
Gold Note DS-1000 MKII Srebrny Odtwarzacz Sieciowy z
DAC Salon Poznań

Cena: 21 120 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Złoty, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Odtwarzacz Sieciowy z DAC Gold Note DS-1000 MKII
Digital audio DAC & STREAMING

DS–1000 jest najlepszym przetwornikiem Cyfrowo-Analogowym, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Prawdziwie high-endowym, zdolnym
dostarczania audiofilskiego dźwięku z cyfrowych plików za pomocą funkcjonalnego odtwarzacza sieciowego, który pozwala cieszyć się
muzyką z najwyższą jakością audio.

DS-1000 oferuje cyfrowe wejścia o wysokiej rozdzielczości, zdolne do konwersji natywnych plików audio PCM do 24 Bit/192kHz za
pośrednictwem wejść koaksjalnego S/Pdif oraz optycznego TOS. Jest również wyposażone w wejście USB do konwersji plików PCM i DSD
64/128/256. Poza tym DS-1000 oferuje funkcje przesyłu strumieniowego, umożliwiające korzystanie z internetowych serwerów muzycznych
wysokiej rozdzielczości, jak Tidal i Qubuz, tysięcy sieciowych stacji radiowych, plików zawartych na USB oraz lokalnych dyskach sieciowych
HDD również poprzez port typu USB-A.

Więcej czasu na muzykę, mniej czasu na uruchamianie

Czytelny, 3,5 calowy wyświetlacz TFT prezentuje informacje, przejrzyste menu jest łatwe do przeglądania, prezentując wszelkie dostępne
opcje.

Dzięki wyjątkowemu manipulatorowi SKC urządzenie jest przyjazne źródłem typu Plug&Play, które można kontrolować ręcznie bez użycia
pilota czy aplikacji mobilnej.

Całkowita Kontrola Twojego systemu

DS 1000 oferuje unikalny system modułowy, stworzony na potrzeby serii 1000. Umożliwia on rozbudowę urządzenia o wewnętrzny moduł
przedwzmacniacz oraz analogowe, symetryczne wejście stereo. Rozszerzenia te przekształcają DS 1000 w kompletny, High-Endowy
odtwarzacz cyfrowy, który można połączyć bezpośrednio do końcówki mocy lub aktywnych kolumn.

Chociaż DS 1000 ma cyfrową regulację wzmocnienia jako standard, audio-entuzjaści docenią opcję zasilania przedwzmacniacza wysokiej
klasy rezystorem Dual-Mono dla osiągnięcia lepszej wydajności i czystości dźwięku.

Zbalansowane, analogowe wejście XLR stereo jest kolejną opcją pozwalającą stać się DS 1000 naprawdę kompletnym przedwzmacniaczem.
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Rozwiń swój system kiedy chcesz za pomocą urządzeń peryferyjnych

Dźwięk większości urządzeń z serii 1000 możesz dodatkowo polepszyć, podłączając DS 1000 do zewnętrznych, zrównoważonych stopni
wyjściowych pracujących w klasie A.

TUBE 1012 - wyposażony w 12 podwójnych lamp triodowych, specjalną baterię 6 transformatorów oraz zasilanie indukcyjne.
Sparowanie urządzeń gwarantuje ultra niskie zniekształcenia, brak szumu oraz niską impendancję wyjściową.

TUBE 1006 - jednostka 6 lampowa, mniejsza wersja 1012, również poprawia wydajność i bogactwo wrażeń słuchowych.

Stopnie wyjściowe oparte na lampach zapewniają najbardziej stabilną obsługę ścieżki sygnału. Ich praca, oparta na dwóch
transformatorowych zasilaczach dual-mono pozwala osiągnąć wyższą jakość dźwięku i wyeliminować zakłócenia cyfrowe.

Aby jeszcze ulepszyć system możemy użyć zewnętrznego zasilacza indukcyjnego przeznaczonego do serii 1000. PSU-10, bo o nim mowa
może dostarczać czystą moc do DS-1000, gwarantując galwaniczną izolację systemu od zakłóceń z sieci.

Hi-end DAC featuring, network player & streamer via PCM and DSD

DS-1000 is a D/A Converter with native DSD 64/128/256 and PCM up to 24bit/192kHz compatibility via USB, LAN and Wi-Fi through a cutting
edge Burr-Brown PCM1792A featuring Coax and Optical inputs to guarantee the best native resolution.

Aplikacje iOS i Android

DS-10 DAC oferuje łatwe do skonfigurowania oprogramowanie Apple iOS i Android, zapewniając pełną kontrolę przez iPhone'y i iPady, a
także smartfony i tablety. Aplikacja ułatwia pełną kontrolę funkcjonalności DS-10, stanowiąc przejrzyste i intuicyjne narzędzie do korzystania z
jego zalet. Widoczne okładki płyt, playlisty, pozwalają na łatwe nawigowanie w cyfrowym oceanie.

Gold Note TFT display & SKC

Kontrastowy monitor TFT o przekątnej 3,5 cala wyświetla informacje o urządzeniu, a aplikacja pozwala w pełni kontrolować jego funkcje.
Chociaż urządzenie jest również wyposażone w pilota zdalnego sterowania, autorska technologia SKC - Single Knob Control - umożliwia
łatwe i szybkie sterowanie DS-1000 za pomocą jednego pokrętła, które można obracać i naciskać, by zatwierdzić wybraną funkcję.

Przedwzmacniacz i stopień analogowy

Wzmacniacz zintegrowany z dostępnymi na życzenie symetrycznymi wejściami XLR zmienia się w urządzenie typu All-in-One zdolne napędzić
każdy system audio Hi-End.

DS-1000 obsługuje pliki z dowolnych cyfrowych źródeł poprzez wejście optyczne lub koaksjalne. Pliki z komputera można również odtwarzać
poprzez port USB.

DS-1000 może strumieniować pliki z dysków sieciowych a także odtwarzać radia internetowe poprzez V-tuner jak również odtwarzać pliki w
wysokiej rozdzielczości z serwisów takich jak np. Tidal czy Qubuz.

Modułowa konstrukcja

Dzięki innowacyjnej i unikalnej modułowej konstrukcji DS-10 będzie opcjonalnie mógł wykorzystać dedykowany zewnętrzny zasilacz, aby
skutecznie zwiększyć natywną wydajność urządzenia.

Trwała konstrukcja, 100% Made In Italy

DS-10 ma doskonałą konstrukcję mechaniczną wykonaną z litego, niemagnetycznego aluminium, co minimalizuje występowanie rezonansów.

Dane techniczne:

Główne cechy:

Przetwornik cyfrowo-analogowy AKM AK4493 PCM do 32bit / 768kHz i DSD512 natywny i DoP
Streamer Network Player PCM i DSD
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz +/- 0,1 dB
THD - Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 0,001% maks
Stosunek sygnału do szumu: -125dB
Zakres dynamiczny: 120dB
Impedancja wyjściowa: 50 omów
Regulacja głośności na przedwzmacniaczu: włączona / wyłączona zdalnie

Moc:

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



Zasilanie sieciowe: od 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 30 W

Obsługiwane formaty audio (sieć):

AIFF (.aif, .aiff, .aifc)
ALAC
WAV (.wav) zapakowane / rozpakowane
FLAC
MP3
DSF, DFF
Bezstratny Apple
OGG
Monkey's
Ważne: Serwer UPnP musi obsługiwać przesyłanie strumieniowe DSD, aby przesyłać strumieniowo pliki DSD.

Łączność:

LAN / WLAN (WiFi): 802.11b / g przez gniazdo RJ45 10 / 100Mbps Bluetooth 5.0

Wejścia cyfrowe:

1 Ethernet LAN i Wi-Fi Rozdzielczość DSD64 (DoP): PCM do 24 bitów / 192 kHz
1x koncentryczny PCM RCA S / PDIF asynchroniczny do 24bit / 192kHz
2x TOS-optyczny PCM asynchroniczny do 24bit / 192kHz
1x asynchroniczny COAX do 24 bitów / 192 kHz
1x AES / EBU symetryczny PCM asynchroniczny do 24bit / 192kHz
1 x natywny asynchroniczny USB-B i do DSD512 i PCM do 32bit / 384kHz
1x port USB-A do zasilania pamięci flash USB, format FAT32 / NTFS w trybie DSD64 i PCM do 24bit / 192kHz
1x asynchroniczny natywny USB-B do DSD512 i PCM do 32bit / 384kHz

Wyjścia audio:

Poziom wyjściowy linii: stereo RCA @ 1Volt i zbalansowane XLR @ 4Volt

Wspierane serwery mediów:

Wszystkie UPnP / DLNA / Roon

Wymiary i waga:

Wymiary: 220 mm szer. | 80 mm wys. | 260 mm D
Waga: 4 kg
Dostępne kolory: Czarny, srebrny, złoty
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