
Lumin (PixelMagic Systems) - HK

Model Obrázky Popis Jedn. Cena v Kč

Lumin X1 silver i black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD512 22,4MHz ks 349.990,-

Lumin P1 silver i black – NEW!!!                                                                   
Highendový audio streamer s analogovým i digitálním předzesilovačem a 
DA převodníkem a podporou formátů DSD512 22.4MHz, součásR dálkový 
ovladač.

ks 249.990,-

Lumin T3 - silver i black,                     Highendový audio streamer s podporou formátů DSD512 22.4MHz ks 129.990,-

Lumin D2 silver i black
Highendový audio streamer s podporou formátů DSD128 5.6MHz, novější 
DA převodník, napájení uvnitř přístroje. ks 59.990,-

Lumin U1X - silver i black, pouze 
s upgrade PSU

Highendový audio renderer (transport) bez DA převodníku s podporou 
formátů DSD256 11.2 MHz, starší model, který je k dispozici již jen s 
externím zdrojem z modelu X1.

ks 229.990,-

Lumin U2 silver i black – New!!!
Highendový audio renderer (transport) bez DA převodníku s podporou 
formátů DSD512 12.4 MHz a převzorkování až do DSD256, vnitřní lineární 
zdroj.

ks 129.990,-

Lumin U2 mini silver i black
Highendový audio renderer (transport) bez DA převodníku s podporou 
formátů DSD256 11.2 MHz, nově převzorkování až do DSD256 ks 59.990,-

Lumin AMP silver i black
Highendový koncový zesilovač ve třídě AB s výkonem 2 x 320 W na 4 ohmy, 
partner pro streamer X1 ks 349.990,-

Lumin X1 + AMP Sestava streameru Lumin X1 a koncového zesilovače Lumin AMP set 639.990,-

Lumin Upgrade PSU
Síťový zdroj streameru Lumin X1, kterým lze upgradovat Lumin S1, U1, a 
starší A1 a T1. ks 57.990,-

Lumin Remote Control Dálkový ovládač ke streamerům Lumin, s několika funkcemi ks 7.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.luminmusic.com
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