak: RS232, IR 2xIn/Out, Trigger 
12V (Zone 2/3 ) co pozwala wpiąć go w zewnętrzny system sterowania tzw. „Inteligentny dom”. 

Onkyo posiada prestiżowy certyfikat THX Ultra2 Plus™. Wraz z bardzo wydajną końcówką mocy PA-MC5500 można stworzyć perfekcyjną 
instalację kina domowego w pomieszczeniach o powierzchni do 34m2 (przy wysokości pomieszczenia 2.5m) zakładając, że kolumny oddalone są 
od słuchacza o 3.6 m lub więcej. Certyfikat THX nadawany jest urządzeniom domowym, ale odnajdziemy go także w kilku tysiącach doskonale 
nagłośnionych sal kinowych na całym świecie.  

W PR-SC5509 zastosowano zaawansowany technologicznie procesor wizyjny HQV® Vida™ VHD1900, który potrafi wygładzić każdy obraz. 
Dodatkowo dostępna jest rozbudowana regulacja obrazu ISF dla każdego wejścia, a sygnał z HDMI można upskalować do postaci 4k 
(3840x2160) wykorzystując procesor Marvell Qdeo™.  

Dla miłośników odtwarzaczy iPod/iPhone przygotowano kilka opcji wykorzystania dźwięku i obrazu generowanego przez urządzenie. Dzięki USB 
znajdującemu się na panelu przednim możliwe jest bezpośrednie podłączenie i sterowanie odtwarzaczem. Natomiast na tylnej ściance znajduje 
się uniwersalny port Onkyo do którego można podłączyć jednym przewodem opcjonalną stację dokującą. Najnowszy jej model DS-A4 obsługuje 
również iPhone 4. 

Na pokładzie procesora znajduje się komplet dekoderów dźwięku przestrzennego z Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™, a pełną 
konfigurację systemu można bardzo łatwo wykonać wykorzystując korekcję akustyki pomieszczenia AudysseyMultEQ XT32, która dzięki bardzo 
dokładnej analizie całego pasma akustycznego pozwala perfekcyjnie dopasować zainstalowany system kina domowego do dowolnego 
pomieszczenia. Dodatkowo PR-SC5509 wyposażony jest w procesor Audyssey DSX i dekoder DolbyPro Logic IIz dodające do tradycyjnej ścieżki 
multikanałowej dodatkowe informacje przeznaczone dla kanałów przednich High i Wide.  

Onkyo posiada 8 wejść HDMI i 2 wyjścia, obsługujące bardzo realistyczny obraz przestrzenny 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, 
x.v.Color™ oraz LipSync. Dzięki trybowi Zone 2/3 możliwe jest nagłośnienie dodatkowych pomieszczeń wykorzystując zewnętrzne wzmacniacze. 
Do stref przyporządkowane są także wyjścia na aktywne subwoofery. Urządzenie pozwala na dodatkowe przesłanie sygnału wizji do Zone 2. 

PR-SC5509 wyposażony jest w technologię Jitter-Clining oczyszczającą obwody cyfrowe ze wszelkich zakłóceń, a także, w zaawansowany tryb 
poprawiający odsłuch dźwięku skompresowanego Advanced Music Optimizer. Dostępne jest wyświetlanie funkcji na ekranie telewizora 
dopiętego przewodem HDMI. 

Procesor posiada tuner radiowy FM/AM z RDS (PS/RT/PTY/TP) z pamięcią 40 stacji. Pilot zdalnego sterowania jest programowalny, pracuje w 
trybie Bi-directional, posiada tryby makro i podświetlane klawisze. 

Właściwości Onkyo PR-SC5509 

• Certyfikat THX Ultrat2 Plus™ 

• 8 wejść / 2 wyjścia (sub lub main (sub i main)*) HDMI z obsługą: 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® 
TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC (RIHD) 

• VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) dla wszystkich kanałów 

• Przetworniki TI Burr-Brown 192kHz/32-bit (PCM1795) dla wszystkich kanałów  

• Oddzielne transformatory zasilające sekcje audio i video 

• Antywibracyjna konstrukcja obudowy (separowane panele)  

• Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™  

• Dekoduje: DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, współpracuje z CEC 

• DSD Direct dla doskonałego odtwarzania Super Audio CD 

• Procesor wizyjny HQV® Vida™ VHD1900 



  

  

• ISF (Imaging Science Foundation) 

• Marvell Qdeo™ - procesor wideo ze skalowaniem do 4k (3840x2160) 

• USB na panelu przednim z bezpośrednim podłączeniem iPoda/iPhona 

• DTS Neo:X™, Audyssey DSX™, and Dolby® Pro Logic® IIz – zapewniają dodatkowe kanały surround  

• Dodatkowy port USB na panelu tylnym 

• Oprogramowanie Onkyo zapewniające obsługę z iPoda/iPhone’a lub smartfonów wykorzystujących Android  

• Audyssey MultEQ XT32 – korekcja akustyki pomieszczenia (10000 częstotliwości) 

• Radio internetowe ze Spotify, AUPEO!  

• Zaciąganie plików muzycznych z dysków wpiętych w sieć (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM)  

• Certyfikaty: Windows® 7 i DLNA Version 1.5 

• Aktualizacja oprogramowania przez USB lub RJ45 

• Obwód Optimum Gain Volume (zmniejszenie zniekształceń i zakłóceń przy cichym słuchaniu) 

• Technologia PLL (Phase Locked Loop) Jitter-Cleaning 

• Wyjście 9.2 Pre Outs 

• Zone 2/3 wyjście niskopoziomowe 

• Zone 2 wyjście wideo 

• Pozłacane wejścia i wyjście HDMI 

• Pozłacane wejścia analogowe 

• Pozłacane wejścia XLR 

• Solidne pozłacane gniazda cinch (rozstaw 19mm dla wejść TV/CD i Phono) 

• Wyjścia XLR x 11 

• Pobór mocy 110W 

• Waga 14kg 

Przetwarzanie sygnału 

• Zaawansowany 32 bitowy procesor DSP 

• 4 tryby DSP dla miłośników gier (Rock, Sports, Action, RPG) 

• Advanced Music Optimizer dla polepszenia odtwarzania dźwięku skompresowanego 

• Tryb Theater-Dimensional Virtual Surround (dźwięk przestrzenny z dwóch głośników) 

• Tryb CinemaFILTER™  

• Tryb Direct Mode 

• Tryb Pure Audio  

• Funkcja Double Bass  

• Technologia Non-Scaling Configuration  



  

  

• Technologia A-Form 

Połączenia 

• 8 wejść HDMI (jedno na froncie) / 2 wyjście (sub/main) 

• Uniwersalny port Onkyo 

• Wejście analog PC (D-sub, 15 pin)  

• Łącze Ethernet RJ45 

• 2 wejścia USB (front/tył) współpracujące z UWF-1 (adapter WLAN)  

• 3 wejścia komponent / 1 wyjście (720p/1080i) 

• 5 wejść kompozyt / 2 wyjścia 

• 4 wejścia S-Video / 2 wyjścia 

• 7 wejść cyfrowych (4 x optyczne (w tym 1 na froncie), 3 x koaksjalne) 

• 8 wejść analogowych / 1 wyjście 

• Wejście gramofonowe 

• Podwójne wyjście na aktywny subwoofer 

• Kodowane kolorami wejście 7.1 

• Kodowane kolorami wyjście 9.2  

• Łącze RS232 

• Łącze IR Input x 2/Output 

• Triger Out 12V (A,B i C)  

• Wyjście słuchawkowe 

Pozostałe właściwości 

• OSD - wyświetlanie funkcji na ekranie z wykorzystaniem HDMI z przewodnikiem użytkownika 

• Audyssey DSX i DolbyProLogic IIz 

• Audyssey Dynamic EQ® 

• Audyssey Dynamic Volume®  

• Dolby ® Volume  

• Zwrotnica: 40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz (podział dźwięku między subwooferem a pozostałymi głośnikami) 

• Regulacja synchronizacji A/V do 800ms / w krokach co 5ms 

• Regulacja barwy tonu (bass/treble dla wszystkich kanałów)  

• 3 tryby świecenia wyświetlacza: (Normal/Dim/Dimmer; podświetlanie gałki głośności on/off) 

• Podświetlana białym światłem aluminiowa gałka głośności z możliwością wyłączenia. 

• RDS (PS/RT/PTY/TP)  

• Pamięć 40 stacji FM/AM  



  

  

• RIHD (Remote Interactive over HDMI) kontrola systemu przez HDMI 

• Pilot zdalnego sterowania (obsługuje urządzenia: Onkyo, iPoda, iPhona i innych producentów) typu Bi-directional (komunikuje się a 
mplitunerem) z makrami i podświetlanymi klawiszami 

 

 

• Certyfikat THX Ultrat2 Plus™ 
• 8 wejść / 2 wyjścia (sub lub main (sub i main)*) HDMI z obsługą 
• VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) dla wszystkich kanałów 
• Przetworniki TI Burr-Brown 192kHz/32-bit (PCM1795) 
• Oddzielne transformatory zasilające sekcje audio i video 
• Antywibracyjna konstrukcja obudowy (separowane panele)  
• Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™  
• Dekoduje: DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, współpracuje z CEC 
• DSD Direct dla doskonałego odtwarzania Super Audio CD 
• Procesor wizyjny HQV® Vida™ VHD1900 
• ISF (Imaging Science Foundation) 
• Marvell Qdeo™ - procesor wideo ze skalowaniem do 4k (3840x2160) 
• USB na panelu przednim z bezpośrednim podłączeniem iPoda/iPhona 
• DTS Neo:X™, Audyssey DSX™, and Dolby® Pro Logic® IIz – zapewniają dodatkowe kanały surround  
• Dodatkowy port USB na panelu tylnym 
• Oprogramowanie Onkyo zapewniające obsługę z iPoda/iPhone’a lub smartfonów wykorzystujących Android  
• Audyssey MultEQ XT32 – korekcja akustyki pomieszczenia (10000 częstotliwości) 
• Radio internetowe ze Spotify, AUPEO!  
• Zaciąganie plików muzycznych z dysków wpiętych w sieć (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM)  
• Certyfikaty: Windows® 7 i DLNA Version 1.5 
• Aktualizacja oprogramowania przez USB lub RJ45 
• Obwód Optimum Gain Volume (zmniejszenie zniekształceń i zakłóceń przy cichym słuchaniu) 
• Technologia PLL (Phase Locked Loop) Jitter-Cleaning 
• Wyjście 9.2 Pre Outs 
• Zone 2/3 wyjście niskopoziomowe 
• Zone 2 wyjście wideo 
• Pozłacane wejścia i wyjście HDMI 
• Pozłacane wejścia analogowe, pozłacane wejścia XLR 
• Solidne pozłacane gniazda cinch (rozstaw 19mm dla wejść TV/CD i Phono) 
• Wyjścia XLR x 11, pobór mocy 110W, waga 14kg 

 

Waga netto: 14,00 kg 
Waga brutto: 18,50 kg 
Wymiary produktu: 454 x 435 x 199 mm 
Wymiary w opakowaniu: 576 x 337 x 594 mm 

 



  

  

 

PR-SC5509 panel przedni otwarty 

 

PR-SC5509 widok z tyłu 



  

  

 

PR-SC5509 ujęcie dodatkowe 

 

PR-SC5509 ujęcie dodatkowe, panel przedni otwarty 



  

  

 

PR-SC5509 pilot zdalnego sterowania 

 


