XDP-02U-L
156387

SRP 299,99 €
Digitale muziekspeler

Kleur

PRODUCT DETAILS
DE VORM VAN EEN PRACHTIG GEVOEL
Het is nu tijd om uw hoofdtelefoon te bevrijden van smartphonegeluid en uw zintuigen te laten genieten van de Pioneer
XDP-02U. Het apparaat is zodanig gevormd dat het in uw hand past en u het touchscreen makkelijk kunt bedienen. De
hoeken zijn afgerond zodat u het apparaat makkelijk in uw zak kunt steken.

U zult versteld staan van het heldere hifi-geluid. Ongeacht of u afspeelt door te streamen via Wi-Fi® of afspeelt vanaf
het uitbreidbare geheugen van 528 GB, wanneer de gecomprimeerde muziek wordt geopend in de Hi-bit 32-modus,
wordt het potentieel van uw hoofdtelefoon al bij de eerste keer duidelijk.

Twee DAC's en versterkers laten elke audio schitteren, van MP3 tot Hi-Res-albums. Bluetooth®-technologie
ondersteunt draadloze verbindingen en er zijn line-out- en USB OTG-functies om uw muziek te delen. De XDP-02U is
verkrijgbaar in roze, wit en marineblauw, en hiermee kunt u genieten van uw favoriete nummers met een detailniveau
dat u nooit voor mogelijk had gehouden.
ONDERSTEUNING VOOR AL UW AUDIOBRONNEN
Stream albums op hoge kwaliteit vanaf Deezer HiFi of TIDAL, geniet van een samengesteld TuneIn-station, download
Hi-Res-audioalbums vanaf uw Onkyo Music-account (ook in MQA) en geniet van systeemeigen afspeelmogelijkheden
op DSD 5,6 MHz en 192 kHz/32-bits FLAC/WAV. De Hi-bit 32-modus biedt gecomprimeerd luistergenot op hoge
kwaliteit.
MOOI, COMFORTABEL, VERFIJND
De XDP-02U past makkelijk in uw handpalm en heeft ronde hoeken. Het apparaat kan makkelijk worden bediend met
een duim op het touchpaneel. Met de knoppen aan de zijkant kunt u het apparaat makkelijk bedienen, zoals het geluid
aanpassen, afspelen/pauze/wacht en overslaan/scannen. Het apparaat is beschikbaar in drie kleuren. Geniet van de
luxueuze uitstraling van dit product.

AUDIO EIGENSCHAPPEN
• Output power: 75 mW + 75 mW (Unbalanced, 32 ohms), 150 mW + 150 mW (Balanced, 32 ohms)
• Frequency response: 20 Hz–80,000 Hz
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• Total Harmonic Distortion (THD): 0.006%
• Signal-to-Noise ratio: More than 115 dB
• Supported headphone impedance: 16–300 Ohms (Unbalanced) 32–600 Ohms (Balanced)
• Twin ESS SABRE® ES9018C2M DACs
• Twin ESS SABRE ES9601K high-output amplifiers
• Dual clocks (44.1 kHz/48 kHz) for high-precision playback
• Symmetrical channel layout and isolated processing/amp boards
• Unbalanced 3.5 mm and balanced 2.5 mm headphone outputs
• BTL (Bridge-Tied Load) and ACG (Active Contol Ground) balanced drive
• 3-Stage gain (Low/Normal/High) to suit different headphones
• 192 kHz/32-bit and 176.4 kHz/32-bit upsampling functions
• Precision 10-band equalizer with 6 presets and 3 customizable presets
• 7-Step Lock Range Adjustment (Wide/Normal/Narrow)
• Three selectable digital output filters (Sharp/Short/Slow)
• 32-bit high-resolution Digital Signal Processing technology
• Support for Deezer HiFi, TIDAL, and TuneIn streaming services
• Direct Hi-Res Audio downloads from Onkyo Music store
• Supports MQA, native DSD 5.6 MHz playback, DSD-IFF, FLAC/ALAC/WAV/AIFF up to 192 kHz/32-bit, MP3, and
AAC

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573243091938

Fabrieksnummer:

XDP-02U(L)CZP

Productgewicht:

0.261 kilograms
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