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STRONA 1

Piccolo Diamond Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Piccolo Diamond Power KABEL SIECIOWY

Piccolo Diamond iPod KABEL SŁUCHAWKOWY

Piccolo Diamond Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Piccolo Diamond Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA 1.5 mm 2 × 1 m 329 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 138 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 2 × 1.7 mm 1 m 274 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 83 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
Mini-Jack/RCA lub Mini-Jack/Mini-Jack 1.5 mm 1 m 329 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 1.7 mm 4 × 20 cm 274 €

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 1.7 mm 2 × 2 m 849 €
banan/szpadle  1.7 mm 2 × 2 m 949 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 193 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria PICCOLO DIAMOND
The PICCOLO DIAMOND is our most affordable high-end cable and embodies every important aspect of the DIAMOND philosophy. 
The number of awards it has garnered over the years proves that its minimalist construction and elegant appearance deliver a remarkable 
audio performance. The silver-gold alloy used in the central core makes a superb conductor using the thinnest conductordimensions 
compatible with full-bandwidth and dynamic range. They are flexible and easy to work with, serial numbered and certificated to 
guarantee authenticity. All this ensures the performance you’ve invested in let’s your audio system always sound at its best.
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STRONA 2

Micro Diamond Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Micro Diamond Power KABEL SIECIOWY

Micro Diamond Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Micro Diamond Phono INTERKONEKT GRAMOFONOWY

Micro Diamond Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 1.7 mm / 2 × 1.5 mm (XLR) 2 × 1 m 516 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 220 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 2 × 1.9 mm 1 m 384 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 110 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 1.9 mm 4 × 20 cm 329 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 1.7 / 1.5 mm (XLR) 1 m 598 €

TAC-5 RCA/XLR 1.7 / 1.5 mm (XLR) 1 m 681 €
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 248 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 1.9 mm 2 × 2 m 1 499 €
banan/szpadle  1.9 mm 2 × 2 m 1 599 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 275 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria MICRO DIAMOND
The MICRO DIAMOND might not look much thicker than the PICCOLO but appearances can be deceptive. The same minimalist 
construction combines a superb RFI and EMI shielding with the least possible insulation material. This conceals a central core that 
reduces resistance and micro-distortion. Furthermore, the increased audio-resolution, spatial definition, instrumental harmonics and 
air all add to the completeness of the musical experience. Like all Crystal Cable’s high end cables, your investment is guaranteed by 
individual serial numbers and certification.
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STRONA 3

Reference Diamond Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Reference Diamond Power KABEL SIECIOWY

Reference Diamond Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Reference Diamond Phono INTERKONEKT GRAMOFONOWY

Reference Diamond Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 2.9 mm / 2 × 2.2 mm (XLR) 2 × 1 m 1 649 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 550 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 2 × 2.9 mm 1 m 1 099 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 330 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 2.9 mm 4 × 20 cm 549 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 2.9 / 2.2 mm (XLR) 1 m 1 704 €

TAC-5 RCA/XLR 2.9 / 2.2 mm (XLR) 1 m 1 786 €
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 578 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 2.9 mm 2 × 2 m 3 299 €
banan/szpadle  2.9 mm 2 × 2 m 3 549 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 660 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria REFERENCE DIAMOND
Our heaviest single core cable – REFERENCE DIAMOND – is based on a solid silver-gold alloy conductor. The result is extremely 
low levels of micro-distortion, resistance and mechanical energy loss. The cable produces superior presentation of time and phase 
information, spatial resolution and musical detail. Yet, the REFERENCE DIAMOND cables are still incredibly flexible, easy to handle 
and consistent in performance. It entails none of the rounded, softened, exaggerated or slurred sounds that is typical for bigger and 
bulkier high end cables with stranded conductors, extra fillers and insulation. That and serial number production ensures that your 
audio system always sounds its best.
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STRONA 4

Ultra Diamond Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Ultra Diamond Power KABEL SIECIOWY

Ultra Diamond Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Ultra Diamond Phono INTERKONEKT GRAMOFONOWY

Ultra Diamond Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 2 × 2.9 mm 2 × 1 m 2 749 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 825 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 2 × 2.2 mm 1 m 1 925 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 495 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 2 × 2.2 mm 4 × 20 cm 879 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
TAC-5 RCA/XLR 4 × 2.9 mm 1 m 3 024 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 853 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 2 × 2.9 mm 2 × 2 m 5 249 €
banan/szpadle  2 × 2.9 mm 2 × 2 m 5 499 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 990 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria ULTRA DIAMOND
The ULTRA DIAMOND is our first twisted pair cable. It combines two reference conductors, each with their own shielding and 
insulation typical for our DIAMOND cables. Unlike most twisted hifi cables, we do not use an external sleeve. Because of this, we 
eliminate extra unnecessary materials and create the ULTRA’s distinctive rope-like appearance. The second silver-gold solid core 
provides a significant reduction in ground impedance, which helps to lower the system noise floor, and also anchors the time domain 
for a better rhythmic integrity, phrasing and musical flow. While doing this, the ULTRA maintains the DIAMOND mantra of minimalist 
construction and minimum losses to mechanical interference or dielectric effects. The frosted acrylic blocks with individual serial 
numbers and certification, ensure that your ULTRA DIAMOND cable is manufactured and terminated to our standards in Crystal 
Cable’s Dutch factory so that your audio system always sounds its best.
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STRONA 5

Dreamline Plus Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Dreamline Plus Power KABEL SIECIOWY

Dreamline Plus Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Dreamline Plus Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 2 × 3.0 mm 2 × 1 m 5 500 €

Wyki RCA: CC Next-Gen by WBT  
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 1 900 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 2 × 3.0 mm 1 m 3 000 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 950 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 2 × 3.0 mm 4 × 20 cm 2 150 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle 2 × 3.0 mm 2 × 2 m 11 750 €

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 1 900 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria DREAMLINE PLUS
To Crystal Cable it was clear that pure monocrystal silver conductors were the way to go; the off-the-chart technical measurements 
and staggering sound performance were undeniable. Each conductor is formed from a single large monocrystal, eliminating gaps 
or voids between atoms, meaning a significant further reduction in micro-distortion, rhythmic discontinuities and grain. Combined 
with superior construction, dielectric materials and shielding, the results speak for themselves. Never has recorded music sounded 
so effortlessly natural and fluid, so expressive, delicate and dramatic.



Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Niniejszy dokument, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

STRONA 6

Absolute Dream Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Absolute Dream Power KABEL SIECIOWY

Absolute Dream Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Absolute Dream Phono INTERKONEKT GRAMOFONOWY

Absolute Dream Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 4 × 3.0 mm 2 × 1 m 9 900 €

Wyki: CC Carbon by Furutech 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 3 600 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 4 × 3.0 mm 1 m 5 500 €

Wyki: CC Carbon by Furutech 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 1 800 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle (CC CARBON BY FURUTECH) 2 × 3.0 mm 4 × 20 cm 4 460 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
TAC-5 RCA/XLR 2 × 3.0 mm 1 m 5 950 €

RCA/XLR 4 × 3.0 mm 1 m 11 000 €
Wyki: CC Carbon by Furutech 

Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 
+ 2 175 € (TAC-5) / 3 875 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 4 × 3.0 mm 2 × 2 m 21 500 €
banan/szpadle  4 × 3.0 mm 2 × 2 m 22 200 €

Wyki: CC Carbon by Furutech 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 3 600 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria ABSOLUTE DREAM
Where it is the musical performance that matters and cost is no object, you need the best possible conductors built into cables that ac-
cept no compromise. We believe we achieved this with ABSOLUTE DREAM. Each ABSOLUTE DREAM cable employs four of our unique 
mono-crystal silver conductors (with dedicated designs for digital and power applications) for the best possible signal transmission and 
lowest possible resistance.

Crystal Cable commissioned connector specialist Furutech to create custom connectors that embodied the minimalist, low-loss ethos, 
longevity and mechanical integrity of the mono-crystal silver conductors. The ABSOLUTE DREAM connectors use rhodium-plated mo-
no-crystal copper connections, low-loss Teflon® insulation, low-mass carbon bodies and non-magnetic stainless steel or eutectic copper 
housings. The result is a range of elegantly minimalist plugs that eliminate the last (and often overlooked) weak link in the signal transfer chain.
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STRONA 7

Ultimate Dream Interconnect INTERKONEKT ANALOGOWY

Ultimate Dream Power KABEL SIECIOWY

Ultimate Dream Jumper Set ZWORY GŁOŚNIKOWE 

Ultimate Dream Speaker KABEL GŁOŚNIKOWY

Wtyk Przekrój Długość Cena
RCA/XLR 4 × 3.0 mm 2 × 1 m 16 500 €

Wyki: Oyaide Genesis 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 4 800 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
AC/IEC 6 × 3.0 mm 1 m 9 500 €

Wyki: Oyaide 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 2 400 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
banan/szpadle (TUD) 6 × 3.0 mm 4 × 20 cm 6 499 €

Wtyk Bi-Wire Przekrój Długość Cena
banan/szpadle ― 6 × 3.0 mm 2 × 2 m 32 250 €

Wyki: TUD 
Inne długości dostępne na specjalne zamówienie 

+ 4 800 € za każde dodatkowe 0.5 m

Seria ULTIMATE DREAM
The journey of engineering and listening tests to achieve a balance in sound is a long one - leaving all compromises behind. Every new 
cable with new materials and configurations has to be tested with various audio equipment to find its weakness.

However, our engineers are always up for new challenges, this time in order to make a new concept in high-end cable design. They 
have made a special configuration that eliminates magnetic distortion so that the cable would flawlessly work its magic in every audio 
system. It meant improving Crystal Cable’s already unique all-monocrystal technology which resulted in the DREAMLINE PLUS and 
ABSOLUTE DREAM series.

Through extensive research in magnetic field behaviour, modelling with sophisticated Multiphysics software (Comsol®) and using 
the best ultra-pure rare earth conductors, our engineers reached a revolutionary level of performance and sound. Crystal Cable’s 
engineers perfected the art of creating monocrystal silver conductors in which each solid-core wire is a single fluent crystal structure. 
This completely eliminates crystal boundaries and gaps, thus removing the micro-distortions that go with them.
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STRONA 8

Diamond Power Strip LISTWA SIECIOWA

Standard Diamond 75 Ω KABEL CYFROWY

Dreamline 75 Ω KABEL CYFROWY

Dreamline Plus 110 Ω KABEL CYFROWY

Absolute Dream 75 Ω / 110 Ω KABEL CYFROWY

Absolute Power Strip LISTWA SIECIOWA

Gniazda Ilość gniazd Cena
AC/IEC 16A 6 2 199 €

Wtyk Przekrój Długość Cena
BNC / RCA 2.5 mm 1 m 659 €

+ 165 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
BNC / RCA 7.8 mm 1 m 2 500 €

+ 750 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
XLR 7.9 mm 1 m 3 000 €

+ 1 000 € za każde dodatkowe 0.5 m

Wtyk Przekrój Długość Cena
BNC / RCA 7.8 mm 1 m 6 000 €

XLR 8.6 mm 1 m 6 000 €
+ 2 000 € za każde dodatkowe 0.5 m

Gniazda Ilość gniazd Cena
AC/IEC 16A 6 3 599 €

Listwy sieciowe

Kable cyfrowe

Distributing mains power seems an easy task and as such it is. It is like painting a wall; it’s not complicated to paint a wall, the difficult 
part is preventing the paint from getting where it is not wanted. Like the floor and the ascending walls. With mains power you do not 
want stray signals from a power strip or power cable to influence audio an/or video cables. To achieve this, The Power Strip is wired 
in a special ‘star configuration’ using our silver-gold cables. This ensures the lowest electro-magnetic interference (emi) possible. The 
CrystalPowerstrip Diamond's lifestyle design is elegant and complies with other Crystal Cable products. 
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STRONA 9

Splitery głośnikowe

Interkonekty typu "add-on"

Model Wtyk Przekrój Długość Cena
Piccolo Diamond banan/szpadle 2 × 1.7 mm 20 cm 83 €
Piccolo Diamond Integrated Jumper banan/szpadle 4 × 1.5 mm 20 cm 138 €
Micro Diamond banan/szpadle 2 × 1.9 mm 20 cm 110 €
Micro Diamond Integrated Jumper banan/szpadle 4 × 1.7 mm 20 cm 165 €
Reference Diamond banan/szpadle 2 × 2.9 mm 20 cm 220 €
Reference Diamond Integrated Jumper banan/szpadle 4 × 2.2 mm 20 cm 358 €
Ultra Diamond banan/szpadle 2 × 2 × 2.2 mm 20 cm 440 €
Ultra Diamond Integrated Jumper banan/szpadle 4 × 1 × 2.2 mm 20 cm 578 €

Model Wtyk Przekrój Długość + 0.5 m Cena
Bridge Diamond RCA 3 × 1.9 mm 1 m + 165 € 495 €
Bridge Diamond XLR 3 × 1.9 mm 1 m + 165 € 605 €
Dreamlink Plus RCA 3 × 3.0 mm 1 m + 2 850 € 6 500 €
Dreamlink Plus XLR 3 × 3.0 mm 1 m + 2 850 € 6 775 €
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STRONA 10

Kable FireWire

Kable USB

Kable słuchawkowe

Model Wtyk Przekrój Długość + 0.5 m Cena
Diamond 4/6/9-pin IEEE1394 7.5 mm 1 m + 165 € 659 €
Dreamline Plus 4/6/9-pin IEEE1394 7.9 mm 1 m + 1 000 € 3 000 €
Absolute Dream 4/6/9-pin IEEE1394 8.9 mm 1 m + 2 000 € 6 000 €

Model Wtyk Przekrój Długość + 0.5 m Cena
Diamond USB type A / USB type B 7.5 mm 1 m + 165 € 659 €
Dreamline Plus USB type A / USB type B 8.2 mm 1 m + 1 000 € 3 000 €
Absolute Dream USB type A / USB type B 8.5 mm 1 m + 2 000 € 6 000 €

Model Wtyki Przewód Długość + 0.5 m Cena
Portable Duet IEM 4-żyłowy 1.2 m + 100 € 700 €
Portable Duet Wszystkie standardy 4-żyłowy 2.5 m + 100 € 1 150 €
Double Duet IEM 8-żyłowy 1.2 m + 200 € 1 050 €
Double Duet Wszystkie standardy 8-żyłowy 2.5 m + 200 € 1 700 €
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STRONA 11

Seria ARABESQUE

Small speakers are often described as sounding big – but sounding “big” is actually the result of exaggeration and additive coloration, 
aberrations that obscure the true structure of music and become frustrating over time. The MINISSIMO doesn’t need to sound “big” 
because it has so little sound of its own. Crystal Cable’s low-loss approach produces musical structure and low frequency information 
so clearly and correctly from this small cabinet that you’ll be astonished by the engaging sense of musical communication, scale and 
authority that it delivers. Little speakers never sounded so natural, your recordings will never have sounded so vivid and alive.This 
combined with it's integrated stand and monocrystal internal wiring resulted in a compact speaker of unprecedented performance 
at a lower price than even we thought was possible. Lastly, the automotive paint finishing makes the MINISSIMO as visually versatile 
as it is attractive.

Arabesque Minissimo KOLUMNY PODSTAWKOWE

Pasmo przenoszenia 48 Hz - 38 kHz

Moc 150 W

Zniekształcenia harmoniczne (THD)  < 0.3%

Skuteczność 86 dB

Impedancja 8 Ω

Rekomendowana moc wzmacniacza min. 50 W

Waga 25.5 kg/szt.

Cena 9 000 €
Stand + 1 000 €
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STRONA 12

Seria ARABESQUE

Small, But Perfectly Formed 

The ARABESQUE GLASS MASTER set the new standards of musical performance. Due to the sophisticated construction of its 
complex plate glass cabinet, the GLASS MASTER is necessarily produced at high costs. Therefore, Crystal Cable wanted to offer the 
benefits of the ARABESQUE integrated system solution at a more approachable price in a speaker that was smaller and easier to 
accommodate. The ARABESQUE MINI was the answer. 

A sophisticated modelling technique was used to optimise the mechanical and internal behaviour of a compact and space-frame 
enclosure. The enclosure is constructed from milled aluminium plates. For the performance within the smaller baffle height to be 
maintained, a beryllium dome tweeter was selected. At last, the stand functions as an integrated part of the design, ensuring optimum 
mechanical termination and visual integration.

Arabesque Mini KOLUMNY PODSTAWKOWE

Pasmo przenoszenia 45 Hz - 40 kHz

Moc 150 W

Zniekształcenia harmoniczne (THD)  < 0.5%

Skuteczność 86 dB

Impedancja 8 Ω

Rekomendowana moc wzmacniacza min. 50 W

Waga 18 kg/szt.

Cena 13 999 €
Stand + 1 000 €
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STRONA 13

Seria ARABESQUE

he Best Gets Better

MINISSIMO is already recognized as a modern classic – but our latest research combined with new developments in our Natural Sci-
ence crossover topology convinced us that we could do even better. Working closely with SEAS we developed an exclusive diamond 
tweeter design that improved high-frequency performance still further – but also allowed us to maintain true in-phase output across 
both drivers. We’d already used the best available silver in oil capacitors for the Minissimo’s crossover so there was nothing else for 
it – we had to build our own, dedicated designs that use our proprietary materials and know-how. Then we upgraded the internal 
wiring to Absolute Dream, added bi-wireable inputs and selected and pair-matched the bass-mid drivers even more rigorously, before 
building these stellar elements into the MINISSIMO’s unique, one-piece, thin-wall metal-resin cabinet. Of course, the whole speaker 
system still had to be optimized with subtle but all-important changes to the cabinet damping, but the end result exceeded even our 
expectations – the MINISSIMO DIAMOND.

As with all Crystal products, the true character lies in the exquisite attention to detail and nothing captures that better than the 
MINISSIMO DIAMOND´s sole identifying feature: The fragile diamond diaphragm is protected by a laser-cut grille that is as beautiful 
as it is clever, complex mathematics and supreme accuracy in manufacturing creating a grille that’s as acoustically transparent as it 
is elegant. That quality extends far beyond the visible. In fact, it’s a sentence (and a sentiment) that could sum up the whole speaker. 
As technically advanced and innovative as it is carefully sculpted and flawlessly finished, when it comes to compact speakers the 
Diamond speaks with a voice of unmatched musical power.

Arabesque Minissimo Diamond KOLUMNY PODSTAWKOWE

Pasmo przenoszenia 47 Hz - 50 kHz

Moc 150 W

Zniekształcenia harmoniczne (THD)  < 0.18%

Skuteczność 83.5 dB

Impedancja 8 Ω

Rekomendowana moc wzmacniacza min. 50 W

Waga 25.5 kg/szt.

Cena 15 000 €
Stand + 1 000 €



Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Niniejszy dokument, nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

STRONA 14

Arabesque Minissimo Scala DODATEK DO GŁOŚNIKÓW MINISSIMO I MINISSIMO DIAMOND

Deep Bass Subissimo SUBWOOFER

Crystal Cube Integrated WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

With Crystal Cable always innovating and searching for improvements, our engineers 
came up with a brilliant solution to further optimize the radiation pattern. A spatial 
form placed on top of the existing MINISSIMO loudspeaker…the MINISSIMO SCALA. 

Scala - as in a scale, range or the famous Milanese opera house is a well fitted name 
for a new addition which improves the Minissimo’s ability to play beautifully in various 
room types even further.

The SCALA’s 3D shape is precision machined from a solid die of aluminum. The stair-
case shape is modelled by our engineers using advanced Comsol physics. Its acoustic 
behavior is also modelled carefully to further improve the sound of MINISSIMO series.

Cena (KOMPLET: 2 SZT.) 999 €

In a world where subwoofers are big and 
invariably ugly, the SUBISSIMO is an un-
obtrusively elegant and adaptable solution 
to the challenge of reproducing full-range 
music in the home. Used individually or in 
pairs, it integrates as perfectly with the 
MINISSIMO DIAMOND as it does with 
your home décor.

SUBISSIMO is a unique ultra-performance, 
low-bass system that is, in Crystal Cable 
tradition, typically innovative. Unlike other 
heavily equalized subwoofer systems that 
try to bend the laws of physics, attempting 
to squeeze ever more bass out of smaller 
and smaller boxes (and ending up with a 
bottom-end that simply sounds forced, 

detached, processed and unnatural) the 
SUBISSIMO accepts that naturally com-
municative bass needs volume to work and 
breathe, so its system innovative topology 
and high-tech sandwich construction 
cabinet concentrates on visual elegance 
rather than attempting invisibility.

Moc 2 × 600 W

Przetworniki 2 × 13”

Max. SPL  120 dB

Wymiary (mm) 405 × 815 × 580

Waga 72 kg

Cena 10 000 €

The compact, cuboid chassis of the CCI 
(Crystal Cable Integrated) amplifier de-
livers both space and thermal efficiency. 
It allows us to use an optically decoupled, 
standing bias, Class AB output topology 
derived directly from the state-of-the-art 
Siltech SAGA’s revolutionary Light Drive 
output stage. Despite its substantial 
180 Watt/channel rating at 8 OHM, its 
clever cooling design and extensive 
protection means that the Cube chassis 
can be placed almost anywhere – in a 
cupboard, on a bookshelf, even with 
books on either side…

The fully balanced line-stage offers six 
inputs, each with individual gain settings, 
while software controlled relays totally 

isolate unused source components for 
optimum sound quality. Each stage of the 
amplifier, as well as the control circuitry, 
has its own independent, dedicated power 
supply. These are sophisticated Power 
Factor Corrected switch-mode designs, 
totally enclosed and heavily shielded.

The result is a single chassis amplifier 
whose advanced circuitry and technology 
allows it to rival the musical performance 
of many high-end separates at many times 
its price – in a compact, place anywhere 
package of unprecedented practicality.

Cena 16 000 €
wersja gold-black + 4 000 €


