Ceník iFi Audio

Platí od: 23.12.2018
Model
NOVINKA
xDSD

Popis

Cena Kč

Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem. Podporuje Hi-Res Audio
formáty až do DSD512, PCM768, DXD768. Hořčíkohliníkové šasi. Precizní a elegantní provedení.
USB vstup a kombinovaný SPDIF koax a optický vstup. Dual mono sluchátkový zesilovač.
Bluetooth aptX a AAC. Analogovéovládání hlasitosti.

kus

Cena EUR

11 674 Kč

449 EUR

9 074 Kč

349 EUR

NOVINKA
xCAN

Přenosný bateriový sluchátkový zesilovač s Bluetooth vstupem. Symetrická konstrukce a až
1000mW výkonu na kanál.

Micro iUSB3.0

Ultra čisté napájení pro USB audio převodník, eliminuje rušivé vlivy při přehrávání audia z
počítače pomocí USB výstupu – koriguje vyvážení signálu, řeší impedanční nepřizpůsobení,
eliminuje zemní šum, eliminuje USB jitter, obnovuje integritu signálu, snižuje paketový šum ,
snižuje frame šum – USB hub až 5Gbit s 2x duálními konektory, kompatibilní s Bus Charge 1.2

kus

12 974 Kč

499 EUR

Micro iDSD Black Label

DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD512/DXD768/PCM768, USB vstup, sloučený
optický a koaxiální vstup, digitální výstup, sluchátkový výstup, RCA stereo výstup. Nově
kus
definované analogové funkce 3D a Xbass, přepínač polarity signálu, nastavitelné zesílení
sluchátkového zesilovače. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.

16 874 Kč

649 EUR

Micro iDAC2

DA převodník s nativním přehráváním HD audia: DSD256 / DXD / PCM384, USB vstup
RCA audio výstupy s analogovou částí pracující ve třídě A, sluchátkový výstup zvládne sluchátka
až do 600Ohmů. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.

kus

11 414 Kč

439 EUR

Micro iPhono2

Gramofonní předzesilovač pro MM i MC přenosky. Kvalitní provedení ve třídě A, vynikající
přenosové vlasnosti, velmi velký dynamický rozsah >105dB, příkladné provedení obvodů. Je
vybaven 6 ekvalizačními křivkami pro desky různých vydavatelství, široké možnosti přizpůsobení
přenosce – kapacita, impedance, nastavitelný zisk zesilovače v rozsahu 36-72dB.

kus

15 574 Kč

599 EUR
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Micro iTube2

Elektronkový buffer s nastavitelným ziskem 0dB a 9dB. S vysokou vstupní impedancí 1MOhm
(jako Buffer) a 100kOhm (jako předzesilovač) a schopností zvládnou 600Ohm zátěž
profesionálních přístrojů 'přemostí' impedančně různá zařízení. Je vybaven technologií
odstraňující digitální charakter signálu a tím eliminuje únavu při poslechu. Vylepšete si zvuk!

Cena Kč

Cena EUR

kus

11 674 Kč

449 EUR

Nano iDSD LE

Light Edition úspěšné verze nano iDSD. Nemá SPDIF výstup a přehrává hudbu ve vysokém
rozlišení do DSD128/PCM384/DXD. Bateriový provoz, sluchátkové a RCA analogové výstupy.
USB digitální vstup. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače a streamery s USB výstupem.
Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.

kus

3 874 Kč

149 EUR

Nano iONE

Domácí DA převodník s USB, S/PDIF a Bluetooth vstupy s podporou aptX® a ACC® pro
bezdrátové přehrávání v CD kvalitě. Vhodný pro chytré telefony, tablety, počítače, TV, herní
konzole, streamery, atd. Napájen z USB vstupu. Přehrává hudbu ve vysokém rozlišení PCM, DXD
a až DSD256. Od verze firmware 5.30 podporuje MQA.

kus

5 954 Kč

229 EUR

Nano iDSD Black Label

Přenosný bateriový DA převodník se sluchátkovým zesilovačem podporující všechny audio
formáty vysokého rozlišení (PCM, DXD i DSD) a to včetně MQA. Snadno se přizpůsobí citlivosti
vašich sluchátek. Výkonná sluchátková sekce. Ideální partner pro váš chytrý telefon, tablet, PC a
TIDAL. Užijete si hudbu na maximum.

kus

5 954 Kč

229 EUR

Nano iGalvanic3.0

Galvanicky izolátor a regenerátor USB signálu pro audiofily. Přerušuje zemní smyčku, regeneruje
USB signál – eliminuje jitter, redukuje paketový šum, obnovuje integritu signálu, zabraňuje
kus
noise-coupling v aplikacích vyžadujících vysokorychlostní USB přenos, ultra čisté napájení USB.
USB 3.0 až 5Gbit.

11 414 Kč

439 EUR

Pro iDSD

Hi-Res audio DA převodník/streamer/přehrávač. Uživatelsky přepínatelná signálová cesta mezi
tranzistorovou, elektronkovou a elektronkovou plus. Upsampling až do DSD1024. USB, SPDIF,
AES3, WiFi, Ethernet digitální vstupy. Sluchátkový zesilovač s volitelným ziskem.

kus

71 474 Kč

2 749 EUR

PRO iCAN

Referenční sluchátkový zesilovač a audiofilní předzesilovač se dvěma oddělenými nezávislými
zesilovacími cestami – elektronkovou a tranzistorovou. Je plně symetrický a z diskrétních
součástek. Zvládne jakákoliv sluchátka. Pracuje ve třídě A, dodává 14 000mW na symetrickém
výstupu. Je vybaven funkcemi Xbass a 3D Hlolographic sound for headphones.

kus

51 974 Kč

1 999 EUR

NOVINKA
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Cena Kč

Cena EUR

PRO iESL

Energizer pro elektrostatická sluchátka. V kombinaci se sluchátkovým zesilovačem dostane z
elektrostatických sluchátek jejich úplný potenciál. Výstupní napětí 640V RMS (16Ω/20V in),
320V RMS (64Ω/20V in).

kus

42 874 Kč

1 649 EUR

LS3.5

Dvoupásmová regálová reprosoustava s bambusovou ozvučnicí. Citlivost 90dB, frekvenční
pásmo 60 – 20 000Hz, transmission line, výhybka prvního řádu pro výškový měnič, akustická
výhybka. Pozlacené reproduktorové konektory. Vyměnitelná mřížka – černá a stříbrná barva.

pár

23 114 Kč

889 EUR

Technologie Active Noise Cancellation® potlačuje šum, Reclock® obnovuje USB signál a
odstraňuje z něj jitter, Rebalance® eliminuje stejnosměrný offset a zajistí, že signál je perfektně
symetrický. Vhodný pro každý DA převodník s USB „B“ vstupem.

kus

3 874 Kč

149 EUR

Podstatně vylepšuje kvalitu napájecího napětí pro audio zařízení. Pro všechny spínané zdroje s
výstupním napětím 5V-24V/3,5A/84W. Aktivně eliminuje šum v ultra širokém pásmu až do
5GHz.

kus

3 094 Kč

119 EUR

AC iPurifier

Inteligentní řešení for eliminaci znečistění EMI/RFI napájecího síťového napětí přímo u přístroje.
Vysoká účinnost díky aktivní technologii, indikace fáze. Zapojíte do zásuvky odkud napájíte vaše
audio.

kus

3 094 Kč

119 EUR

SPDIF iPurifier

Eliminuje jitter a kompletně restauruje SPDIF signál z vašeho digitálního zdroje. Pro platformy
Xbox, PS4, Apple TV, Google Chromecast, atd., bude SPDIF výstup opět zdrojem kvalitního
zvuku. 4 stupňová rekonstrukce signálu. Koaxiální i optický vstup a výstup. Bit-Perfect® pro
192kHz (PCM/DSD on DoP), Dolby Digital a DTS. iPower 5V v ceně.

kus

4 394 Kč

169 EUR

NOVINKA
iPurifier3
NOVINKA
DC iPurifier2
NOVINKA
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iEMatch3.5

Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních
telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit
kus
správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení - Ultra (24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku. 3,5mm konektor.

Cena Kč

Cena EUR

1 456 Kč

56 EUR

iEMatch2.5

Umožňuje přizpůsobení velmi citlivých IEM sluchátek k výkonnějším zesilovačům v mobilních
telefonech, tabletech nebo k běžným sluchátkovým výstupům zesilovačů, kdy je těžké nastavit
kus
správnou hlasitost nebo nedosahujete odpovídající kvality zvuku. Dvě úrovně nastavení - Ultra (24dB)/High(-12dB), zlepšuje rozlišení, dynamický kontrast a přirozenost zvuku. 2,5mm konektor.

1 794 Kč

69 EUR

Ear Buddy

Poslouchejte hudbu nebo filmy z vašeho mobilnbího zařízení v maximální možné kvalitě pomocí
tohot tlumícího článku (-15dB). Ten umožní nastavení hlasitosti na vašem zařízení na vyšší
úroveň a tím dojde ke snížení vlivu digitální regulace. Současně lépe přizpůsobíte citlivá
sluchátka vašemu telefonu/tabletu a zredukujete tak hukot a šum.

kus

624 Kč

24 EUR

iSilencer3.0

Jednoduchý upgrade pro jakýkoliv USB port. Aktivně potlačuje šum, redukuje jitter a paketové
chyby, vyvažuje USB signál. Je vybaven USB3.0 technologií.
Ideální pro domácí i přenosné přístroje připojené k USB portu, například počítače, mixy, pevné
disky a další.

kus

1 274 Kč

49 EUR

iDefender3.0

Ochrana proti běžným problémům šumu zemní smyčky a zašuměného USB napájení. Rozpojuje
zašuměnou zemní smyčku, v případě použití externího napájení iPower 5V odděluje USB
napájení z počítače a nahradí ho čistým napájecím napětím. Je vybaven USB3.0 technologií.
Používá se přímo u zdroje signálu (např. PC).

kus

1 456 Kč

56 EUR

USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB-micro. Délka 120mm.

kus

390 Kč

15 EUR

USB OTG kabel pro audiofily. USB A → USB C. Délka 120mm.

kus

390 Kč

15 EUR

NOVINKA
micro OTG
NOVINKA
Type-C OTG
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Popis

Cena Kč

Cena EUR

Gemini 0,7m

USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB.
Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.

kus

5 954 Kč

229 EUR

Gemini 1,5m

USB audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB.
Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.

kus

8 554 Kč

329 EUR

Mercury 0,5m

USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění
elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.

kus

3 614 Kč

139 EUR

Mercury 1m

USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění
elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.

kus

4 394 Kč

169 EUR

USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB.
Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.
Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.

kus

10 894 Kč

439 EUR

USB3.0 audio kabel s odděleným napájením a audio daty. Přesné dodržení standardu pro USB.
Filtrační prvky pro odstranění elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Ideální v kombinaci s Micro iUSB3.0.
Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.

kus

15 574 Kč

589 EUR

NOVINKA
Gemini3.0 0,7m
NOVINKA
Gemini 3.0 1,5m
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USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění
elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.

kus

6 214 Kč

239 EUR

Mercury 3.0 1m

USB audio kabel. Přesné dodržení standardu pro USB. Filtrační prvky pro odstranění
elektromagnetického rušení. Perfektně odstíněné konektory.
Volitelné provedení USB-B výstupního konektoru USB2.0/USB3.0 při objednání.

kus

7 774 Kč

309 EUR

Groundhog

Elegantní řešení problému se špatným uzemněním vašeho audio systému. Obsahuje 4 různé
uzemňovací redukce, kterými připojíte prakticky každý audio systém na uzemnění. Vyřešíte tím
různé brumy a šumy vašeho audio systému způsobené nekvalitním nebo chybějícím
uzemněním.

kus

1 794 Kč

69 EUR

iPower

Napájecí zdroj pro audio zařízení. Volitelně 5V, 9V, 12V a 15V verze.
Mimořádně čisté napájení díky použití Active Noise Cancellation+® technologie.Vhodné pro
různé přístroje jako sluchátkové zesilovače, phono předzesilovače, Sqeezebox, WiFi routery a
podobně.

kus

1 274 Kč

49 EUR

Pro iRack

Stojan pro řadu Pro.

kus

8 034 Kč

309 EUR

iRack

Stojan pro Micro řadu i Nano řadu produktů iFi. Umístění až 4 přístrojů. Antivibrační provedení,
modulární design.
Součástí je sada kabelů - RCA 45cm 1pár, RCA 20cm 2páry, jack 3,5mm na 3,5mm 14cm
pravoúhlý. Součástí je také redukce USB A>B.

kus

5 174 Kč

199 EUR

Mercury3.0 0,5m
NOVINKA

NOVINKA

Ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
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