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Przedstawiamy Państwu nasz referen-
cyjny zestaw stereo MILLE. Powstanie  
elinsAudio manufacture wiąże się z dąże-
niem do uzyskania doskonałego dźwię-
ku. Naszym celem od początku było 
stworzenie takiego sprzętu, który zaspo-
koiłby w pełni potrzeby najbardziej na-
wet wymagających słuchaczy. Efektem 
tego działania jest zestaw stereo MILLE,  
idealny do głośników magnetostatycz-
nych i trudnych do wysterowania gło-
śników dynamicznych. Ciekawy design 
i niezapomniane brzmienie gwarantuje-
my naszym wieloletnim doświadczeniem 
oraz dążeniem do perfekcji w najdrobniej-
szych szczegółach. Komponenty od pro-
ducentów z najwyższej półki w połączeniu 
z wielogodzinnymi testami odsłuchowy-
mi, to wszystko tworzy firmowy dźwięk 
zestawów manufaktury elinsAudio.

Życzymy wielu pozytywnych emocji.
ZESPÓŁ
ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C.
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OPIS
WZMACNIACZ

MILLE
BEZKOMPROMISOWA KONSTRUKCJA 
składająca się z  PRZEDWZMACNIACZA 
oraz DWÓCH MONOBLOKÓW ze wzmac-
niaczami mocy. Pomimo rozdzielonych 
na osobne obudowy członów wzmacnia-
jących, jest traktowany przez nas jako 
wzmacniacz zintegrowany, bez możliwo-
ści nabycia osobno przedwzmacniacza 
czy końcówek mocy. Takie podejście po-
zwala zachować kontrolę nad końcowym 
efektem dźwiękowym co stanowi dla na-
szej firmy priorytet.

PODSTAWOWE DANE
PRZEDWZMACNIACZA

- impedancja wejściowa 10 KΩ

- zniekształcenia nieliniowe poniżej 0,01 %

- pasmo przenoszenia
 10 Hz - 150 kHz ± 0 dB

- regulacja głośności przy użyciu 41 pozy-
cyjnej drabinki rezystorowej

- hybrydowe zasilanie
 (sieciowo-akumulatorowe)

PODSTAWOWE DANE
WZMACNIACZA MOCY

- konstrukcja tranzystorowa pracująca 
w klasie „D” (ICEpower Bang&Olufsen)

- moc 1000 W przy obciążeniu 4 Ohm

- moc 500 W przy obciążeniu 8 Ohm

- pasmo przenoszenia w pełnym zakresie 
mocy 10 Hz - 40 kHz

- dynamika 118 dB

- Damping Factor ≥ 1000

- Zniekształcenia THD+N przy mocy 
1 W = 0,007 %
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INPUTS VOLUME

ZAWARTOŚĆ
KARTONÓW
Zestaw dostarczany jest w dwóch kar-
tonach przygotowanych specjalnie do 
tego celu. Zalecamy ich zachowanie wraz 
z konstrukcją wewnętrzną z pianki zabez-
pieczającej.

Karton nr 1 zawiera:

- przedwzmacniacz

- przewód zasilający (1 szt.)

- przewody sygnałowe RCA (2 szt.)

WAŻNE
INFORMACJE

- Po wyjęciu z kartonów urządzenia należy pozostawić w temperaturze pokojowej przynajmniej na godzi-
nę.

- Wszelkie czynności związane z połączeniami (źródła dźwięku, kolumny głośnikowe, przewody zasi-
lające, interkonekty, kable głośnikowe) należy przeprowadzać przed podłączeniem urządzeń do sieci  
(230 V - 50 Hz) lub (100-120 V - 50/60 Hz).

- Należy sprawdzić umiejscowienie fazy w przewodach zasilających. Przewody fazowe w gniazdkach 
przedwzmacniacza i końcówek mocy są oznaczone czerwonym punktem na tylnych panelach.

- Poprawne podłączenie gwarantuje prawidłową jakość brzmienia zestawu.
- Każdy nowy zestaw zanim trafi do sprzedaży jest testowany i „wygrzewany” przez minimum 500 godzin.
- Zestaw Mille optymalne warunki pracy osiąga po minimum 45 minutach od włączenia.
- Produkt posiada 6 letnią gwarancję producenta.
- Nie należy otwierać obudowy ani dokonywać jakichkolwiek napraw czy przeróbek we własnym zakre-

sie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zdrowia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
- W razie pytań dotyczących zestawu prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.

Karton nr 2 zawiera:

- monobloki/końcówki mocy (2 szt.)

- przewód zasilający (2 szt.)
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PRZEDWZMACNIACZ
PANEL PRZEDNI

- pokrętło zmiany wejść /inputs/

- pokrętło regulacji głośności /volume/

- dioda LED

URZĄDZENIE POSIADA 6 WEJŚĆ RCA. 
SĄ ONE OZNACZONE NA TYLNYM  
PANELU CYFRAMI OD 1 DO 6

Wejście nr 1 odpowiada położeniu znacz-
nika na pokrętle zmiany wejść „na godzinie 
12.00”. Pozostałe wejścia: 2, 3, 4, 5, 6 uzy-
skujemy poruszając pokrętło odpowiednio 
w lewo.

Zmieniamy głośność kręcąc pokrętłem  
odpowiednio zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara przy czym minimum odpowiada  
położeniu znacznika całkiem w lewo.

Dioda LED sygnalizuje stan przedwzmac-
niacza:
LED świecąca - ON (I)
LED wyłączona - OFF (0)

Przedwzmacniacz wyposażony został 
w system opóźnionego startu - dioda LED 
świeci nieznacznie.
Ostateczne uruchomienie następuje po 5 sek.
Dioda LED świeci intensywnie.

INPUTS VOLUME

1 2 3 4 5 6 OUTPUT
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manufacture
preamplifier

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

made in Poland

serial number
AC POWER

220-240V
50-/60Hz
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PRZEDWZMACNIACZ
PANEL TYLNY
INPUTS

- sześć par gniazd wejściowych (RCA)

 ponumerowanych od 1 do 6

OUTPUT

- para gniazd wyjściowych (RCA)

- oznaczenie „L” i „R” dotyczy gniazd

 wejściowych i wyjścia

GNIAZDO SIECIOWE Z WYŁĄCZNIKIEM

Oznaczenie „0” - urządzenie wyłączone.
(dioda na przednim panelu nie świeci)

Oznaczenie „I” - urządzenie włączone.
(dioda na przednim panelu świeci 
w kolorze bursztynowym)

(przewód fazowy oznaczony czerwonym 
punktem)

Oznaczenia producenta:

Wzmocnienie: 6 dB
Pasmo prznoszenia: 10 Hz - 150 kHz ±0dB
Impedancja wejściowa: 10 kohm
Wymiary: 450 x 360 x 110 mm
Waga: 19 kg

INPUTS VOLUME

1 2 3 4 5 6 OUTPUT
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preamplifier

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

made in Poland

serial number
AC POWER

220-240V
50-/60Hz
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KOŃCÓWKA MOCY
PANEL PRZEDNI

- dioda oznaczająca włączenie i wyłącze-
nie (odpowiednio: dioda świeci w kolorze 
bursztynowym lub gaśnie)

KOŃCÓWKA MOCY
PANEL TYLNY

- gniazdo sieciowe z wyłącznikiem 
 (identyczne jak w przedwzmacniaczu)
 (przewód fazowy oznaczony czerwonym 

punktem)

- oznaczenia producenta

OUTPUT

- para gniazd wyjściowych głośnikowych 
oznaczone odpowiednio „+” i „-”

INPUTS

- gniazdo wejściowe

- górne symetryczne XLR

- dolne niesymetryczne RCA

- przełącznik pomiędzy wejściami - pozycja 
górna (XLR) i dolna (RCA)

Moc: 1000 W (RMS) przy obciążeniu 4 ohm / 500 W (RMS) przy obciążeniu 8 ohm / Maksymalny prąd 
na wyjściu: 50 A/ Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 40 kHz w całym zakresie mocy / Dynamika: 118 dB  
Damping Factor ≥ 1000 / Zniekształcenia THD+N przy mocy 1 W: 0,007 % / Zniekształcenia THD+N 
przy mocy 1000 W: 0,01 % / Waga: 11 kg/szt. / Wymiary: 225 x 360 x 110 mm /

1 2 3 4 5 6 OUTPUT

OUTPUT

+

- INPUTS
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manufacture
preamplifier

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

made in Poland

made in Poland
serial number

AC POWER
220-240V
50-/60Hz

AC POWER
220-240V
50-/60Hz
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

! !

serial number

manufacture
MILLE

P U S H

XLR

RCA
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