
Streamer z wbudowanym wzmacniaczem klasy AB o mocy 150 
W (przy 4 omach) – Rotel S14 – zapewnia łatwy i wyrafinowany 
dostęp do niemal nieograniczonej bazy muzyki online. To 
uniwersalne urządzenie przesyła audio bezpośrednio z 
popularnych źródeł, zapewniając precyzyjne przetwarzanie 
sygnału i czyste brzmienie. Model S14 może współpracować 
nawet z najbardziej wymagającymi kolumnami głośnikowymi.

Rotel S14 powstał w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie 
firmy w projektowaniu sprzętu audio. Obsługuje różnorodne 
cyfrowe formaty i standardy, w tym MQA, wykorzystując 
przy tym 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy od ESS 
Technology. Za stabilne zasilanie odpowiada ponadwymiarowy 
transformator toroidalny, współpracujący z wysokoprądowymi 
tranzystorami wyjściowymi, co zapewnia wyjątkową precyzję i 
znakomitą kontrolę basu.

Wygodny i intuicyjny w obsłudze streamer S14 można 
podłączyć do Internetu zarówno przewodowo (wykorzystując 
złącze Ethernet), jak i bezprzewodowo (dzięki wbudowanemu 
dwuzakresowemu modułowi Wi-Fi). Zapewnia to użytkownikowi 
swobodę instalacji. Informacje o odtwarzanym albumie i 
utworze (tytule i wykonawcy) są prezentowane na kolorowym 
wyświetlaczu znajdującym się na froncie streamera. 
Konfiguracja i obsługa urządzenia są również możliwe za 
pomocą przycisków na przednim panelu oraz dołączonego do 
zestawu pilota.
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Bluetooth z obsługą 
aptX™ HD i AAC

2 x 150 W czystej 
mocy, 4Ω

32-bitowy przetwornik 
C/A klasy premium ESS 
Technology

Odtwarzaj muzykę strumieniowo za pomocą ulubionej aplikacji 
lub skorzystaj z aplikacji kompatybilnej ze streamerem S14 
(dostępnej dla urządzeń z iOS lub Androidem), aby uzyskać 
dostęp do tysięcy internetowych programów radiowych, 
podcastów i muzyki w wysokiej rozdzielczości z serwisów Tidal 
i Qobuz. S14 jest w pełni certyfikowany Roon Ready i obsługuje 
również Spotify Connect, Airplay2 i Google Cast dla najwyższej 
łatwości strumieniowego przesyłania muzyki. 

Model S14 wyposażony jest w złącza koaksjalne, optyczne, 
analogowe (RCA), a także PC-USB (USB typu B). Ma ponadto 
wbudowany moduł Bluetooth z obsługą kodeka aptXTM HD. 
Umożliwia to podłączenie różnorodnych źródeł dźwięku, 
takich jak np. odtwarzacz CD, tuner radiowy czy gramofon z 
wbudowanym przedwzmacniaczem. Na tylnym panelu jest też 
gniazdo USB-A, które obsługuje pliki audio MP3, WMA i AAC z 
przenośnych pamięci flash.

Urządzenie spełnia obietnicę Rotela dostarczania niesamowitej 
jakości dźwięku i zapewnienia wyjątkowej wydajności i wartości 
produkowanych urządzeń. Wystarczy do niego podłączyć 
głośniki.

Zawiera pilotaUkład wzmacniacza 
klasy AB
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Wszystkie specyfikacje są aktualne w momencie druku.
Rotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń bez powiadomienia.

MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited.© 2016

Being Roon Ready means that Rotel uses Roon streaming technology, for an incredible 
user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio 
performance, without compromise.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Google, Android, Google Home, Google Play, and Chromecast built-in are a trademark of 
Google LLC

Maksymalna Moc Wyjściowa 150 W / kanał (4Ω)
Ciągła Moc Wyjściowa 80 W / kanał (8 Ω)
Total Harmonic Distortion  < 0.04%
Zniekształcenia Intermodulacyjne  < 0.03% 
(60 Hz : 7kHz, 4:1)
Pasmo Przenoszenia 
 Wejścia sygnału liniowego  10 Hz - 100k Hz, 0 ± 0.5 dB
Współczynnik Tłumienia  400 
(20 Hz - 20 kHz, 8 ohms)
Czułość Wejściowa / Impedancja 
 Wejścia sygnału liniowego  200 mV / 47k Ω
Przeciążenie Wejściowe 
 Wejścia sygnału liniowego   4.5 V
REGULACJA BARWY DŹWIĘKU  
 - Bass / Treble  ± 10 dB w zakresie 100 Hz / 10k Hz
Współczynnik Sygnał/szum  
(IHF "A" ważonY) 
 Wejścia sygnału liniowego  100 dB
Przetwornik C/A Klasy ESS 

Sekcja Cyfrowa
Pasmo Przenoszenia 10 Hz - 90k Hz (0 ± 2 dB, Max)
Współczynnik Sygnał/szum  
(IHF "A" ważonY)  98 dB
Czułość Wejściowa/Impedancja  -20 dBfs / 75 Ω
Wejścia Cyfrowe  SPDIF LPCM 
  (do 24-bit / 192k Hz)
PC-USB  USB Audio Class 2.0 
  (do 24-bit / 384k Hz )* 
  *Niezbędna instalacja sterownika
  MQA i MQA Studio 
  (do 24-bit / 384k Hz )
Wymagania Dotyczące Zasilania 
 USA 120 V, 60 Hz 
 Europe 230 V, 50 Hz
Pobór Mocy  280 watts
Pobór Mocy W Trybie Czuwania  
 Normal < 0.5 watts
BTU (4 ohms, 1/8th power)  733 BTU/h
WYMIARY (Szer. x Wys. x Gł.)  430 x 93 x 345 mm 
  17" x 3.6" x 13.5"
Wysokość Panelu Przedniego  80 mm / 3.1"
Waga Netto  9.15 kg, 20.17 lbs.
Wykończenie:  Czarny i Srebrny

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the 
developer to meet Apple performance standards.
To control this AirPlay 2–enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.
Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


