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FIIO E9 Wzmacniacz Słuchawkowy   -   Aby Zwiększyć  Przyjemność Słuchania 

           
Już  wkrótce  do  naszych  sklepów  trafi  najnowszy  owoc  pracy  specjalistów  od  FIIO  – 

stacjonarny  wzmacniacz  słuchawkowy  FIIO  E9.  Tym  razem  mamy  do  czynienia  z 
pełnowartościowym  wzmacniaczem  słuchawkowym  przygotowanym  z  myślą  o  stacjonarnych 
słuchawkach audiofilskich 

Sam  wygląd  nieźle  się  zapowiada.  Piękna  obudowa  ze  szczotkowanego  metalu  doskonale 
wkomponuje się w nasze miejsce odsłuchu i będzie cieszyć oko. Wygląd jednak to nie wszystko. 

FIIO E9 to zaawansowany, aktywny wzmacniacz słuchawkowy, pozwalający wyciągnąć maksimum 
możliwości  z  najbardziej  wymagających  słuchawek.  Wyposażony  w  charakteryzujący  się 
rewelacyjnie niskim współczynnikiem zniekształceń  THD układ TPA 6102 od Texas Instruments 
pozwoli  sprostać  każdemu  wyzwaniu.  Dla  zapewnienia  jak  najmniejszych  strat  FIIO  E9 
wyposażono  w  wysokiej  jakości  potencjometr  ALPS.  Dodatkowym  atutem  jest  zastosowanie 
regulacji podbicia GAIN, pozwalające dopasować działanie wzmacniacza do naszych potrzeb. 
Fiio E9 doskonale sprawdza się jako osobny wzmacniacz, ale  prawdziwą wisienką na torcie jest 
tutaj dock do podłączenia znanego w świecie PC/Portable Audio DAC/AMP’a  FIIO E7.  FiiO E7 
oraz E9 to idealnie dopasowane produkty partnerskie. Przy takim połączeniu E9 uzyskuje funkcję 
urządzenia DAC USB. To synergiczne i bezstratne zestawienie Kodeka dźwięku Wolfsona z ukła-
dem wzmacniacza Texas Instruments pozwolą zrobić z naszego komputera profesjonalny zestaw 
audio.

Fiio E9 to neutralny wzmacniacz. Nie dodaje nic do brzmienia ani nie odejmuje. Można powie-
dzieć, że tchnie nowe życie w każde słuchawki, a muzyka zeń płynąca nabiera wreszcie sensow-
nego wyrazu. Brzmienie jest dużo bardziej otwarte i soczyste. W cenie 449 PLN to bezkonkuren-
cyjna oferta na rynku. To konieczny zestaw domowy jeśli uwielbiasz słuchać muzyki. 

Cechy produktu:

• Dwa wyjścia słuchawkowe: jack 3.5mm (mniejsze napięcie, dla słuchawek dokanałowych) 
oraz 6.3 mm

• Główny układ wzmacniacza: TPA6120 firmy Texas Instruments o 0.00014% THD + N

• Wysokiej jakości potencjometr ALPS

• Bezstratne połączenie z E7 w celu wykorzystania USB DAC i ładowania

• Wybór wzmocnienia 10/18 dB

• Dwa wyjścia audio - RCA Line Out i regulowane Pre-Out Jack 3.5mm

• Dodatkowa możliwość automatycznego wyciszenia wyjścia RCA po włożeniu słuchawek

 



Parametry techniczne:
 
● Moc wyjściowa: 1W (16 ohm) ; 80mW (600 ohm)

● Impedancja słuchawek: 16Ω ～600Ω 
● SNR: ≥100dB [wejście analogowe]

● Zniekształcenia: <0.003%（100mW）[wejście analogowe]
● Pasmo przenoszenia: 10Hz~100KHz
● Wyjście analogowe: 2V rms
● Wyjście Pre-Out: 0-2V rms
● Zasilacz: DC15V/ 1.5A
● Rozmiary: 149mm×96mm×56mm
● Waga :445g

O dystrybutorze:
Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest autoryzowanym polskim dystrybutorem produktów 

marek QPAD, iriver, Cowon iAUDIO, Parrot, Laberg, iGO, Meizu, MPIO, FiiO, SoundMAGIC, Cresyn, DigiDock i wielu 

innych.  MIP jest  również  wyłącznym importerem kilku z powyższych marek.  Produkty  oferowane przez MIP można 

znaleźć  na półkach wielu renomowanych sklepów, takich jak Electro World, MediaMarkt,  Saturn, Sferis, RTV EURO 

AGD, Komputronik, Carrefour, Avans, Optimus. Od 2004 roku działa także należąca do MIP sieć sklepów MP3Store 

oferująca  wysokiej  jakości  przenośne  urządzenia  multimedialne  i  akcesoria.  Dzięki  bezpośredniej  współpracy  z 

importerami  i  przedstawicielami  czołowych  marek,  MP3Store  gwarantuje  nie  tylko  atrakcyjne  ceny  produktów,  ale 

również  pełne  wsparcie  gwarancyjne  i  serwisowe.  We wszystkich  sklepach  stacjonarnych  klienci  mają  możliwość 

wygodnego przetestowania bogatej gamy odtwarzaczy audio i wideo, słuchawek, głośników oraz akcesoriów. MP3Store 

to także sklep internetowy oraz największe internetowe źródło informacji na temat przenośnego sprzętu multimedialnego 

w Polsce w postaci forum MP3Store liczącego ponad 20 tysięcy użytkowników.

Kontakt dla prasy:
Piotr Sawicki
T: 501 59 69 49
e-mail: superata@superata.com

Dystrybutor: MIP
ul. Siedmiogrodzka 11
01-232 Warszawa
tel. (022) 424-82-54
fax. (022) 885-93-90
biuro@mip.biz.pl     

Dział handlowy:
handlowy@mip.biz.pl

Wsparcie techniczne:
serwis@mip.bz 
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