CENNIK INTERKONEKTY

LINE 1.0R triple C-FM

1.0m - 1690 zł (+0.5m 790 zł)

Interkonekt liniowy RCA.
W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest zmniejszana do
70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod odpowiednim
kątem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego procesu (kucia),
granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się stopniowo. Kryształy
lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ sygnału staje się
niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału dramatycznie
rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale. Poprawia to
przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

LINE 1.0X triple C-FM

1.0m -2490 zł (+0.5m 790 zł)

Interkonekt liniowy XLR.
W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest zmniejszana do
70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod odpowiednim
kątem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego procesu (kucia),
granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się stopniowo. Kryształy
lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ sygnału staje się
niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału dramatycznie
rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale. Poprawia to
przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

RCA 1.0 triple C-FM
RCA 1.0 triple C-FM (1.8x1.4mm)

1.0m - 8490 zł (+0.5m 2990 zł )
1.0m - 9900 zł (+0.5m 3390 zł )

Interkonekt liniowy RCA o zwiększonej ilości przewodnika i poprawionym
ekranowaniu. W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest
zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod
odpowiednim katem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego
procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się
stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ
sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału
dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale.
Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

XLR 1.0 triple C-FM
XLR 1.0 triple C-FM (1.8x1.4mm)

XLR 1.0 triple C-FM 8990 zł ( +0.5m 2990 zł )
1.0m - 9900 zł (+0.5m 3390 zł )

Interkonekt liniowy XLR o zwiększonej ilości przewodnika i poprawionym
ekranowaniu. W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest
zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod
odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego
procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się
stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ
sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału
dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale.
Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.
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CENNIK INTERKONEKTY

COX 1.0 triple C-FM RCA/BNC

4690 zł

Interkonekt cyfrowy RCA, S/PDIF. W procesie przygotowania miedzi objętość
tego materiału jest zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne
ściskanie materiału pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku.
Dzięki zastosowaniu tego procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój
kształt, wydłużając się stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co
powoduje, że przepływ sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez
kucie gęstość materiału dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza
obecne w materiale. Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego
sygnału.

AES 1.0 triple C-FM XLR

4990 zł

Interkonekt cyfrowy AES/EBU. W procesie przygotowania miedzi objętość tego
materiału jest zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie
materiału pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku. Dzięki
zastosowaniu tego procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój kształt,
wydłużając się stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co powoduje,
że przepływ sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie
gęstość materiału dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w
materiale. Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

DSIX-1.0PA RCA
DSIX-1.0PA XLR

3890 zł
4690 zł

Interkonekt cyfrowy RCA, S/PDIF z aktywnym filtrem. W procesie
przygotowania miedzi objętość tego materiału jest zmniejszana do 70%
oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod odpowiednim kątem
i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego procesu (kucia), granice
kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się stopniowo. Kryształy lepiej do
siebie przylegają, co powoduje, że przepływ sygnału staje się niezwykle gładki.
Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału dramatycznie rośnie, niszcząc
molekuły powietrza obecne w materiale. Poprawia to przewodność i dźwięk
przepuszczanego sygnału.
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PRZEWODY GŁOŚNIKOWE

SPC-tripleC

2x1.5m - 9900 zł (+ 0.5m/parę - 3500 zł )

Kabel głośnikowy. Acoustic Revive jest jedną z pierwszych firm oferujących
kompletne kable wykorzystujące miedź firmy Fine Chemicals & Materials,
wykuwaną – co jest nawiązaniem do japońskich tradycji wykuwania mieczy.
Miedziany drut jest wielokrotnie ściskany (uderzany), zmniejszając swoją
objętość o 70%. Uderzenia mają odpowiedni kąt i kierunek, dobrane w wyniku
eksperymentów. Końcówki kabli, które wkręca się do RBN-1/RYG-1,
fantastycznych, zakręcanych wtyków bananowych lub widłowych.

SPC-tripleC bi-wire

2x1.5m - 12990 zł (+0.5m/parę - 4500 zł )

Kabel głośnikowy Bi-Wire. Acoustic Revive jest jedną z pierwszych firm
oferujących kompletne kable wykorzystujące miedź firmy Fine Chemicals &
Materials, wykuwaną – co jest nawiązaniem do japońskich tradycji wykuwania
mieczy. Miedziany drut jest wielokrotnie ściskany (uderzany), zmniejszając
swoją objętość o 70%. Uderzenia mają odpowiedni kąt i kierunek, dobrane w
wyniku eksperymentów. Końcówki kabli, które wkręca się do RBN-1/RYG-1,
fantastycznych, zakręcanych wtyków bananowych lub widłowych.
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PRZEWODY SŁUCHAWKOWE

RHC-2.5AK-SF (AKG)

1100 zł (+0.5m 290 zł)

Kabel słuchawkowy dla AKG. Interkonekt cyfrowy RCA, S/PDIF. W procesie
przygotowania miedzi objętość tego materiału jest zmniejszana do 70%
oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod odpowiednim katem
i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego procesu (kucia), granice
kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się stopniowo. Kryształy lepiej do
siebie przylegają, co powoduje, że przepływ sygnału staje się niezwykle gładki.
Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału dramatycznie rośnie, niszcząc
molekuły powietrza obecne w materiale. Poprawia to przewodność i dźwięk
przepuszczanego sygnału.

RHC-2.5UL-SF (Ultrasone/Sony)

RHC-2.5SH-SF (Shure)

RHC-2.5SH-S-SF (Shure SRH1840)

RHC-2.5SH-B-SF xlr (Shure SRH1840)

RHC-2.5HS-S-SF (Sennheiser)

RHC-2.5HS-B-SF xlr (Sennheiser)

RHC-2.5HE-S-SF (HD800)

RHC-2.5HE-B-SF xlr (HD800)

1190 zł (+0.5m 290 zł)

1390 zł (+0.5m 290 zł)

2690 zł (+0.5m 590 zł)

4690 zł (+0.5m 590 zł)

2690 zł (+0.5m 590 zł)

4690 zł (+0.5m 590 zł)

3290 zł (+0.5m 590 zł)

3290 zł (+0.5m 590 zł)
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PRZEWODY I AKCESORIA ZASILANIA

Power Standard triple C-FM

2.0m - 2490 zł

Kabel sieciowy. W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest
zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod
odpowiednim katem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego
procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się
stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ
sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału
dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale.
Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

Power Reference tripleC-FM

2.0m - 19900 zł

Kabel sieciowy. W procesie przygotowania miedzi objętość tego materiału jest
zmniejszana do 70% oryginalnej, poprzez wielokrotne ściskanie materiału pod
odpowiednim katem i w odpowiednim kierunku. Dzięki zastosowaniu tego
procesu (kucia), granice kryształów zmieniają swój kształt, wydłużając się
stopniowo. Kryształy lepiej do siebie przylegają, co powoduje, że przepływ
sygnału staje się niezwykle gładki. Co więcej, poprzez kucie gęstość materiału
dramatycznie rośnie, niszcząc molekuły powietrza obecne w materiale.
Poprawia to przewodność i dźwięk przepuszczanego sygnału.

RAS-14 Triple C-FM

5990 zł

Wszystkie urządzenia audio, podobnie jak zasilacze, są narażone na szumy
pochodzące z sieci zasilającej, przenoszone przez kable sieciowe – chodzi o
szumy przenoszone do masy elektrycznej urządzeń przez przewód ochronny
(ziemi). Wpływa on na zmniejszenie stosunku sygnału do szumu, a tym samym
na pogorszenie dynamiki. RAS-14 eliminuje szum linii zasilającej, korzystając z
materiału tłumiącego fale elektromagnetyczne (mieszanka naturalnych rud).
Niemal we wszystkich tego typu produktach stosuje się układy absorbujące
szumy zbudowane na bazie filtrów lub rezystorów umieszczonych w szeregu z
przewodem ochronnym. Pomagają one eliminować szum, są jednak źródłem
swoich własnych problemów. Główne body wykonano z drewna Hickory i
plecionki włókna węglowego.

RAS-14(3) - przewód trójżyłowy
RTP-4 EU

3390 zł

23900 zł

Listwy sieciowe to wąskie gardło każdego systemu audio. Prawidłowe
zaprojektowanie i wykonanie topowej listwy sieciowej jest niezwykle trudne i
czasochłonne. Najlepsze listwy nie mają w torze żadnych elementów
aktywnych, które wpływają negatywnie na fazę napięcia zasilającego. Szumy
i zniekształcenia w sieci są w takich listwach minimalizowane w inny sposób,
np. przez redukcję wibracji, czy przez zaaplikowanie odpowiednich mieszanek
materiałów, niwelujących promieniowanie elektromagnetyczne. RTP-4 EU jest
najlepszą na rynku listwą zasilającą, przeznaczoną na rynek europejski,
posiadającą wszystkie wymagane w UE certyfikaty bezpieczeństwa. Podobne
listwy produkowane na rynek amerykański ich nie mają – w przypadku
porażenia prądem lub awarii systemu audio ubezpieczyciel nie wypłaci
odszkodowania!
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PRZEWODY I AKCESORIA ZASILANIA

CS-2Q - Zaślepka gniazda sieciowego

790 zł

Nieużywane gniazda sieciowe są źródłem zakłóceń, spowodowanych przez
promieniowanie elektromagnetyczne. Aby z tym walczyć różne firmy
przygotowują rożnego rodzaju filtry, z których największym uznaniem cieszą
się filtry równoległe do zasilanych komponentów. Chociaż uważa się że mają
one minimalny wpływ na urządzenia, takie jak zmniejszenie dynamiki, w
rzeczywistości można ich negatywny wpływ dostrzec w każdym systemie.
Rozwiązaniem tych problemów jest CS-2Q, eliminujący drgania
przewodzących elementów systemu zasilającego. Przypomina on wtyczkę
wpinaną do nieużywanych gniazdek. Wykonany z jest z duraluminium i
rodowanych styków, a także rezonatorów kwarcowych.

FCS-8 - Filtry ferrytowe

249 zł

Ferrytowe filtry sieciowe FCS-8 dostępne są w czterech rozmiarach, w
komplecie dostajemy osiem sztuk, po dwa każdego typu. filtry te służą do
eliminacji szumu wysokiej częstotliwości przesyłanego kablami sieciowymi.
Zapina się je na kablach, kabelkach zasilaczy itp..
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PRZEWODY PC ,INTERNETOWE

USB-1.0SPS

2690 zł /1m

usb-1.0sps to kable USB zupełnie inne niż wszystkie. Osobno prowadzone
są w nich biegi z zasilaniem i sygnałem. Kable te w całości, włącznie z
przewodnikami, produkowane są w Japonii. Zbudowano je z bardzo grubych (to
stąd ich sztywność) kabli typu solid-core o średnicy 0,8 mm, z miedzi PCOCC-A.
Kable są w 100% ekranowane ściśle nawiniętą miedzianą taśmą. Wtyki wykonywane
są z bloczków wysokiej klasy aluminium ('air craft grade') 2017S, o niskiej
podatności na rezonanse i o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Zewnętrzny
dielektryk to rurka z włóknami węglowymi o nazwie „Carbon SF”. USB-1.0SPS – to
kabel z jedną wtyczką po stronie odbiornika i dwoma po stronie nadajnika.

USB-1.0PLS

1690 zł /1m (+0.5m 590 zł)

usb-1.0pls to kable USB zupełnie inne niż wszystkie. Osobno prowadzone
są w nich biegi z zasilaniem i sygnałem. Kable te w całości, włącznie z
przewodnikami, produkowane są w Japonii. Zbudowano je z bardzo grubych
(to stąd ich sztywność) kabli typu solid-core o średnicy 0,8 mm, z miedzi
PCOCC-A. Kable są w 100% ekranowane ściśle nawiniętą miedzianą taśmą.
Wtyki wykonywane są z bloczków wysokiej klasy aluminium ('air craft grade')
2017S, o niskiej podatności na rezonanse i o wysokiej wytrzymałości
mechanicznej. Zewnętrzny dielektryk to rurka z włóknami węglowymi o
nazwie „Carbon SF”. USB-1.0pls – to kabel z jedną wtyczką po stronie
odbiornika i jedną po stronie nadajnika.

RUT-1

990 zł

Filtr przeznaczony do eliminacji szumów w kablach USB.

LAN 1.0 Triple C

1.0m - 2490 zł (+ 0,5m 300 zł )

LAN-1.0 PA to kabel LAN (Local Area Network), przeznaczony przede wszystkim
do przesyłu sygnałów cyfrowych (danych) w lokalnej (domowej) sieci
komputerowej. Wykonany jest z ultra-czystej miedzi Single Core PCOCC-A.
Ekranem jest folia miedziana. Końcówki wykonano ze złoconych, miedzianych
elementów, pokrytych plastikową powłoką, zdejmującą z nich elektryczność
statyczną. Dielektryk to materiał bazujący na „fluorocarbonie” (czyli PFC).
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PRZEWODY PC ,INTERNETOWE

RLI-1

1790 zł

RLI-1 („LAN Isolator”) to filtr wysokoczęstotliwościowy. Ma niewielkie wymiary
– to plastikowa puszka z gniazdem, krótkim kabelkiem i wtykiem. Całość ma
długość 79 mm i waży 40 g. W małej plastikowej puszeczce znalazły się cewki i
transformatory izolujące w kilku sekcjach. Kable wewnątrz są takie same, jak w
LAN-1.0 PA, to miedź Single Core PCOCC-A.

RLT-1 - Filtr do gniazd LAN

990 zł

LAN RLT-1 to element bazujący na wynalezionym przez pana Takashi Kanai,
pracującego w Sony inżyniera, odpowiedzialnego za subiektywne odsłuchy
sprzętu, X-terminator. Został on ulepszony w Acoustic Revive przez dodanie
elementów używanych w elementach kontrolujących wibracje. RLT-1 poprawia
jakość dźwięku poprzez eliminację szumów i zmniejszenie drgań metalowych
elementów styku LAN.
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PLATFORMY IZOLUJĄCE/IZOLATORY

RST-38H

3490 zł

Idealna struktura podstawki pod kolumny pozwala na zgaszenie wibracji
generowanych przez nie, przenoszonych przez podłogę. Niezależnie od
materiałów i struktury materiałów użytych wewnątrz podstawy wibracje
zawsze docierają co najmniej do górnej części podstawy, a to z kolei wpływa na
dźwięk kolumn. W RST-38, dzięki zastosowaniu niewielkich elementów
krystalicznych wszystkie drgania są przez nie absorbowane i wygaszane.
Cząsteczki kryształów wygaszają drgania przez zamienienie ich w ciepło. Dzięki
temu żadne drgania nie docierają do podłogi, a także nie wracają do kolumny.
Drewniane elementy RST-38 wykonane są ze sklejki z fińskiej brzozy.

RAF-48H (447x397mm)-

6690 zł

Pneumatyczna platforma antywibracyjna RAF-48H pozwoliła na uzyskanie
niesamowitej poprawy dźwięku przez izolację urządzeń audio za pomocą
poduszki powietrznej. RAF-48, wysoko ceniona platforma, która otrzymała
nagrodę Audio Excellence Award 2010 TOP Prize w Japonii oraz wyróżnienie
magazynu “HighFidelity.pl”, wyewoluowała teraz w wersję RAF-48H, przez
dodanie nowej podstawy z drewna Hickory.

RAF-48H SP1 (505x445mm)
RAF-48H (SP2)

TB-38H

8990 zł
9490 zł

2690 zł

Idealna struktura platform antyrezonansowych niweluje wibracje generowane
przez kolumny głośnikowe, jak również wibracje odbijane od podłogi,
wracające do kolumn. Niezależnie od zastosowanej struktury oraz materiału
użytego do budowy platformy wibracje są obecne także na powierzchni
platformy, a to wpływa niekorzystnie na dźwięk. Użycie RST-38H, z górnym
blatem umieszczonym na wykonanych z naturalnego kwarcu, nieregularnych
elementach, oznacza zamianę wibracji w ciepło. Dzięki temu drgania nie są
przenoszone na podłogę, a w konsekwencji z powrotem do głośników.
Stosując RST-38H otrzymujemy czystszy, głębszy, bardziej dynamiczny dźwięk,
a w rezultacie słuchamy muzyki w znacznie przyjemniejszy sposób.

RHB-20 - Podstawa antywibracyjna

1190 zł

Rosnące w Japonii drzewo Hickory znane jest ze swojej twardości. Wykonuje
się z niego pałeczki do perkusji i jest bardzo rzadkie. Jego zalety sprawdzają się
także w zastosowaniach audio, np. w kontroli wibracji położonych na nim
urządzeń. RHB-20 to płat tego materiału o wymiarach 470W x 385D x 20H mm,
wadze 2,7 kg, na której można postawić produkty ważące do 200 kg. Pozwoli to
na znaczącą poprawę precyzji dźwięku i rytmiczności.
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PLATFORMY IZOLUJĄCE/IZOLATORY

RIQ-5010

2490 zł lub 690zł/szt

Konwencjonalne podstawki izolujące mają swoje własne brzmienie zależne od
materiału, z którego są wykonane. Ważne jest, aby brzmienie to odpowiadało
gustowi słuchacza. Firma Acoustic Revive stosuje taki materiał, który nie
posiada żadnego własnego brzmienia. Po długotrwałych poszukiwaniach
stwierdzono, że takim materiałem jest czysty kwarc i czysty kwarc zadymiony.
Oba te materiały nie posiadają własnego brzmienia i wydatnie poprawiają
jakość dźwięku. Prezentacja staje się bardziej żywa. Pozytywne zmiany
brzmienia instrumentów i głosu ludzkiego są wręcz zaskakujące. RIQ-5010 ma
jeszcze inne zastosowania: jeśli umieścimy RIQ-5010 na wierzchu urządzenia,
lub w pobliżu terminali podłączeniowych, uzyskamy poprawę dźwięku.

RIQ-5010S

690 zł

Kwarcowe izolatory antywibracyjne - jedna sztuka.

RIQ-5010W

2490 zł lub 690zł/szt

Kwarcowe izolatory antywibracyjne. Kolor brązowy.

RIQ-5010WS

690 zł

Kwarcowe izolatory antywibracyjne - jedna sztuka. Kolor brązowy.
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PLATFORMY IZOLUJĄCE/IZOLATORY

QR-8

549 zł / 8szt

QR-8 poprawia dźwięk systemu wygaszając rezonanse. Kwarcowe podkładki
można kłaść na urządzenia, wtyczki, przełączniki, a nawet na drzwi, czy okna,
które rezonują. Znakomite rezultaty osiąga się zazwyczaj kładąc QR-8 na
gniazdach sieciowych, kablach sieciowych, włącznikach światła, itp.

RCI-3H

790 zł / szt

RCI-3H mają na celu zapobieganie przenoszeniu się drgań pochodzących od
kolumn głośnikowych na kable głośnikowe i kable zasilające. Większość
konwencjonalnych podstawek (lub stabilizatorów) wykonywana jest z
pojedynczego typu materiału. W takim przypadku, nawet jeśli kabel nie leży na
podłodze, rezonuje, modyfikując w ten sposób przepływający przezeń sygnał.
RCI-3H jest zmodyfikowaną wersją RCI-3, podstawek, które zdobyły wyjątkowe
uznanie wśród użytkowników na całym świecie. W nowej wersji zastosowano
kombinację najlepszego drewna Hickory i mahoniu, pozwalającą wydobyć
organiczny, naturalny dźwięk. Dodatkowo, wewnątrz podstawek umieszczono
mieszankę naturalnych rud, absorbujących fale elektromagnetyczne

HQ-4

290 zł / 4szt

Podstawki antywibracyjne z drewna Hickory.

SPU-8

590 zł / 8szt

Podstawki pod kolce wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu o bardzo
dobrej charakterystyce opadania drgań. Idealnie współpracują z kolcami ze
stali. Osiem sztuk.

SPU-4

320 zł

Cztery sztuki.
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AKUSTYKA POMIESZCZENIA

RWL-3

4390 zł / szt

Ustrój akustyczny RWL-3 nie pochłania dźwięku, jak inne ustroje tego typu.
Zamiast tego, w idealny sposób rozprasza dźwięk, który dochodzi do niego.
RWL-3 eliminuje niechciane elementy, takie jak odbicia, echo i fale stojące,
dzięki czemu dźwięk jest czystszy i dokładniejszy. Zwiększa się też odczuwalna
energia dźwięku.
Wymiary: W 665x D 90 x H 1160 mm
Waga:6,2 kg

WS-1

790 zł / szt

W WS-1, zamiast klasycznych elementów tłumiących zastosowano najwyższej
klasy jedwab od firmy Hasegawa, największego sprzedawcy jedwabiu w
Japonii. Jedwab jest jedynym materiałem włóknistym, który ma nieregularną
strukturę, dzięki czemu można z nim osiągnąć spektakularny efekt przy
rozpraszaniu dźwięku.
Wymiary: 290 x 290 x 32 mm
Waga:180 g

RR-888 - Rezonator Schumanna

2490 zł

Zjawisko znane jako „rezonans Schumanna” znane jest fizyce od lat. Chodzi o
częstotliwość rezonansową ziemskiej powłoki. Shumann oznaczył ją już w 1954
roku: wynosi ona 7,83 Hz. Okazuje się, że zarówno rośliny, jak i zwierzęta oraz
ludzie w trakcie ewolucji przystosowały się do niej i mają genetycznie
„zaprogramowaną” potrzebę jej odczuwania. Problemem jest to, że jest ona
zniekształcana i zakłócana przez częstotliwości radiowe.
RR-888 jest najnowszym generatorem tych fal Acoustic Revive. Włączony w
pobliżu urządzeń audio korzystnie wpływa na otaczające nas powietrze, a tym
samym na ogromną poprawę komfortu słuchania muzyki.
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URZĄDZENIE ELEKTROMAGNETYCZNE

RGC-24 Triple C-FM

3990 zł

Dzięki prawidłowemu uziemieniu przepływ prądu w urządzeniu staje się
stabilny. W niezwykłym stopniu poprawia się stosunek sygnału do szumu.
Wybitnie poprawia się dzięki temu jakość dźwięku i to we wszystkich
aspektach. Aby zmierzyć siłę pola magnetycznego wytwarzanego przez
urządzenia, użyto miernika Radiation Technology ELF-100E. W każdym
przypadku zastosowanie RGC-24 powodowało zdecydowane zmniejszenie
pola elektrycznego, chociaż skala tego efektu zależała od konkretnego
urządzenia. Jakość dźwięku płynącego z urządzenia, przy którym użyto RGC-24
ulega poprawie również tam, gdzie zastosowano wysokiej jakości uziemienie.
Ponadto RGC-24 nigdy nie generuje pętli uziemienia, nawet, gdy używamy
kilku jego egzemplarzy. Po prostu w dalszym stopniu poprawia stosunek
sygnału do szumu i jakość obrazów dźwiękowych.

REM-8

2390 zł

Transformatory w sprzęcie audio wytwarzają pole elektromagnetyczne, które
wpływają negatywnie na całe okablowanie, również wewnętrzne. Przed tym
efektem nie chroni nawet ekranowanie transformatorów. REM-8 wytwarza pole
elektromagnetyczne, które znosi się z polem elektromagnetycznym
wytwarzanym przez transformatory w urządzeniach audio. Wystarczy umieścić
REM-8 pod urządzeniem, w tym miejscu, w którym znajduje się transformator.
Zmniejszy się szum, poprawi się przestrzeń, a brzmienie zyska na naturalności.
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DEMAGNETYZERY

RD-3

1890 zł

Nigdy nie usłyszymy maksymalnie dobrego dźwięku z płyty CD, gdy jest ona
namagnesowana. Po pierwsze – nadruk, który naniesiony jest na płytę zawiera
żelazo. Farby czerwone, żółte i brązowe zawierają na przykład tlenek żelaza,
farby niebieskie i zielone – kobalt, a farba srebrna – nikiel. Żelazo, kobalt i nikiel
są ferromagnetykami i łatwo ulegają namagnesowaniu. Po drugie – problemy
stwarza aluminium użyte do produkcji warstwy zapisywalnej w płycie CD.
Japoński Standard Przemysłowy (JIS) określa, że aluminium wykorzystywane
do produkcji płyt kompaktowych musi mieć czystość 99%. W pozostałym 1%
zawarte jest żelazo, nikiel i kobalt. Gdy w odtwarzaczu wiruje płyta,
przytrzymywana jest za pomocą krążka z magnesem, pole magnetyczne
wytwarzane jest również przez silnik. Wszystko to powoduje, że płyty (również
płyty DVD, CD-R, itd.) ulegają namagnesowywaniu.

RIO-5II

4490 zł

Urządzenie to przeznaczone jest do poprawy dźwięku z płyt CD. Jego działanie
polega na jonizowaniu powierzchni płyt za pomocą oświetlania tourmalinu,
kamienia szlachetnego, który wydziela jony ujemne. W RIO-5 II pomagają mu w
tym lampy halogenowe. Kładziemy płytę na jonizatorze, włączamy go na
chwilę, po czym ściągamy płytę. Zmiany w dźwięku zadziwią niejednego
sceptyka. Zaleca się stosowanie generatora razem z demagnetyzerem RD-3.

RL-30 MKIII

8990 zł

Podobnie jak w przypadku płyt optycznych, tak i przy płytach winylowych
demagnetyzacja przynosi realne, wymierne korzyści. Zawarte w barwniku
płyty zanieczyszczenia zostają namagnesowane najpierw w procesie produkcji,
a potem przy jej odtwarzaniu. Generowane przez nie pole magnetyczne
wpływa na ultra-czułą wkładkę gramofonową, generując zniekształcenia.
Demagnetyzer eliminuje wszystkie pola magnetyczne, pozwalając pracować
wkładce w optymalnych warunkach.

ECI-100 - Spray poprawiający kontakt

890 zł/100ml

ECI-100 to spray z nanocząsteczkami diamentowymi, poprawiający styk
pomiędzy metalami, np. we wtykach.
Cząsteczki znajdują się w specjalnym oleju, niepozostawiającym śladów, który
dodatkowo poprawia ochronę styków.
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ABSORBERY, ZATYCZKI, WTYKI

PSA-100 - Jedwabny absorber drgań

249zł / 100gr

Chociaż na pierwszy rzut oka może się to wydawać śmieszne, pomiary
wykonane przez Acoustic Revive, we współpracy z Uniwersytetem w Tokyo
potwierdzają, że jedwab w roli absorbera drgań sprawdza się idealnie. PSA-100
stosuje się w ten sposób, że owija się wtyki kabla sieciowego lub wtyki
interkonektów.

RYG-1

1190 zł / 4 szt.

Elementy odpowiedzialne za kontakt, zarówno we wtyku widłowym RYG-1, jak
i bananowym RBN-1, wykonano z niezawierającego ołowiu mosiądzu,
polerowanego do lustrzanej powierzchni, dającej znakomitą przewodność i
długowieczność. Elementy te pokrywane są rodem. W obydwu wtykach
zastosowano, specjalnie zaprojektowany, system skręcania. Przewodność
poprawia także kriogeniczna obróbka. Główna część wtyków wykonana
została z dwóch elementów – jednego z duraluminium 2017, drugiego z
mosiądzu. Kombinacja tych dwóch materiałów zapewnia znakomite tłumienie
wibracji, jeszcze bardziej poprawiając jakość dźwięku.

RBN-1

1190 zł / 4 szt.

Wtyki bananowe Acoustic Revive wykonane są z materiałów
niemagnetycznych. Podwójne, solidne wkręty gwarantują idealne połączenie
między body i kablem. Zewnętrzne elementy wykonano z Duralumin 2017,
charakteryzującego się znakomitym tłumieniem drgań w całym paśmie
akustycznym.

BWA-4

599 zł / 2 szt.

Większość kolumn wyposażonych jest w terminale do połączenia bi-wire. A to po
to, aby zapobiegać wpływowi wstecznej siły elektromagnetycznej generowanej
przez głośnik niskotonowy na głośnik wysokotonowy. Oryginalnie chodziło o
zasilanie osobnym wzmacniaczem głośnika wysokotonowego i niskotonowego.
Dzisiaj niewiele ludzi o tym wie i wiele firmy wykorzystuje to, oferując drogie
łączówki, zastępujące oryginalne blaszki łączące głośnik wysokotonowy i
niskotonowy. Właściwym sposobem łączenia bi-wire jest prowadzenie osobnego
kabla do sekcji wysokotonowej i niskotonowej. Problemem jest to, że takie kable
są zazwyczaj znacznie droższe od zwykłych, pojedynczych.

SIP-8Q

990 zł / 8szt

W nieużywanych gniazdach cyfrowych i analogowych zbiera się kurz,
powodujący powstawanie szumów, dlatego gniazda warto zaślepić.
Zaślepienie i spięcie gniazd sprawia ponadto, że zostają wyeliminowane
wszelkie niestabilne elementy w napięciu. Poprawia się impedancja wejściowa
i jakość dźwięku zdecydowanie wzrasta.
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ABSORBERY, ZATYCZKI, WTYKI

SIP-8FS

590 zł / 8szt

W nieużywanych gniazdach cyfrowych i analogowych zbiera się kurz,
powodujący powstawanie szumów, dlatego gniazda warto zaślepić.
Zaślepienie i spięcie gniazd sprawia ponadto, że zostają wyeliminowane
wszelkie niestabilne elementy w napięciu. Poprawia się impedancja wejściowa
i jakość dźwięku zdecydowanie wzrasta.

IP-2Q - Zatyczki do gniazd wyjściowych RCA

349 zł / 2 szt

Gniazda RCA to swego rodzaju „bramy” do wnętrza urządzeń audio, przez które
mają dostęp zakłócenia EMI, wpływające negatywnie na pracę układów, czyli
dźwięk. IP-2Q to specjalnie zaprojektowana, niewielka wtyczka, przeznaczona
do zamknięcia gniazd WYJŚCIOWYCH. Jej centralny pin jest z Teflonu i nie
zwiera sygnału do masy. Na zewnątrz naklejony jest kwarcowy rezonator,
zmniejszający drgania.

BSIP-2Q - Zatyczki do gniazd wyjściowych XLR

590 zł / 2 szt

Gniazda XLR to swego rodzaju „bramy” do wnętrza urządzeń audio, przez które
mają dostęp zakłócenia EMI, wpływające negatywnie na pracę układów, czyli
dźwięk. BSIP-2Q to specjalnie zaprojektowana, niewielka wtyczka,
przeznaczona do zamknięcia gniazd WYJŚCIOWYCH. Jej centralny pin jest z
Teflonu i nie zwiera sygnału do masy. Na zewnątrz naklejony jest kwarcowy
rezonator, zmniejszający drgania.

BSIP-2FS
RUR-1 - Wtyk RCA klasy high-end

FNS-RCA
FNS-XLR
FNS-PHONE

199 zł / 2 szt.

1790 zł / 2szt

FNS-RCA - 2490 zł
FNS-XLR - 2990 zł
FNS-PHONE - 2490 zł
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ABSORBERY, ZATYCZKI, WTYKI

RBC-1M/F XLR - klasy high-end

HD-650 PLUG

990 zł / 1 szt

590 zł / 2 szt.

Wtyk słuchawkowy Sennheiser HD650

HD-800 PLUG

990 zł / 2 szt.

Wtyk słuchawkowy Sennheiser HD800

Ultrasone Plug

290 zł / 1 szt.

Wtyk słuchawkowy Ultrasone

Shure plug

390 zł / 1 szt

Wtyk słuchawkowy Shure
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PODSTAWKI POD GŁOŚNIKI

RSS-600

8990 zł / kpl

Te wyjątkowe standy powstały w wyniku wieloletnich studiów nad
materiałami. To kombinacja wysokiej klasy materiałów oraz wiedzy o tym, jak
ze sobą współpracują. Górna płyta standów RSS-600 wykonana jest z 10 mm,
sztywnego Duralumin 2017S połączonego z 3 mm płytą z mosiądzu. Każdy z
tych materiałów, kiedy się go uderzy, wydaje czysty, ładnie gasnący dźwięk.
Złączone ze sobą powoduje wzajemne skasowanie rezonansów każdego z
nich. Kolumna wykonana została z owalnego odlewu ze stali, materiału
twardszego niż mosiądz czy duraluminium, dlatego wibracje, na jakie jest
narażona, nie zostaną przekazane do górnej płyty. jej wnętrze zasypane jest
mieszanką dwóch materiałów – polipropylenu i tourmalinu.
Wymiary:
górna płyta: W 200 z D 260 mm
dolna płyta: W 260 x D 310 mm
Wysokość: 600 mm

YSS-60HQ - Standy kolumnowe

3990 zł / kpl

Standy z serii YSS bazują na drogich, najlepszych na świecie podstawach z serii
RSS i przynoszą wyjątkową jakość dźwięku za znacznie mniejsze pieniądze. Ich
górna i dolna płyta zostały wykonane ze stali o grubości 6 mm, połączonej z 3
mm płytą ze specjalnego stopu. Łączący je element ma grubość 65 mm i
wypełniony jest specjalną mieszanką cząsteczek Teflonu i polipropylenu,
znakomicie redukującą drgania.
Wymiary górnej płyty: W200 X D220 mmWysokość: 600 mm

Kraków 30-646, ul. Malborska 24
tel. 12 655 75 43
www.dystrybucja.nautilus.net.pl

