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Hegel P20 - przedwzmacniacz klasy high-end

P20 jest naszym podstawowym przedwzmacniaczem, który pełni rolę atrakcyjnej cenowo bramy do linii produktów Hegel 
Reference. Projektowanie P20 nie było łatwym zadaniem. Wiele pomysłów i koncepcji zostało zaczerpniętych z jego większe-

go brata. Mimo przeskalowania, wiele dobrych cech pozostało: ogromna scena dźwiękowa, głęoka i rytmiczna odpowiedź 
basu, idealne zgranie czasowe... W skrócie, wrażenie przebywania w jednym miejscu z wykonawcami.    

Dołączony aluminiowy pilot zdalnego sterowania
Dołączony pilot zdalnego sterowania wyfrezowany jest z litego 
kawałka aluminium, obrabiany przy pomocy szklanych pereł 
i anodyzowany, co zwiększa odczucie wysokiej jakości.

Ręcznie dopasowane tranzystory
Z ręcznie dopasowanymi tranzystorami zastosowanymi w P20, poziomy 
zniekształceń harmonicznych wyższego rzędu zostały znacząco zreduko-
wane, co przekłada się na gładki i naturalny dźwięk.

Technologia krzemowo-germanowa
P20 wykorzystuje technologię wywodzącą się z systemu Hegel 
Reference, co potwierdzają tranzystory SiGe w stopniu analo-
gowym. Pozwala to uzyskać wyższe poziomy rozdzielczości. 

Tłumik głośności wysokiej częstotliwości
Tłumik głośności jest najbardziej zaawansowany stopniem w przed-
wzmacniaczu. Hegel wykorzystuje specjalne wysokoczęstotliwościowe 
komponenty, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom precyzji. 



Wejścia analogowe 1 zbalansowane XLR, 4 niezbalansowane RCA i Home Theater

Wyjścia analogowe 1 zbalansowane XLR, 4 niezbalansowane RCA i Home Theater

Przesłuch niższy niż -100 dB

Intermodulacja wyższa niż 0,01% (19 kHz + 20 kHz)

Zniekształcenia typowo niższe niż 0,005%

Wymiary/waga 8 cm x 43 cm x 30 cm (W x S x G)/10 kg

Specyfikacja techniczna

Muzyka jak żywa

P20 wyposażony jest w wysokiej jakości zdalne sterowanie, wyfrezowane z jednego kawałka aluminium. Pilot ma takie samo 
wykończenie jak przedwzmacniacz - obrabiane za pomocą szklanych pereł i anodyzowaną powierzchnię. Naprawdę możesz 

poczuć jakość każdego elementu P20; nie tylko usłyszeć go. 

Urządzenie wyposażone jest w pięć wejść. Zarówno zbalansowanych, jak i niezbalansowanych. Ponadto, specjalne wejście 
Home Theater umożliwia integrację z systemami kina domowego. W końcu, dostępne są zbalansowane i niezbalansowane 

wyjścia, a także liniowe wyjście stałopoziomowe. 

Ideą stojącą za P20, jak już wspomniano, było zaoferowanie przystępniejszej konstrukcji w gamie dzielonych produktów. Ale 
przede wszystkim, model ten miał wyznaczać nowy standard cenowy i jakości dźwięku w klasie przedwzmacniaczy. Cel, który 

naszym zdaniem osiągnęliśmy. 

Przedwzmacniacz prawdopodobnie jest najdelikatniejszym elementem systemu dźwiękowego. Ponieważ poziomy sygnałów 
są tak niskie, nawet najniższe poziomy szumu lub zniekształcenia zaciemniają obraz i maskują detale, które ożywiają muzykę. 

Projektując P20 uzyskaliśmy najwyższą jakość dźwięku przy tak niskiej cenie dzięki wykorzystaniu całkowicie nowych tech-
nologii, takich jak tranzystory SiGe (krzem, german). Ponadto wykorzystaliśmy wysokoczęstotliwościowe komponenty, które 

pierwotnie nie były projektowane do zastosowań audio i użyliśmy je w niespotykany dotychczas sposób. Rezultatem jest 
otwarty i naturalnie brzmiący przedwzmacniacz w bardzo konkurencyjnej cenie. 
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