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S rostoucí popularitou výkonových zesilovačů třídy A SA-Reference 
a SA-103 jsme zaznamenali rostoucí poptávku po systémech, které repro-
dukují muziku bez kompromisů. Tato skutečnost nás vedla k rozhodnutí vy-
vinout předzesilovač, který by tyto výkonové zesilovače perfektně doplnil.

Nový předzesilovač PLINIUS Tautoro využívá našich nejdůležitějších techno-
logií, aby vyplnil mezeru mezi výkonovým zesilovačem a CD přehrávačem 
a phono předzesilovačem. Komplexní sada vstupů a výstupů dovoluje 
připojení XLR a RCA k pěti řadovým vstupům, smyčce bypassu domácího 
kina a duálním výstupům pro bi-amping nebo multi-room instalace. Je zde 
také možnost phono vstupu založeného na principu přístroje PLINIUS Koru, 
který může být připojen místo jednoho řadového vstupu.

Tautoro nabízí bezpočet funkcí přesně ve stylu PLINIUS, včetně individuál-
ního výběru zdroje dat, sluchátkový výstup, zdrojový výstup pro archivaci 
a dálkové in/out zapínání pro integraci do poloautomatického systému.

Tak jako všechny naše přístroje je i Tautoro k dostání v provedení černý 
nebo stříbrný elox.
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Technické údaje Plinius Tautoro

Frekvenční rozsah: 
20 Hz–20 kHz (v pásmu ±0,2 dB)

Zkreslení:
< 0,05 % THD při jmenovité vstupní úrovni.

Brum a šum:
-80 dB při jmenovité vstupní úrovni, váhováno 
A – fitrem

Vstupní citlivost pro jmenovitou výstupní úroveň:
125 mV RMS pro RCA
62 mV RMS pro XLR

Vstupní impedance:
50 kΩ

Jmenovitá výstupní úroveň:
500mV RMS do 10kΩ a více

Výstupní impedance: 
Typicky 100 Ω

Volitelný phono vstup:
RCA

Nastavitelný zisk: 
50 dB, 56 dB, 60 dB, 66 dB

Nastavitelná zátěž: 
47k, 470R, 100R, 47R, 22R

Frekvenční rozsah: 
20 Hz až 20 kHz ±0,2 dB pro RIAA specifikace

Poměr signál k šumu: 
-80 dB při 5 mV na vstupu

Zkreslení:
< 0,01% THD pro všechny úrovně před přebuzením

Rozměry:
výška 160 mm, šířka 450 mm, hloubka 500 mm

Hmotnost:
16 kg

Barva:
stříbrný nebo černý elox

Poznámka: Technický popis a specifikace se může 
změnit kdykoliv bez oznámení.


