
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Marantz bemutatja az NR1200 Slim Line sztereó hálózati receivert 
hifi minőséggel, fejlett HDMI csatlakozással és zene streaming-gel 

 
Eindhoven, 2019. augusztus 1. - A Marantz, mint a fejlett audio technológiák világszerte vezető cége, ma 
bejelentette az NR1200 magas minőségű sztereó hálózati receivert, amely rendkívül részletes, nagyszerű hangzást 
biztosít egy vékony és elegáns készülékházból, miközben a fogyasztói igényeknek megfelelve tartalmazza az összes 
modern funkciót és csatlakozási lehetőséget. 
 
A Marantz NR1200 nagyteljesítményű, kétcsatornás receivert úgy építették fel teljesen az alapoktól, hogy a 
felhasználóknak minőségi zenehallgatási élményben lehessen részük a hagyományos hangprojektorokhoz képest 
anélkül, hogy váltaniuk kellene egy többcsatornás AVR-re - melynek számukra félelmetesnek tűnhet a telepítése 
és a konfigurálása. A kompakt méret ellenére biztosítva van a Marantz csodálatos meleg hangzása, amely 
megfelelően nagy teljesítménnyel párosul. 10 éves slim line erősítő építési tapasztalattal rendelkezve, a kompakt és 
egy CD lejátszónál alacsonyabb méretű készülékházban az NR1200 lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt 
bármilyen helyre anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a teljesítmény terén.  
.  
Erőteljes kétcsatornás diszkrét erősítés 
A Marantz mérnökei gondosan optimalizálták az NR1200-at a széleskörű meghallgatásokkal a dedikált európai és 
japán létesítményeikben és csak a legmagasabb szintű HiFi hangolt alkatrészeket használták. Az NR1200 szívében 
egy újonnan kialakított, csatornánként 75 wattos erősítő szakasz van, amely bármilyen hangsugárzót könnyedén 
meghajt. Az áramkör tervezés külön, szimmetrikus bal és jobb teljesítményerősítővel rendelkezik, amelyek 
központi áramellátást kapnak és minden kritikus funkcióhoz független tekercsekkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, 
hogy a táp transzformátor független az erősítő áramköreitől, az előerősítőtől, a vezeték nélküli modultól és az 
előlapi kijelzőtől, amely javítja a csatorna szétlválasztást, csökkenti az áthallást és megőrzi a zenei színpadképet és 
a részletes tisztaságot, amit a hifi rajongók el is várnak. Továbbá a sztereó receiver csatornánként két külön DAC-
ot tartalmaz, ami növeli a dinamikus tartományt és javítja a jel-zaj arányt, ami tisztább hangot biztosít a nagyon 
alacsony jelfelbontású forrásokból. 



 

 
 

Modern zenei streaming, DAB+ rádió, Phono EQ 
A beépített HEOS segítségével a felhasználók élvezhetik a zenét a Spotify (Premium), az Amazon Music, a Tidal, 
a TuneIn Internet Radio által és más helyi zenefájl könyvtárakból a kényelmes HEOS alkalmazással. Az otthoni 
zene bármely helyiségben elérhető egyéb HEOS-képes hangsugárzókkal, rendszerekkel vagy komponensekkel is a 
vezeték nélküli, teljes otthont átölelő zenehallgatási élményhez. A felhasználók ugyanazt a zeneszámot játszhatják 
le minden szobában, vagy kiválaszthatnak különböző dalokat minden egyes csatlakoztatott szobában. Ezen 
túlmenően a streaming tartalom könnyen lejátszható a Bluetooth, vagy az Apple AirPlay 2 segítségével. 
A beépített DAB+ tunernek köszönhetően a digitális rádió torzítás nélkül élvezhető, míg a bakelit szerelmesei 
könnyen csatlakoztathatják a lemezjátszójukat az NR1200 phono bemenetéhez, és élvezhetik a klasszikus LP 
hangminőséget. Az NR1200 fejlett Marantz szabadalmaztatott HDAM phono szakasza felülmúlja az alacsonyabb 
szintű op-amp megoldásokat, így a Marantz-tól elvárható tiszta és részletgazdag hangot kapja az igényes 
zenehallgató. 
 
Legújabb HDMI technológia 
A Blu-ray lejátszók, a set-top boxok vagy a játékkonzolok legmegfelelőbb csatlakoztatásához az NR1200 5 db 
HDMI bemenettel rendelkezik, amelyek mindegyike támogatja a legújabb szabványokat, beleértve a HDCP 2.3, 
4K Ultra HD 60Hz-es videót, 4:4:4 Pure Color al-mintavételezést, HLG-t, High Dynamic Range-et (HDR10), 
21:9 videót, 3D és BT.2020 jeltovábbítást. Továbbá az ARC (Audio Return Channel) támogatja a TV-készülékről 
érkező hang továbbítását egyetlen HDMI-kábellel, egyszerűsítve a teljes beállítást. A HDMI bemenetek 
automatikusan átnevezik magukat a forrás által szolgáltatott információk alapján. Ezenkívül az NR1200 
automatikusan lekeveri az összes surround formátumot, hogy bármilyen filmhangot hibátlanul lejátszhasson. 
 
Intuitív hangvezérlés 
Az NR1200 felhasználók élvezhetik az egyszerűen használható hangvezérlést és a teljes rugalmasságot a vezető 
szolgáltatóktól, mint például az Amazon Alexa, a Google Assistant vagy az Apple Siri. Használjon verbális 
parancsokat a zenelejátszás kezdeményezéséhez, állítsa a hangerőt felfelé vagy lefelé, ugorjon a következő 
műsorszámra, válasszon bemenetet stb. A felhasználók válthatnak a szolgáltatók között, vagy kiválaszthatnak egy 
kedvencet. A funkcionalitás a hangvezérlő szolgáltatótól függ. 
 
Bluetooth fejhallgató kimenet 
A 2019 év végére várható firmware-frissítés után a felhasználók könnyen csatlakoztathatják Bluetooth-
fejhallgatójukat a receiverhez, hogy még jobban élvezhessék a kényelmes zenehallgatást. A „Bluetooth Out” 
funkció használatával a felhasználók szabadon mozoghatnak a nappaliban, élvezve a kiválasztott zenei forrást. A 
tulajdonosok éjjel is használhatják ezt a funkciót, hogy ne zavarják a szomszédokat, vagy hogy kompenzálják a 
halláskárosodást, így a hangszórók hangerejét nem kell feleslegesen megnövelni. A csatlakoztatás után a 
felhasználók kiválaszthatják, hogy csak a fejhallgatón hallgatják a műsorforrást, vagy egyszerre párhuzamosan 
hallgassák azt a hangfalakon keresztül is - akár surround üzemmódban – és ezzel egyidőben a fejhallgatón keresztül 
pedig sztereóban, egyedi hangerőszabályzással a fejhallgatón. 
 
A Marantz NR1200 szeptemberben lesz elérhető a hivatalos Marantz kiskereskedőknél, fekete vagy ezüst-arany 
kivitelben. További termékinformációkért látogasson el a www.marantz.eu oldalra. 
 
 
NR1200 sztereó hálózati receiver - Főbb jellemzők: 
 
• Komoly HiFi felépítés karcsú készülékházban: kétcsatornás diszkrét teljesítményerősítő külön L/R 
végerősítő áramkörrel és teljesítmény transzformátorral - 75W csatornánként 
• Korlátlan zene streaming: AirPlay 2, Bluetooth, Internet rádió, Spotify Premium, Amazon Music, hálózati 
audió streaming 
• Beépített HEOS: Vezeték nélküli Multi-room audio, hangvezérlés, digitális zene streaming, kényelmes App 
vezérlés 
• Hi-Res Audio támogatás: Dekódolja a hi-res audio ALAC, FLAC és WAV veszteségmentes fájlokat akár 24 
bit/192 kHz-ig, valamint a DSD 2.8MHz és 5.6MHz zeneszámokat. Hallgasson zenét az előlapi USB-porton vagy 
a hálózati forrásokon keresztül. 



 

 
 

• Tiszta hangminőségű bakelit lemezek: integrált, kiváló minőségű Phono bemenet 
• Sokoldalú HDMI csatlakozás: 5 HDMI bemenet teljes HDCP 2.3 támogatással és egy HDMI kimenet ARC-
vel 
• Automatikus alacsony késleltetési mód (ALLM): Biztosítja az Xbox One felhasználók számára, hogy 
mélyebb és intenzívebb játékélményt kapjanak, ha olyan TV-modelleket használnak, amelyek szintén támogatják 
az ALLM-et. 
• HDMI CEC funkcionalitás: Az intelligens televíziókhoz kapcsolódó HDMI CEC funkció segítségével 
könnyen vezérelheti az NR1200-at az okos TV távirányítójával. 
• Egyszerű beállítás és használat: A mellékelt Setup Assistant tiszta, iránymutatást kínál a grafikus képernyőn 
és a Quick Start Guide biztosítja az optimális beállítást minden konfigurációhoz. 
• Intelligens választógombok: Négy Smart Select funkciógomb a mellékelt távirányítón tárolja a preferált 
beállításokat. Egy gombnyomással az NR1200 tökéletesen konfigurálható minden forráshoz, a Blu-ray lejátszótól 
a TV set-top box-ig, a felhasználó kedvenc internetes rádióállomásáig és így tovább. 
• Bluetooth fejhallgató kimenet: Zene vagy TV-műsorok hallgatása vezeték nélküli fejhallgatón keresztül, akár 
a hangsugárzókkal egyidejűleg, akár egyénileg. 
• Kettős mélysugárzó kimenet: akár két mélysugárzót is támogat a megfelelő mély frekvencia átvitelhez a 
hallgatói környezetben. 
 
Képek:  
 
JPG: https://soundunited.page.link/2WBvpkKan5QjtjRn7  
TIF: https://soundunited.page.link/AGemwZWvxiaReuop8  
 
Belső képek: 
JPG: https://soundunited.page.link/hbAhSgTWiZ6fx3vG8  
TIF: https://soundunited.page.link/hUdswxpRAiHBTwnw8  
 
 
 
A Marantz-ról: 
A Marantz a Sound United LLC része. A társaság gyökerei visszavezetnek az első mono LP-k koráig, amikor a New York-i Saul Bernard Marantz elégedetlen volt a 
rendelkezésre álló eszközökkel, melyekkel le tudta játszani a dédelgetett bakelit lemez gyűjteményét. Így elkezdte saját erősítőit építeni, melyek egyre népszerűbbek lettek, majd 
Saul nemsokára, 1953-ban hivatalosan is megalapította a Marantz céget. A cég hitvallása - ugyanúgy, mint napjainkban is - a minőség és az innováció volt. A Marantz 
több, mint 60 éve fejleszti egyedülálló technológiáit, így termékei mérföldkőnek számítanak a hi-fi és otthoni szórakoztató elektronikai piacon. Termékei fejlesztésében nagyon 
fontos szerepet játszanak a fáradhatatlan mérnökök kiterjedt Kutatási és Fejlesztési programjai. Ez az audio- és video termékek iránti elkötelezettség és hitvallás biztosítja 
minden Marantz termék kimagasló minőségét, amely a kiváló teljesítménnyel párosul. További információ a márkáról a www.marantz.eu oldalon található. A Marantz a 
Sound United csoport tagja. 
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Kubik Zsolt 
Horn Distribution (HU) Kft. 
1191 Budapest, Ady Endre út 28. 
Hungary 
Tel: +36-1-347-0020 
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