
IMPACTO ESSENTIAL SPECYFIKACJE

Minimalny rozmiar, maksymalny dźwięk

Poprzednie rozwiązanie

Odtwarzacz
Hi-res DAC/

Wzmacniacz

cyfrowy analogowy

Obecnie
z Impacto essential

Smartfon 
z aplikacją hi-res

cyfrowy analogowy
Impacto essential

Specyfikacje

Maksymalna częstotliwość 
próbkowania 384 kHz / 32 bit, DSD 5.6 MHz

Pasmo przenoszenia 4 – 52,000 Hz

S/N 121 dB(A)

THD 0.002 %

Separacja kanałów 97 dB

Moc wyjściowa 50 mW / 32 Ω
7 mW / 600 Ω

Impedancja nominalna 4.7 Ω

Zasilanie 5 V, 195 mA (USB)

Wymiary 63 x 32 x 7 mm

Waga (bez kabla) 12 g

DAC ESS SABRE9018Q2C 
SABRE32 Reference DACTM

Kompatybilny z
T 1 (2ga generacja)
T 5 (2ga generacja)
Amiron home

W zestawie
Kabel micro-USB (OTG).
Kabel USB-C i kabel USB-A

Aby uzyskać wyjątkowy dźwięk, nie ma już potrzeby 
korzystania z dużych urządzeń hi-fi lub dodatkowych 
odtwarzaczy o wysokiej rozdzielczości. Wszystko czego 
potrzebujesz, aby cieszyć się muzyką o bezkompromisowej 
jakości na smartfonie lub notebooku, to wysokiej klasy 
słuchawki beyerdynamic i Impacto essential.

ESS SABRE9018Q2C SABRE32 Reference DAC to znaki towarowe należące do firmy ESS Technology, 
Inc., które mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.
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IMPACTO ESSENTIAL

IMPACTO ESSENTIAL
PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY 
W PRZEWODZIE SŁUCHAWKOWYM



Kompatybilne słuchawki

Cyfrowe złącze dla twoich słuchawek beyerdynamic

Umieszczony na kablu DAC i wzmacniacz Impacto essential 
umożliwiają bezstratną transmisję cyfrową, zapewniając 
najwyższą jakość odtwarzania muzyki - uzyskany dźwięk 
zadowoli nawet najbardziej wymagających.

Impacto essential doskonale współgra z wysokiej klasy 
modelami beyerdynamic i zapewnia im cyfrowe złącze.
Dzięki temu nie musisz już polegać na wtyczce jack
w urządzeniu przenośnym.

Udoskonalona jakość odtwarzania
Mimo niewielkich rozmiarów konwerter Hi-Res Impacto essential 
wydobędzie maksimum z twoich cyfrowych plików muzycznych. 
Jego połączenie z wysokiej klasy słuchawkami beyerdynamic 
gwarantuje idealną jakość dźwięku - usłyszysz nawet subtelne 
elementy i najdrobniejsze szczegóły.

Kompatybilny z urządzeniami cyfrowymi
Nie ma znaczenia czy do słuchania muzyki używasz 
smartfona*, tabletu*, czy notebooka: dzięki trzem różnym 
kablom przyłączeniowym możesz korzystać z Impacto 
Essential z każdym z tych urządzeń. Niewielki rozmiar 
oraz zintegrowanie z kablem słuchawkowym zapewnia 
Impacto essential lekkość i mobilność. Dzięki temu możesz 
cieszyć się muzyką w każdej sytuacji, w domu i w podróży.

*dotyczy urządzeń przenośnych z systemem Android z USB-OTG

Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Impacto essential może obsługiwać pliki audio Hi-Res 
w formacie pełnej rozdzielczości. Z wybraną przez ciebie 
aplikacją Hi-Res, odtworzysz nagrania muzyczne w jakości 
w jakiej miały oryginalnie brzmieć. Impacto essential 
wyposażono w zintegrowaną diodę LED Hi-Res, która 
zapala się podczas odtwarzania plików audio o wysokiej 
rozdzielczości.

T 1 (2ga generacja) T 5 p (2ga generacja) Amiron home

IMPACTO ESSENTIAL


