
Gold Note IS-1000 Deluxe Czarny Wzmacniacz z
Funkcjami Sieciowymi Salon Poznań

Cena: 26 745 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny, Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz z funkcjami sieciowymi Gold Note IS-1000 Deluxe
Super zintegrowany wzmacniacz. Świetny dźwięk i świetny wygląd.

Wyobraź sobie kompletny, high-endowy system stereo umieszczony w pięknym, aluminiowym chasis,
wyrzeźbionym w śmiałym, włoskim stylu - to IS-1000.

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez ponad 20 lat badań, jesteśmy gotowi zaprezentować rozwiązanie
All-in-One, wyposażone w najbardziej rozwinięte technologie i komponenty, aby osiągnąć prawdziwie audiofilską jakość
dźwięku.

IS-1000 jest zaawansowanym, w pełni zintegrowanym wzmacniaczem, który redefiniuje sposób odtwarzania i umożliwia
osiągnięcie nowych poziomów w high-end audio, płynnie łącząc pełen mocy wzmacniacz klasy A/B, przedwzmacniacz
gramofonowy MM/MC, przetwornik cyfrowo-analogowy DAC i odtwarzacz strumieniowy zdolny obsłużyć wszelkie formaty,
obsługiwany aplikacją Android lub iOS. Jednym słowem nowoczesne, kompletne źródło.

Wejścia audio

6 cyfrowych
3 analogowe
3 optyczne (TOS)
1 koaksjalne (COAX)
1 USB typ A (DSD 64 natywne)
1 Ethernet LAN lub wi-fi (DSD 64 natywne)

Wyrafinowana, innowacyjna technologia urządzenia bierze się wprost z naszych modeli flagowych, jak
przedwzmacniacz P-1000 i końcówka mocy PA-1175.

Urządzenia te zainspirowały nas do wykreowania nowego, uniwersalnego źródła, który połączy analogowe komponenty
wysokiej klasy z cyfrową technologią streamera, przetwornika DAC i dostarczy znakomitych wrażeń.

IS-1000 jest urządzeniem, które spełnia wysokie wymagania ROON ready, jest kompatybilny z systemami Multi-Room i jest
łatwe do podłączenia w myśl zasady Plug&Play. Włącz do prądu, podłącz do Internetu (przewodowo lub Wi-Fi), podłącz
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kolumny głośnikowe i zacznij odkrywać nieskończone możliwości takich platform jak Tidal z obsługą MQA, Qubuz, Spotify,
Deezer i wspomniany Roon. Urządzenie obsługuje oczywiście lokalne dyski NAS, pobiera muzykę z USB.

Nie potrzebujesz niczego innego, aby doświadczać przyjemności obcowania z muzyką wysokiej rozdzielczości. Wystarczy
IS-1000 i Twoje kolumny głośnikowe. Jeśli lubisz płyty winylowe, podłącz gramofon bezpośrednio do IS-1000. To naprawdę
proste, niezależnie czy masz wkładkę MM czy MC. Jeśli chcesz świetnego stereo, ale nie rezygnujesz z Kina Domowego,
podłącz przednie kanały do IS-1000 - będą aktywne również w kinie, bez przełączania!

Nowy kompletny wzmacniacz klasy A/B z mocą 125W przy 8Ohm i aż 250W przy 4Ohm na kanał, gwarantuje czysty
dźwięk, żywą dynamikę i przekaz najdrobniejszych szczegółów. Dodatkowy atut to szeroki wachlarz cyfrowych i
analogowych wejść, zapewniających totalną swobodę aktualizacji konfiguracji, rozbudowy, jak i podłączenia większej ilości
urządzeń. Dla bardziej zaawansowanych czekają zbalansowane wejścia XLR.

Kompletny High-Endowy system stereo ,zamknięty w eleganckim ,aluminiowym boxie ,posiadający wszystko,czego
współczesny audiofil może potrzebować. Urządzenie korzysta z 20 letniej wiedzy I zawiera 125 Watowy wzmacniacz
pracujący w klasie A/B , Przetwornik DAC Burr Brown PCM1792A ,1 wejście coax, 3 optyczne,XLR,dwa wyjscia I wyjścia
cinch RCA – jedno stałe,drugie regulowane,może zasilać Kolory : czarny, srebrny, złoty 23 875 subwoofer oraz przednie
kolumny ( pracować,jako końcówka mocy w kinie domowym- Tryb AV) ,wejście phono MM/MC oparte na słynnym PH 10
,streamer sieciowy ROON Ready,z obsługą Tidal MQA, vTuner, Spotify, Qobuz,Deezer,Airplay,DSD64. Obsługa
pilotem,pokrętłem SKC oraz darmową aplikacją iOs lub Android . Waga 18 kg. Złocone wtyki ,głośnikowe WBT .

Dane techniczne:

Główne cechy:

Class A/B High-Current Mosfet design: 125W@8Ω per channel

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

Wejścia cyfrowe:

1 Ethernet LAN i Wi-Fi Rozdzielczość DSD64 (DoP): PCM do 24 bitów / 192 kHz
3x TOS-optyczny PCM asynchroniczny do 24bit / 192kHz
1x asynchroniczny COAX do 24 bitów / 192 kHz
1x port USB-A do zasilania pamięci flash USB, format FAT32 / NTFS w trybie DSD64 i PCM do 24bit / 192kHz

Wejścia analogowe:

1 XLR balanced
1 RCA programowalne Line & Phono MM/MC
1 RCA programowalne Line & AV-Ind

Wyjścia analogowe:

1 RCA variable
1 RCA fixed
Speakers

DAC:

BurrBrown chipset PCM1796 – standard
BurrBrown chipset PCM1792A – upgrade
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Wspierane serwery mediów:

Wszystkie UPnP / DLNA / Roon

Wymiary i waga:

Wymiary: 430 mm szer. | 135 mm wys. | 375 mm D
Waga: 18 kg

Dostępne kolory: Czarny, srebrny, złoty
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