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Последна Hi-Fi мода 

 Вероятно за някаква част от аудио-

филите и по-точно за онези, които 

са консервативни в своя мироглед относ-

но висококачествения звук, понятието Hi-

Fi мода ще им се стори в известна степен 

еретично. 

Да, вярно е, че много от знаменитите 

модели аудио техника съществуват и на-

бират своята заслужена слава от дълги го-

дини и в определен момент, дори да не сте 

пуритан, може да придобиете усещането, 

че всичко относно Hi-Fi аудиото вече е из-

мислено и осъществено. 

За наша радост това не е така – новите, 

модерни продукти се радват на все по-го-

ляма популярност най-вече заради съчета-

нието между функционалност и качество 

на възпроизвеждане, което притежават. 

Стереосистемата, която ви представя-

ме този път, е последен писък на модата 

в Hi-Fi и като звук определено ще задоволи 

вкуса дори на най-критично настроените 

меломани. Предложението идва от Сту-

дио Hi-Fi, като цената на системата, вклю-

чително и кабелите, е 15 859 лв.

Hi-End стереосистема 

•Аналогов интерконект 1 бр.
XLO / Ultra 1 RCA – 0.5 м

•Цифров интерконект 1 бр.
 XLO / Ultra 4 RCA – 0.5 м

•Кабел за тонколони 2 бр.
XLO / Ultra 12 banana – 1.83 м

•Захранващ кабел 2 бр. 
XLO / Ultra 10 AC Power – 0.91 м

RGPC 440CE Pro •
Всички истински аудиофили знаят каква е роля-

та на качественото захранване за качеството 

на звука в цялостен мащаб.  

Един от най-известните световни производи-

тели на захранвания за различни аудио решения 

е Richard Gray’s Power Company или накратко 

– RGPC. Именно от тази компания идва захран-

ващата станция 440CE Pro, която притежава 4 

броя шуко изходи и 6000 W мощност и паралел-

ното подаване на мощността.

Тя е длъжна да осигури максимална производител-

ност и сигурност в захранването на вашата 

стереосистема, като в същото време влияе 

директно в положителна насока на динамиката 

и чистотата на самия звук. Моделът може да се 

използва с всеки AV компонент. 

  LEEMA Pulse III•

  Кабели

 • AE Radiance 3
Акустиката е сърцето на всяка една стереосис-

тема, като в случая тук се използват подовите 

колони на английската компания Acoustic Energy – AE 

Radiance 3. Те са трилентови и притежават много 

красива и елегантна финиш обработка и дизайн. 

Radiance 3 са мощност 200 W и имат туитъри с 

кръгла мембрана, които използват DXT технология-

та (акустичен обектив) за равномерна дисперсия 

на звука. Фирмените говорители за ниските чес-

тоти (2х160 мм) и средночестотният (130 мм) 

са с мембрани от анодиран алуминий и осигуряват 

много чист и точен звук в честотния диапазон 40 

Hz – 45 kHz.  

Още една изненада в тези колони се явява изолира-

ната долна част на корпуса, предназначена за запъл-

ване с пясък или друг подходящ пълнител с цел пос-

тигането по-висока тежест и устойчивост. 

Както подобава на съвременна, модерна и луксозна 

аудиосистема, освен качествената акустика в нея 

задължително трябва да присъстват и подобава-

щи слушалки. 

В случая това са ATH-W1000 X дело на прочутите 

майстори на качествения звук Audio Technika. 

Те се явяват вече десетата реинкарнация на знаме-

нитите слушалки от W серията и са разработени 

специално за ценителите на идеалния звук в затво-

рено акустично оформление. 

ATH-W1000X са изключително комфортни за носене, 

снабдени са с големи 53 мм говорители с намотки 

от безкислородна мед с най-висока чистота, което 

осигурява първокласно звучене.  

Технологията DADS (система за двойно погасяване 

на вторичните звукови колебания) позволява да по-

лучим естествен звук с дълбоки, кадифени басове. 

 • ATH-W1000 X

Leema Acoustics е основана през 1998 г. от двама 

бивши инженери в BBC, които имат фанатичен ин-

терес към аудио възпроизвеждането, както в про-

фесионалните, така и в домашните приложения. 

Именно затова няма защо да се учудвате от из-

ключително високото качество на звука, когато се 

сблъскате за първи път с усилвателя Leema Pulse 

III. Моделът е с интегриран грамофонен предусил-

вател за MM/MC, като освен това притежава и 

вграден 24 bit/192 kHz DAC.

Налице в модела са и един коаксиален (SPDIF), 2x оп-

тични (SPDIF) цифрови входа и един USB порт, ана-

логови изходи за колоните и слушалките, както и 

pre & tape изходи.

Мощността на усилвателя е доста висока – 2х80 

W при 8 ома натоварване, а в режим на 4 ома тя 

скача до 2х130 W.

Освен цифровото CD качество всеки уважаващ 

себе си аудиофил би счел за необходимо и присъст-

вието на винилов плейър в своята система. 

Предложението от Студио Hi-Fi включва моделa 

Audio Technika AT-LP120 USB, който е един забележи-

телен грамофон с професионално качество, базиран 

на директ драйв механика. Плейърът е със съвре-

менен дизайн, алуминиев платер с тегло приблизи-

телно 740 грама и е снабден с прецизно рамо и ка-

чествена фирмена доза LP Gear AT95SE. Също така 

притежава и вграден фоно предусилвател. 

Много интересна възможност, която е напълно в 

духа на съвременната техническа мода, е наличие-

то на USB изход за копиране на виниловите плочи с 

помощта на персоналния компютър. 

Всичко това прави AT-LP120 USB чудесен избор за 

всяка модерна Hi-Fi стереосистема.

AT-LP120 USB •

 •   LEEMA Stream III
В ролята на източник на сигнала е друг компонент 

от компанията Leema – CD плейърът Stream III.

Моделът се отличава с изцяло нов транспортен 

слот за зареждане, който се контролира от фир-

мения фърмуер на Leema и осигурява безопасна и 

надеждна обработка на диска и съответно високо 

качество на подавания аудио сигнал – без никакви 

изкривявания и цифрови грешки. 

Новият Quad DAC на Leema осигурява максимално 

кратък път на сигнала и изключителна произво-

дителност. Плейърът е с четири цифрови входа, 

което позволява включването на голям брой външ-

ни цифрови компоненти, такива като цифровите 

сървъри Sonos, спътникови ресивъри или Sony PS3 

игровата конзола. 

Фирмената Navimech система осигурява лесно и 

интуитивно управление.


