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"Král je mrtev – Ať žije král!

Ačkoliv Niagara 1000  je stále vynikající síťový filtr, nastal čas
na uvedení nástupce. Upgrade Niagara 1200 je neuvěřitelně
efektivní a účinný, zkrátka lepší než kdy dříve. Překonává
svého předchůdce ve všech parametrech a přesto je nabízen
za výrazně nižší cenu.

Nejviditelnějším rozdílem mezi Niagara 1000 a 1200  je
univerzální design a překvapivá hmotnost - téměř 7 kg.
Niagara 1200 najde své umístění na polici nebo v racku jako
součást audio systému s kabely směrovanými dozadu, 
ale může být umístěn nejen horizontálně, ale také     
vertikálně, postavený na boční stěně.

Nově přidaná High-Current zásuvka otevírá nové možnosti
využití filtru v audio systémech s mono zesilovači, se
subwooferem, případně s aktivními reprosoustavami.

            Produktový list

LOW-Z POWER | NOISE-DISSIPATION SYSTEM

NIAGARA 1200

Druhá High-Current zásuvka je tak dalším benefitem oproti
pouze jediné zásuvce pro připojení zesilovače na filtru
Niagara 1000.

V Niagaře 1200 najdete optimalizované vysokofrekvenční
směrové vedení; kondenzátory s technologií vyvinutou
společností Jet Propulsion Laboratories pro NASA a AC
vstupní a výstupní kontakty ze silně postříbřené, extrémně
čisté mědi a beryliové mědi, zajišťující dokonalou vodivost a
vysoký výkon celého systému To nejpodstatnější na Niagara
1200 je však patent firmy AudioQuest - Ground-Noise
Dissipation System (systém pro rozptyl šumu) účinný
v rozsahu více než 18 oktáv!
Stejně jako ostatní AudioQuest síťové filtry je také Niagara
1200 nedestruktivní přepěťovou ochranou a váš systém tak
zůstane důkladně chráněn proti častým špičkám a přepětím.

NIAGARA 1200 LOW-Z POWER | NOISE-DISSIPATION SYSTEM

• 7 AC zásuvek: 2 High-Current; 5 zásuvek s lineární filtrací
• Patentovaný Ground Noise-Dissipation System: Všechny zásuvky: 2 zásuvky s eliminací zemních smyček
• Směrové vodiče s pevným jádrem a a velmi nízkým odporem
• Ultra-Lineární AudioQuest AC filtrační kondenzátory
• Linear Noise-Dissipation Technology: Více než 18 oktáv AC diferenciálního fi ltrování s lineární odezvou - optimalizováno pro
   proměnou zátěž a impedanci vedení
• Dokonalá ochrana proti přepětí: Bez poškození odolává opakovaným AC přepětím a proudovým špičkám až 6000 V / 3000 A
• Vypnutí při přepětí s následným automatickým resetem
• Low-Z (nízká impedance) zásuvky se silně postříbřenými kontakty z beryllia

Popis Maloobchodní cena

Niagara 1200 Low-Z Power | Noise-Dissipation System  26 990 Kč


