
Fevereiro 2022

Pag. 1Esta tabela anula as anteriores e pode ser alterada sem aviso prévio. IVA incluído à taxa legal em vigor.

PVP (€)

Pure AA line

AAcento

Transformador toroidal de 480W especialmente concebido para o AA-
cento. Resistências sobredimensionadas SMD para minimizar a distor-
ção térmica induzida, entrada MM/MC Phono com filtro subsónico co-
mutável, Amplificador de auscultadores de classe A incluído com zero 
retorno, entrada diferencial nativa, “Direct Mode” para utilizar o ampli-
ficador integrado como amplificador de potência num sistema de home 
theater.

Disponível em Silver e Black

3 950,00

AAphono

Os condensadores utilizados para a equalização da curva RIAA são  de 
filme plástico com baixa tolerância. AAphono é muito versátil e simples 
de usar. Para células MM é possível definir a capacitância e resistência 
da entrada, enquanto que para células MC é possível definir a resistên-
cia da entrada. O design do circuito interno foi completado com uma 
recuperação offset na última fase e múltiplos filtros na fase de forneci-
mento de energia.

Disponível em Silver e Black

1 950,00

AAdrive

Transporte de CD de carregamento frontal com base em Teac CD5020A. 
Suporte de pinça em alumínio sólido para melhorar a rigidez. Saídas di-
gitais SPDIF Coaxial de 75ohm e visor LCD AES/EBU balanceadas de 
110ohm. Fontes de alimentação separadas para secções digitais e de 
controlo. controlo remoto em alumínio sólido RC1000.

Disponível em Silver e Black

2 250,00

AAdac

Conversor D/A de alto desempenho até 32bit/768Khz usando Sabre 
ES9038. Conversor USB Amanero até 32bit/384Khz. DSD nativo até 
512. 7 filtros digitais diferentes. SPDIF, Toslink, entradas digitais AES/
EBU. Entrada de áudio sem fios Bluetooth aptX® de alta qualidade. 
Placas separadas para cada etapa. Fontes de alimentação separadas 
dedicadas às secções digital e analógica.

Disponível em Silver e Black

4 150,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/audio-analogue/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/amplificacao/amplificadores-integrados/aacento/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/pre-amplificacao/pre-amplificadores-de-phono/aaphono/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-digital/transportes-de-cd/aadrive/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-digital/conversores-d-a/aadac/
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Anniversary line

Puccini Anniversary

Amplificador integrado, 2x80W @ 8 Ohms, zero feedback, Airtech, cc
Heavy metal chassis, painel frontal de alumínio com 14mm de espes-
sura. Entradas com conectores RCA folheados a ouro de alta qualidade 
com isolamento de Teflon. Todas as fases do amplificador com placas 
separadas. Potência do transformador 700VA, seis pares de transísto-
res de potência ON-Semicondutor (três por canal). Todos os cabos in-
ternos com condutores de cobre 7N OCC puro e sólido

Disponível em Silver e Black

4 850,00

Maestro Anniversary

Amplificador integrado, 2x150W  @ 8 Ohms, zero feedback, Airtech, 
1.  Potência. Um transformador de 600VA para cada canal. 
2.  Amplificador. Um amplificador por canal totalmente separados um 
do outro.
3.  Pré-amplificador. Tal como os circuitos de amplificador, também os 
pré-amplificadores são duplos mono.

Disponível em Silver e Black

8 900,00

Bellini Anniversary

Pré-amplificador de 2 canais
Fonte de alimentação indutiva para reduzir qualquer tipo de perturba-
ção da rede à fase da linha, , configuração dual-mono, controlo digital 
de volume, interruptores de entrada de relé para minimizar a não-linea-
ridade, condensadores “Audiograde” baseados na especificação Airte-
ch, cablagem interna Airtech e conectores banhados a ouro.

Disponível em Silver e Black

6 650,00 

Donizetti Anniversary

Amplificador de potência, 250W em configuração Stereo, 1000W em 
configuração Mono @ 8 Ohms, Zero Global feedback, todos os estágios 
totalmente balanceados, estágio de potência com 12 transístores bipo-
lares por canal, capacidade de filtragem 56000μF por canal, condensa-
dores “audiograde” nas especificações Airtech.

Disponível em Silver e Black

11 750,00 

ABsolute

Amplificador integrado

50W classe A pura; 150W classe AB

Disponível em Silver e Black

20 900,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/audio-analogue/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/amplificacao/amplificadores-integrados/puccini-anniversary/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/amplificacao/amplificadores-integrados/maestro-anniversary/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/pre-amplificacao/pre-amplificadores/bellini-anniversary/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/amplificacao/amplificadores-de-potencia/donizetti-anniversary/

