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integre4

Odyofil Düzeyi Entegre Lambalı Ampli
Integre4 – Modern high-end ses sisteminizin kalbi

Bu ürünün tasarımında attığımız ilk adımlardan itibaren, bir entegre amplide eşi görülmemiş düzeyde geniş ve açık bir
ses elde etmeye odaklandık. Integre4 sizi demet demet kablolarla, uygunsuz şekilde eşleştirilmiş cihazlardan oluşan ve
sizi hem yer hem de para kaybına uğratan sistemlerden kurtaran yeni çağa ait tek şasili tasarımıyla, her tür hoparlörden
inanılmaz bir ses performansı almayı başaran bir üründür. İki çift 6550’den 2x 45 Watt’lık güç ile sıcak ve sıkı alt
frekanslar, belirgin lambalı ampli vokalleri ve analitik tiz frekanslar elde edecek, böylece doğallığın dışına hiç çıkmayan
bir sesin keyfine varacaksınız.

Kanıtlarıyla eniyi yeniden üretim performansı

Mükemmel bir ses sahnesi ve kanallar arasında çok az paraziti hedefleyerek 4 adet az gürültülü dual triyot sürücü lamba kullandık (kanal başına iki
adet bağımsız ve her iki kanal için ortak olmayan lambalar). Cihazın yüksekgerilim güç kaynağı, gürültüden kesin arınmayı garantiliyor. 11 adet düşük
ESR (elektron paramanyetik rezonans) ve kapasitesi yüksek kapasitörler amplinin en talepkar müzik programlarını yüksek volümde bile yeniden
üretmek için ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlıyor. Doğallığı yakalayabilmek için güç amplifikasyonu katı ile birleştiğinde herhangi bir hoparlör
empedansında durağan kalabilen, mükemmel şekilde eşleştirilmiş bir çift Ultra Linear çıkış transformatörü tasarladık. Güç veçıkış transformatörlerinin
şasinin dışına konulmuş olmasının sebebi sadece retro görünüm elde etmek değil, aynı zamanda sürücünün ve amplinin güç katınınyakınında en iyi
manyetik korumayı sağlamak.

Sapma ayarı artık hiç olmadığı kadar kolay
Lambalı amplilerin hepsi için en önemli şeylerden biri lambaların sapma noktasıdır. Biz, LED sapma göstergesinin birkaç
adım ötesine geçerek güçlü bir dijital işlemciden faydalanan, çok hassas ve doğru ve aynı zamanda güvenilir bir sapma
izleme sistemi geliştirdik. Bu özellikten faydalanarak, Integre4’ün OLED çok işlevli ekranından, her bir güç lambasının
sapma noktasını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Herhangi bir harici cihaza ihtiyaç duymadan, uyumlu herhangi bir
lambanın anot akımlarını doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz.  Integre4’ün kullanıcı kılavuzunda uyumlu lambalar için
tavsiye edilen sapma değerlerinin bir listesini bulabilirsiniz, yani artık favori lamba modelinizi seçerek amplinizi kişisel
zevkinize uydurmak çok daha kolay.
Akıllı koruma ve izleme sistemi
Merkezi dijital işlemci, sadece güç lambalarının çalıştırılması için değil, aynı zamanda tüm lambaların ve yüksek güç
parçalarının sürekli olarak izlenmesi ve bunların yüksek veya normal skalanın dışında kalan bir akımdan korunması
için de sofistike bir kontrol ve koruma sistemi sunmaktadır. Integre4 lambaların kullanım ömrünü de önemsemekte
ve bu sebeple uzun süre boyunca boşa çalıştıklarını fark ettiğinde ampliyi otomatik olarak uyku moduna
geçirmektedir. Cihaz bir giriş sinyalinin girişi tetiklemesi halinde otomatik olarak uyku modundan çıkar. Bu zekice
koruma sistemi, lambaların çalışma saatlerini ve sapma ayarı noktasını değerlendirerek, size sapmayı kontrol
etmenizi veya lambaları değiştirmenizi de hatırlatacaktır.



integre4

Odyofil Düzeyi Entegre Lambalı Ampli
I/O Sürüm Yükseltme Modülleri vasıtasıyla bağlanma ve genişletme olanakları

Giriş seçimi üzerinden beş adet analog giriş mevcut. Girişlerin ekranda beliren adlarını değiştirebilir ya da herhangi bir
cihaz bağlı değilse etkisiz hale getirebilirsiniz. Tüm girişler ana işlemciden kontrol edilmektedir ve kaliteli röleler
vasıtasıyla sinyal sürücü katına ulaştırılmaktadır. I/O Sürüm Yükseltme Modüllerimiz ile kaliteli fono katını,
USB/Koaksiyel/Optik DAC veya XLR girişleri kullanarak, integre4’ün fonksiyonlarını rafınıza yeni cihazlar eklemek zorunda
kalmaksızın genişletebilirsiniz. Integre4 aynı zamanda özel olarak atanmış bir adaptasyon devresi kullanmak ve
geleneksel işletimli amplilerle sinyali kopyalamaksızın amplinin güç katından sonuna dek faydalanan, standart bir
6.3mm’lik kulaklık çıkışı da sunmaktadır. Böylece kulaklıklarınızla hoparlörlerinizin zengin sesinin keyfini
çıkartabiliyorsunuz.

Kullanışlılık ve stil
Integre4’te bulunan işlevlerin hepsine hem ön yüzdeki döner navigasyon düğmesi hem de uzaktan kumanda ile
erişmeniz mümkün. Faydalı bilgilerin tamamı, çok işlevli OLED ekrana büyük ve rahatlıkla okunabilir şekilde
yansıtılmaktadır. Integre4’ün gözünüze de hitap etmesi için, onun pürüzsüz ve dayanıklı yapısını yeni gri mat cilamızla
biraz daha parlak hale getirdik.

Özellikler:

• EL34, 6550, KT88, KT120 uyumlu (6550 fabrika formu)

• Uzaktan kumanda
• Geniş OLED ekran

Teknik özellikler :

• Blue Velvet ALPS motorlu potansiyometre

• B irbiriyle uyumlu lambalar

• SofistikeSapma Ayarı
• I/O sürüm yükseltme modülleriyle bağlanma ve

genişletme olanakları

• Akıllı koruma ve izleme sistemi

• Sıfır feedback’li tasarım

• El yapımı özel ses transformatörleri

• Her katta ses cihazlarına özel parçalar

• SRSG® uygulaması

• Altın kaplama teflon rca konektörler

• Altın kaplama lamba soketleri

•  5mm’lik alüminyumdan, lüks boyalı ön panel kapağı

• Güç: 230/240 Vac 50Hz
• Güç tüketimi: 350 VA max

• Çıkış gücü: 45 watt / kanal başına (6550)

• Frekans cevabı: 15Hz - 60KHz (-1dB)

• Giriş empedansı: 50K ohms
• Lamba takımı: 4x 6n1p , 4x 6550  (EL34,

KT88, KT120 uyumlu)

• Girişler: 5x line stereo RCA konnektörler
(Üst sürümleri mevcuttur )

• Renk : Matt Grey (mat gri)

• Boyutlar (GxYxD): 43x19x29 cm

• Ağırlık: 13Kg



gordian

Çok İşlevli Güç Dağıtıcı / Temizleyici

Gordian – Sisteminiz temiz ve bol gücü hak ediyor

Nasıl bir ses sistemi kurulumunuz olursa olsun, temiz ve bol güç onun kuvvetini ve hünerlerini ortaya koyması için
gereken temel besindir. Yetersiz güç dağıtımının ses sistemlerinin dinamiklerini öldürdüğü, gürültülü bir alternatif
akım güç hattının, onun orta menzil ve yüksek frekans sinyalleri bakımından sergilediği performansı kötü yönde
etkilediği bilinen bir gerçek.
Gordian, sisteminizin aşırı uç durumlarda bile kuvvetini kaybetmeden performans sergileyebilmesi için gereken tüm
gücü ona sunmak üzere tasarlandı. Onun tek amacı iyi tasarlanmış, uyumlu bir pasif bileşenler ağı kullanarak
elektrikteki istenmeyen pürüzleri nazikçe temizlemek.
Sisteminize gücü taşıyan sarsılmaz elektrik ağını, çok geniş olan kesit alanının kondüktörleri, kaliteli ve sağlam
bağlanmış soketler ve endüstriyel sınıf kablo bağlantıları oluşturuyor. İç bağlantıların “yıldız” biçimli topolojisi,
gürültünün cihazlarınız arasında transferini minimuma indirgemekle birlikte döngüsel bir toprak gürültüsü oluşmasını
da engellemektedir.

İşini ciddiye alan bir güç analizcisi
Gordian güç kaynağınızın kalitesine düşündüğünüzden daha fazla önemsiyor. Alternatif akım güç sinyalini her açıdan
tetkik edebilmenizi mümkün kılan, endüstriyel sınıf bir güç analizcisinden faydalanıyor. Yaptığı ölçümlerin bazılarını
şöyle sayabiliriz:
• Frekans (doğruluk 0.0005%)
• Total Armonik Distorsiyon (THD - doğruluk 0.005%)
• Etkin Voltaj/Akım
• Güç Tüketimi
• Güç Faktörü
• FFT (Frekans analizi)
• Doğru Akım gerilimi
ve daha fazlası …
Bu ölçümleri, güç sağlayıcınızın alternatif akım sinyalini takip etmek, ses sisteminizin güç tüketimini tetkik etmek,
yerel elektrik ağınızda sorun yaratan noktaları tespit etmek (ör. Güç kaynağınızın kalitesini etkileyen ev cihazlarını
bulmak gibi) veya en uygun filtreleme moduna karar vermek için kullanabilirsiniz (aşağı bkz. Ayarlanabilir gürültü
filtreleme). Tüm bilgiler büyük OLED ekranda rahatça okunacak şekilde belirmektedir.



gordian

Çok İşlevli Güç Dağıtıcı / Temizleyici

Add Gordian at your system chain and feed your gear with high quality power. Her gürültüyü tek tip filtreyle etkili bir
şekilde düzeltmek mümkün olmadığı gibi, güç hattı üzerindeki tüm potansiyel pürüzleri çok sayıda filtreyle
gidermeye çalışmak da ses sisteminizin dinamiklerini ve karakterini mutlaka etkileyecektir. Bu sebeple Gordian’ın
filtreleme ağı ayarlanabilir olarak tasarlanmış olup, size AA güç hattındaki sorunları en uygun konfigürasyonu seçerek
düzeltme fırsatını sunmaktadır.

Gordian’ın kullanıcı kılavuzunda sizlere entegre güç analizcisinden gelen kapsamlı bilgileri doğru şekilde
yorumlayabilmeniz için gereken eğitim veriliyor, böylece kılavuzda yer alan geniş ayar rehberini kullanarak en uygun
modu seçebiliyorsunuz. Ancak matematikten çok kulaklarınıza güveniyorsanız, o zaman çeşitli ayarları deneyerek en
sevdiğinizde karar kılabilirsiniz.

Gordian ayrıca sisteminizin güç hattıyla paralel, bir grup özel kapasitörden yararlanarak, sisteminizin güç faktörünü
de iyileştirmektedir. Gordian bariz güç evre açısını da düzeltir ki bu da sisteminizin güç hattınızdan gelen elektriği
daha iyi absorbe edeceği anlamına gelir.

Güç hattınızdaki sorunlara otamatik uyumlanma

Eğer filtreleme modunu ayarlamakla uğraşmak istemiyorsanız, o zaman Gordian’ı “Auto Adapt” moduna alarak
hattınızın güç karakteristiğini matematiksel olarak analiz ederek sizin için en uygun filtreleme ayarını seçme işini ona
bırakabilirsiniz.

Gordian, ses sisteminizin dinamiklerini ve diğer karakteristik özelliklerini etkilemeden frekansları ve alternatif akım
hat gürültüsünü hedefleyen en iyi ayarı bulacaktır. Seste ödün vermeksizin en iyi filtreleme sonucunu elde
edeceğinize emin olabilirsiniz.

Gordian’ı sistem zincirinizin bir halkası yaparak kaliteli güce sahip bir donanıma sahip olabilirsiniz…

Features:

20A knack kablo pakete dahil değildir.



pre1

A sınıfı Lambalı Pre-Ampli

PRE1 can be purchased in our standard Matt Black or Pearl White colors but can also be available in a custom color
of your choice. PRE1, tüm ürünlerimizle tamı tamına aynı hedefi izliyor; saatlerce süren bir dinletiden sonra bile
keyifli olmayı sürdürebilen, sıcak, müzikal ve alabildiğine gerçekçi bir ses… PRE1 bulunduğu fiyat skalasının çok
ötesine geçebilen üst sınıf bir performans sergilemeyi başarıyor. Katı hal veya lambalı güç amplileriyle mükemmel
bir uyum sağlıyor. PRE1 her iki şekilde de LAB12’ye has o bilindik, sıcak, dostane ve analitik sesi sunabiliyor.
Cihazın iç yapısında özel bir konfigürasyonla eşleştirilmiş bir çift E88CC lamba, hassas bir filtreleme ve gereğinden
fazla bir kapasite sunan 4 regülasyon aşamalı, katı hal bir güç kaynağı kullandık. İç devre yapısının her bir
bölümünde dual mono felsefesi ve Fine Symmetry® teknolojisi geçerli ve elbette donanımsal olarak da SRSG®
topolojisinden yararlandık. %0.1 netlik ve doğruluğa sahip MKP ses sınıfı kapasitörler gibi özel seçilmiş parçalar da
sonuçta ortaya çıkan detaylı sese ve geniş çözünürlüğe katkıda bulunuyor.
PRE1’de beş adet analog giriş ve iki adet pre-ampli çıkışı bulunuyor, böylelikle bi-amp bir sistemi ya da bir güç
amplisi ve aktif subwoofer(lar)’dan oluşan bir sistemi hiç sorunsuz şekilde sürebilirsiniz. Giriş seçimi ön yüzdeki
döner düğmeyle veya uzaktan kumanda ile yapılabilir.
PRE1’in Matt Black (mat siyah) ve Pearl White (inci beyazı) seçenekleri bulunduğu gibi, tercihinize göre özel renk
seçenekleri de uygulanmaktadır.

Özellikler:

· El yapımı ses sınıfı transformatöler

· Her katta ses cihazlarına özel parçalar

· Sıfır feedback’li tasarım

· SRSG® uygulaması

· fine symmetry® uygulaması

· Altın kaplama teflon Rca konektörler

· Altın kaplama lamba soketleri

· 5mm’li alüminyumdan lüks boyalı ön panel
kapakları

· Beş yıl garanti

Teknik özellikler:

· Güç: 230/240 Vac 50Hz (1Α sigortalı)

· Güç tüketimi: 60 VA max

· Frekans cevabı: +0-3dB, 5Hz ila 100kHz

· Distorsiyon: 2V RMS çıkışında 0.04%

· Kazanç: 21dB

· Maksimum çıkış: 11V RMS

· Çıkış empedansı: 900 ohm

· Lamba takımı: 2x E88CC dual triyot

· Isınma süresi: 1 minute

· G irişler: 5x line stereo (RCA konnektörler)

· Preamp çıkışları: 2xline stereo (RCA konnektörler)

· Available colors: Matt Black, Pearl White, Custom color

· Dimensions (WxHxD): 43x11x29 cm

· Weight: 5 Kg



suono

25 Watt’lık A Sınıfı Güç Amplisi
KT-150’den en iyi performansı ürünlerimizin en iyileriyle birleştirerek elde ediyoruz. Güç ve çıkış transformatörleri ve
diğer tüm parçalar, bir A Sınıf amplinin gerektirdiği şekilde özenle seçilip, mükemmel şekilde uyumlandırılıyor. 300
Watt’lık güç transformatörleri, Suono’nun ihtiyacı olan gücün tamamını hiç zahmetsiz şekilde ona sağlıyorlar.  Büyük
Nippon kapasitörler ve her kanal başına atanmış ayrı bobinler voltajı dengeleyip filtreliyor ve ampliyi sınırsız bir güç
sağlıyor. Odyofil seviyesinde, kuplajlı kapasitörler de Rus yapımı sürücü triyotları ve güç pentotlarına saydam
saydamlık kazandırmak için kullanıldılar.

Sadece bir anahtarı oynatmak suretiyle Triode ve/veya Ultra Linear modları arasında seçim yaparak o anki ruh halinize
göre müziğinizin sesini ayarlayabilirsiniz. Hatta hoparlörlerinizin empedansını dert etmenize bile gerek yok, zira güç
transformatörleri size 4 veya 8 Ohm hoparlörlerle mükemmel uyum sağlayan iki adet çıkış seçeneği sunmakta.
Nissei VU metrelerin bu üründe kullanılış sebebi, kulaklarınızla duyumsadıklarınızı gözlerinizle de yaşayabilmenizdir.

Yeni Matt Black (mat siyah) ve Pearl White (İnci Beyazı) cila seçeneklerimiz hem ön plakaya ve hem de transformatör
muhafazasına uygulanmış olup kaliteli ürün hissiyatını katkıda bulunmaktadır.

Bugüne dek yapılmış en iyi, sekizli, tek uçlu , A sınıfı güç amplisini dinleme şansını kaçırmayın.

Özellikler: Teknik Özellikler

KT150 uyumlu lambalar

Manuel Sapma ayarı

Triyot / Ultra linear seçim anahtarı

El yapımı ses sınıfı transformatöler

Sıfır feedback’li tasarım
Yüksek güçlü transformatör

Her katta ses cihazlarına özel parçalar

SRSG® uygulaması

Fine symmetry® uygulaması

Altın kaplama teflon RCa konektörler

Altın kaplama lamba soketleri

Analog retro nissei VU metreler

5mm’li alüminyumdan lüks boyalı ön panel kapakları

• Güç tüketimi: 300 VA max

• Çıkış gücü: 25 watt / kanal başına (KT 150)

• Frekans cevabı: 20Hz-20KHz (-0.9dB)

• Giriş empedansı: 100K ohms

• Çıkış empedansı: 4,8 ohm

• Lamba takımı: 2x 6n2p 2x KT-150

• Girişler: 1x line stereo (RCA konnektörler)

• Mevcut renk seçenekleri: Matt Black, Pearl White,

• Boyutlar (GxYxD): 43x19x29 cm

• A ğırlık: 17Kg
• G üç: 230/240 Vac 50Hz



dac1 special edition

Yüksek hızla örnekleme yapmayan, Lamba Çıkışlı DAC
Biz analog ses seviyoruz, bu doğru, ama günümüzde tüm modern ses sitemlerinde dijital sinyaller dolaşıyor. Bu bakımdan karşı
karşıya olduğumuz zorluk, bir DAC vasıtasıyla plak sesine yakın bir ses elde edebilmekti. Dijital ve eşzamansız USB girişlerini bir
klasikle yani yüksek hızla örnekleme yapmayan (non-oversampling) TDA1543 ve lamba altyapılı bir çıkış katı ile birleştirmek suretiyle
mükemmel şekilde tonlanmış bir High-End pikap gibi ses verebilen, hakikaten müzikal bir DAC elde etmeyi başardık.
DAC1’in her bir bileşeni pürüzsüz ve hoş bir ses sunacak şekilde tasarlandı. Saf analog ses karakterini, oversampling dönüştürmeyi
sofistike bir konfigürasyonla uyumlandırılmış 8 adet paralel Philips ile,  pürüzsüz çıkışı ise Dual triyot lamba I/V katı vasıtasıyla
yaparak elde ettik. Tüm bileşenler saatlerce dinleme ve testin ardından dikkatle seçildi, öte yandan sonucu etkileyecek detaylara
(özel odyofil güç kapasitörleri, NOS lamba ve dahası) büyük bir özen gösterildi.
DAC1 sadece kulağa değil göze de hitap eden bir ürün. Katı hal yapımı, elle cilalanmış olması, lüks metal boyası ve retro analog V/U
ölçerleri ile sizi kesinlikle kendine âşık edecek.

Özellikler :

· Asenkronize24/96kHz usb giriş

· Yüksek hızda örnekleme yapılmayan moda 8 x 16bit (uyumlu)

· Triyot lambalı I/V analog çıkış katı (New Old Stock SQ tube)

· 6 Adet ayrı Regüle Güç Kaynağı

· El yapımı ses sınıfı transformatör

· Dale 1% (digital stage) ve AB karbon rezistörler (analog katı)

·Yüksek kapasiteli odyofil sınıfı kapasitörler (Nichicon gold tune)

· Titreşim izolasyonlu şasi

· Abanoz ağacı koniler

· Altın kaplama RCA Teflon (giriş, çıkış)

· Analog retro nissei VU metreler

· 5mm’lik alüminyumdan lüks boyalı ön kapak

· Beş yıl garanti

Teknik Özellikler:

· Güç: 230/240 Vac 50Hz (1Α sigortalı)

· Güç tüketimi: 60 VA max

· Girişler: 1xSPDIF (Koaksiyel RCA), 1xUSB2,
opsiyonel olarak optik

· Frekans cevabı: 20Hz to 20 KHz +0dB/-1dB

· Çıkış düzeyi: 2.25Vrms

· THD: 0.2%’den az

· Mevcut renk seçenekleri: Matt Black, Pearl White,
Özel renk seçimi

· Boyutlar (GxYxD): 43x11x29 cm

· ağırlık: 6 Kg



hpa

OTL Lambalı Kulaklık Amplisi – DAC’li ve Preamp Çıkışlı
Kulaklığınızın kalitesine bakmaksızın arzu edilen sesi sunabilen bir kulaklık amplisi. İster ucuz, ister kaliteli isterseniz de
çok pahalı bir kulaklık kullanın, bu ampli ses deneyiminizi bir üst seviyeye çıkartacak.

Biz lambalı ampliler yaptığımıza göre, sizlere tamamen lambalı bir OTL kulaklık amplisi sunmamızdan daha doğal
bir şey olabilir olamazdı elbette.

Öncelikle belirtelim ki pre-ampli çıkışını olduğu gibi, sisteminizin güç amplisine bağlayabileceğiniz hakiki bir odyofil pre-
amplisi olarak kullanabilirsiniz.

Peki başka ne yapabilirsiniz?

HPA size iki adet analog giriş seçeneği sunuyor, bunlardan biri direkt usb girişi...Bu sayede neredeyse istediğiniz her cihazı
ona bağlamanız mümkün…

Başka bir deyişle, siz aynı cihazla hem bir kulaklık amplisine hem de bir DAC’ye sahip olmuş oluyorsunuz! Dizüstü
bilgisayarınızı ve kulaklıklarınızı ona bağlayın ve odyofil kalitesinde sesten ödün vermek zorunda kalmadan müziğinizi
dinleyin.

Tüm LAB12 cihazlarında olduğu gibi, tamamen lambalı OTL kulaklık amplisi, el yapımı, katı hal bir cihazdır ve lüks, metal
bir boya ile cilalanmıştır. Zira biz sizin dinlediğinizden olduğu gibi gördüğünüzden de keyif almanızı istiyoruz. Zaten HPA bu
yüzden böyle bir başarı elde etti ve onu kısa süre dinleyen herkes ona bayıldı…

Ÿ Özellikler: Ÿ Teknik özellikler:
Ÿ 1 USB girişi Ÿ Güç: 230/240 Vac 50Hz (1A sigortalı)
Ÿ OTL lambalı kulaklık amplisi Ÿ Güç tüketimi: 70 VA
Ÿ 3x 6N1P lamba (birbiriyle uyumlu çıkış çifti) Ÿ Giriş empedansı: 50K ohm
Ÿ Blue Velvet ALPS Potansiyometre Ÿ Çıkış empedansı: 32-600 ohm
Ÿ El yapımı ses sınıfı transformatör Ÿ Frekans cevabı: 5 Hz to 100K Hz (-3dB)
Ÿ Her katta ses cihazlarına özel parçalar Ÿ Mevcut renkler: Matt Black, Pearl White,
Ÿ Beş adet ayrı regüleli güç kaynağı Ÿ Özel renk seçimi
Ÿ SRSG® uygulması Ÿ Boyutlar (GxYxD): 32x11x29 cm
Ÿ Altın kaplama teflon RCA konektörler Ÿ ağırlık: 6 Kg
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Altın kaplama lamba soketleri

Analog retro nissei VU metre

5mm’lik alüminyumdan lüks boyalı ön kapak

2 adet analog, RCA line girişi

1 analog RCA line Preamp çıkışı

Koaksiyel çıkış (USB girişinden)

Beş yıl garanti



migthy

A Sınıfı, Tek Uçlu Güç Amplisi
Bu A Klas, Tek Uçlu ampli piyasadaki her pre-ampliyle memnuniyetle işbirliği yapacağı gibi, TRUE veya HPA ile de
mükemmel bir uyum sağlayabilir. Mighty sizi koltuğunuza mıhlayacak ve tüm müzik koleksiyonunuzu yeniden dinlemeyi
istetecek bir cihaz. Normal seviyede bir çift hoparlör için ihtiyacınız olan tüm güç onda var ama işin en etkileyici noktası
hangi müzik tarzını seçerseniz seçin akışkan, geniş, bağımlılık yaratacak derecede ahenkli bir ses elde edecek olmanız.
Biz daima, önceliğimizi keyif alınacak bir ses olarak belirledikten sonra üzerinde çok iyi düşünülmüş, dengeli bir sesi tercih
ediyoruz. En iyi sesi veren parçaları seçiyor, hayal edebileceğinizin kat be katı dinleme testleri yapıyor ve bu hoş ses
karakterini böylece elde ediyoruz.
Çıkış transformatörlerinin koruma kılıfının üzerinde de 5 mm’lik alüminyum plakada kullanılan lüks ciladan bulunuyor,
böylece cihaz genel anlamda çok hoş ve göz alıcı bir görüntü sergiliyor.

Özellikler: Teknik özellikler:

·

·

·

·

Triyot / ultra lineer seçim anahtarı

El yapımı ses sınıfı transformatörler

Sıfır feedback’li tasarım

Toroidal güç transformatörü

Toroidal power transformer

·

·

·

·

Güç: 230/240 Vac 50Hz

Güç tüketimi: 170 VA max çıkış

güç: 9 watt/kanal başına

Frekans cevabı: : 20Hz-20KHz (-

· Her katta ses cihazlarına özel parçalar
·

0.9dB)

Giriş empedansı: 100K ohms

· SRSG® uygulaması · Çıkış empedansı: 4,8 ohm

· Fine symmetry® uygulaması · Lamba takımı: 2x 6n1p , 2x el34

· Uyumlu lambalar · Girişler: 1x line stereo (RCA konektör)

·

·

Altın kaplama teflon Rca konektörler

Altın kaplama lamba soketleri

· Mevcut renkler : Matt Black, Pearl
White, Özel renk seçimi

· Analog retro nissei VU metreler · Boyutlar (GxYxD): 43x19x29 cm

· 5mm’lik alüminyumdan lüks boyalı ön kapak luxury
painting

· Ağırlık: 8.5Kg

· Beş yıl garanti



true

Pasif Zayıflatıcı/ Giriş Selektörü
True bir pasif zayıflatıcı/giriş selektörüdür. Bu düşük düzeyli ve hassas sinyalin her bir detayının korunarak
kaynağınızdan güç amplinize iletilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Onu sisteminize bağlayın, cihazlarınızla
aşina hale gelmesi için birkaç saat müzik çalın ve en sonunda müziğinizin keyfine varın. Çünkü sonuç olarak
aradığımız tek şey bu…

Özellikler:

· Blue Velvet ALPS Ses sınıfı potansiyometre

· Yüksek sınıf giriş selektörü

· 5mm’lik alüminyumdan lüks boyalı ön panel

· Beş yıl garanti

Teknik Özellikler :

· Giriş empedansı: 50 kohm

· Çıkış empedansı: 0 – 50kohm

· Mecut renkler: Matt Black, Pearl White, Özel renk seçimi

· Boyutlar (GxYxD): 32x11x29 cm

· Ağırlık: 3,5 Kg



knack mk2

Alternatif Akım Ana Güç Kablosu
Hem giriş seviyesi hem de High-end cihazlarla birçok test yaptıktan sonra, mevcut OEM Alternatif akım kablosu yerine
Knack’i kullandığımızda, performans bakımından iyileşme göstermeyen hiçbir bileşene rastlamadık.
Knack’e filtreleme becerilerini kazandırmak için seçtiğimiz materyaller ve özel uygulama tekniğimiz sayesinde kablonun
sahip olduğu iç kapasiteyi ve indüstansı avantaj olarak kullanarak kullanıyoruz. KNACK Alternatif Akım Güç Kablosu EMI
ve RFI gürültüsünü büyük oranda baskılamakta ve duvardaki prizinizin verebildiği akımı mümkün olabilecek en fazla
oranda size sunmaktadır (3x6mm²’lik kondüktörler).
Çift kat izolasyonlu, kalaylı saf bakır üç adet kondüktör, canlı ve nötr iletkenlik sağlamak üzere, örgü şeklinde polyester
bir kılıfa (PET) sokularak el yapımı, kaliteli, sıkı sıkıya bağlanmış ve altın kaplama fişlerle sonlandırılmıştır.
Cihazlarınızın gücünü üst seviye çıkartmanız için en mükemmel seçenek…

Teknik özellikler:

Ÿ Bağımsız örgülü bakır koruma ve nötr kablo damarları

Ÿ Yüksek sınıf altın kaplama konektörler (mk2 versiyonu)

Ÿ Güç sınıflandırması: 220-240Vac 16 Amp devamlı akım

Ÿ Total kondüktör kalınlığı: 3x6mm² (3AWG)

Ÿ Kablo rezistansı: 3,38 mΩ/m

İç Kapasitans: 700pf

Uzunluk: 1, 5 metre



custom colors

Cihazların çoğu standart lüks renk seçeneklerinde satın alınabilmektedir (matt
black, Pearl white) veya dilediğiniz bir metalik rengi de tercih edebilirsiniz.
Donanımıza sadece kulağa değil, göze de hitap eden, lüks görünümlü, hoş ve
eşsiz bir hava katın…


