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MAA-406 Stereo Eindversterker 

DE ONTWIKKELING EN DE PRESTATIES 

De Advance Acoustic MAA406 eindversterker werd ontworpen en ontwikkeld om een hoog niveau van 

muziekgenieten mogelijk te maken voor muziekliefhebbers en audiofielen. Verder kan hiermee bi-amping 

worden gerealiseerd en uiteraard ook een A/V installatie van hoogwaardiger eindtrappen worden voorzien, bijv. 

door 3 x MAA-406 toe te 

passen. 

Deze MAA-406 is een 

verdere ontwikkeling van de 

befaamde MAA405: 

het uiterlijk werd aangepast 

aan de nieuwe MPP-505 en 

MAA-705 versterkers, o.a. 

frontpaneel en spikes. 

De MAA406 heeft 'n zware 

ringkern transformator van 

700 VA, een drievoudige 

push-pull schakeling van de 

hoog-vermogen eind-

transistors, metaalfilm weerstanden en polypropyleen condensatoren. Dit alles biedt een fraaie diepte in het 

geluidsbeeld. Bovendien komt hierdoor elk subtiel detail in de beluisterde muziek hoorbaar tot leven.  

De Advance Acoustic MAA-406 eindversterker vormt een uitstekende kombinatie met de MPP-206 voor-
versterker en de MCD-203 Mk.2 CD-speler. 

Technische gegevens: 

 

Output power / 8 Ohm :  Klasse AB : 2 x 150 W 

Output power / 4 Ohm :  Klasse AB : 2 x 260 W 

Frekwentiebereik : 10 Hz - 100 kHz (+1/-3 dB) 

Harmonische vervorming : < 0,03% 

S/R verhouding : > 100 dB 

Kanaalscheiding : > 90 dB 

Input level : 1,2 V 

Input impedantie : 20 kOhm 

2 paar stereo inputs :  

1 x XLR gebalanceerd - 1 x RCA/cinch ongebalanceerd 

12 V Triggeraansluiting voor automatisch aan- en 

uitschakelen via de voorversterker 

 

Afmetingen in cm: 44 B x 43 D x 15 H 

Gewicht : 19 kg 

Garantietermijn : 2 jaar.  

HOLLAND LINK adviseert u bij de keuze 

van bekabeling en interlinks. Dit altijd in 

samenhang met uw luidsprekers en muziek-

bronnen. Kom deze en andere Advance 

Acoustic apparatuur bewonderen en 

beluisteren in onze showroom / luister-

ruimte. Maak gerust vrijblijvend een 

afspraak, dan hebben wij alle tijd voor u! 

Wij zijn geautoriseerd dealer van Advance 

Acoustic, Bryston, Melody en Chord 

Electronics, alsmede voor KEF en Von Schweikert luidsprekers. Importeur / distributeur van LOK high-end 

connectors en HL puur zilver audiokabel / interlinks. Genoeg kennis in huis dus voor een gedegen advies! 
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