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Empire Streamer DAC

UlCmaCvní předzesilovač, streamer a DA převodník s dual lineárním 
napájecím zdrojem, duálním převodníkem Sabre ES9038PRO. Šasí je 
vyfrézováno z jediného hliníkového bloku. Dva počítače i7 pro Roon a Mytek 
systém jsou galvanicky odděleny od analogové desky DAC. Devět 
analogových vstupů, z toho dva symetrické, vstup MM/MC, dva analogové 
výstupy symetrické a dva nesymetrické výstupy, mnoho digitálních vstupů 
USB, USB-C, koaxiálních i opCckých.

ks 624.990,-

Empire Monoblock AMP

Výkonové monobloky využívající nejnovější řadu ultra rychlých Gallium 
Nitride tranzistorů s velmi nízkou zpětnou vazbou a chování přenosové 
charakterisCky koncového stupně podobné triodě. Výsledný zvuk má 
hedvábné výšky a krásné středy s 3D zvukovou scénou a detaily, stejně jako 
u těch nejlepších elektronek, přesto si zachovávají pevné basy a dynamiku 
velkého tranzistorového zesilovače. Výkon 2 x 500 W na 8 Ohmů nebo 1000 
W na 4 ohmy.

pár 499.990,-

Manhagan Bridge Roon

DA převodník, analogový a digitální předzesilovač, sluchátkový zesilovač a 
streamer s podporou DXD, MQA, PCM 768, DSD 512, ale je zde zabudován 
počítač i5 pro instalaci Roon core a ovládán aplikací Roon Remote nebo 
Mytek rozhraní.  Analogové i digitální vstupy, převodník Sabre ES9038PRO, 
barevný dotykový displej. Barva: stříbrná, černá a zlatá.

ks 199.990,-

Manhagan AMP

 

Stereofonní výkonový zesilovač založený na novém napájecím modulu 
Mytek Ganfet Power Module , tenký design plné velikosC v odpovídajícím 
manhaganském stylu. barva: stříbrná, černá a zlatá.

ks 174.990,-

Brooklyn Bridge Roon

Zcela nový přepracovaný DA převodník, analogový i gramofonový 
předzesilovač, sluchátkový zesilovač a streamer s podpora DXD, MQA, PCM 
384, DSD 256, ale s instalovaným Roon jádrem s procesorem i3. Ovladání 
pomocí Roon Remote aplikací nebo Mytek rozhraním nebo na dotykovém 
předním displeji, zabudovaný lineární napájecí zdroj, barva: stříbrná, černá.

ks 99.990,-

Brooklyn AMP +
Digitální koncový zesilovač pro doplnění sestavy s Brooklyn Bridge Roon, 
výkon 2 x 300W na 4 ohmy, 2 x 250 W na 8 ohmů, v můstkovém režimu až 2 
x 500/600 W, damping faktor >400, RCA i XLR vstupy, barva stříbrná, černá.

ks 62.990,-

Liberty THX AAA HPA

Sluchátkový zesilovač Liberty THX byl navržen v licenci společnosC THX 
CorporaCon . Využívá nejvyšší obvod THX  AAA 888. Zesilovač poskytuje 
ultra přesný zvuk s téměř neměřitelným zkreslením z nejnáročnějších 
sluchátek. Analogové vstupy: 3 x RCA,1 x XLR. Výstupy na sluchátka XLR 
4pin, 4,4 mm, 1/4” a 3,5 mm, výstup z předzesilovače 1 x RCA. Lineární 
napájecí zdroj. Barva černá.

ks 37.490,-

Liberty Phono Preamp

Gramofonový předzesilovač pro přenosky MM i MC se Step-up trafy, stejný 
jak byl navržen pro modul Mathaganu. Vstupy: 3xRCA pro 3 ráménka, 
výstupy RCA a XLR současně, křivky EQ: RIAA, RIAA s filtrem Subsonic, 
Columbia, Decca. Zabudovaný sluchátkový zesilovač.

ks 37.490,-

Liberty DAC II

DA převodník obsahuje několik digitálních vstupů, digitální ovládání 
hlasitosC, nesymetrické i symetrické audio výstupy a vysoce výkonný 
sluchátkový zesilovač. Podpora DXD, MQA, PCM 768 a DSD 512. Chipset 
Sabre ES9038, digitální vstupy: AES/EBU,  2 x Coax, Opt. a USB2, ovládání 
hlasitosC, dálkový ovladač, lineární napájecí zdroj, přiložen USB kabel, 
barva: černá.

ks 37.490,-
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