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€
INPOL versterkers puur klasse A
InPolRemix MkII
2 x 20W@ 8 Ohm, 2 x 35W@4 Ohm - klasse A, double InPol, volledig gebalanceerd, digitale bias/gain,
pre out, inbouw van HiDac MkII is mogelijk (zie einde prijslijst), gewicht 13 kg
uitvoering: zwart metallic ………………………………………………………………………………………………………………………
uitvoeringen: hoogglans wit, zwart, rood ………………………………………………………………………………………………
TT Remote Reference
geïntegreerde versterker, 2 x 35W@ 8 Ohm, puur klasse A, InPol technologie, 49 kg …………………………..
TT Anniversary
speciale TT met gebalanceerde ingangen en op afstand bedienbare inputselector, 49 kg …………………….

4490
4990

5690
5990

InPol2 MkII
geïntegreerde versterker, 2 x 45W@ 8 Ohm, klasse A, double InPol, volledig gebalanceerd, 42 kg
uitvoeringen: padouk hout of zwart (inbouw van HiDac MkII is mogelijk, zie einde prijslijst) ………………….

8990

InPol Heritage
geïntegreerde versterker zonder compromis, 2 x 80W @ 8 Ohm, klasse A, double InPol, volledig
gebalanceerd, digitale bias/gain, inbouw HiDacMkII mogelijk (zie einde prijslijst), gewicht 58 kg
uitvoeringen: topcover metallic zwart, daaronder padouk hout of zwart ………………………………………………

13490

InPower MkII
mono eindversterker, 120W@ 8 Ohm, klasse A, double InPol, gebalanceerd, 38 kg, prijs per stuk ………

9890

Adrenalin
mono eindversterker, 200W@ 8 Ohm, klasse A, double InPol, gebalanceerd, 80 kg, prijs per stuk ………

18190

Non INPOL versterkers
Classic One MkIII
geïntegreerde hybride versterker, 2 x 70W@ 8 Ohm, klasse A/AB, front in padouk hout of zwart hout ..

2690

Classic Remix
geïntegreerde hybride versterker, 2 x 70W@ 8 Ohm, klasse A/AB, ongebal. en gebal., inbouwen van
HiDac/HiDac MkII mogelijk, 14 kg, uitvoering: zwart metallic ………………………………………………………………..
andere uitvoeringen: hoogglans wit, zwart, rood en zebrahout ……………………………………………………………

2790
3190

Lògos MkII
geïntegreerde versterker, 2 x 110W@ 8 Ohm, klasse A/AB, ongebal./gebal., inbouw van HiDac
mogelijk, 30 kg, mogelijke uitvoeringen: front in padouk hout of zwart hout ………………………………………..

4290

Ethos
geïntegreerde versterker, 2 x 100W@ 8 Ohm, klasse A/AB, ongebal./gebal., HiDac mogelijk, 25 kg …….

3990

voor HiDac MkII: zie einde prijslijst
prijslijst gaat verder op volgende pagina

Gelderlandhaven 2F, 3433PG Nieuwegein – NL, 0031(0)30 6044342, info@analogueaudio.nl, www.analogueaudio.nl
Vervolg prijslijst Pathos 1 juli 2021
Kratos
geïntegreerde versterker, 2 x 200W@ 8 Ohm, klasse A/AB, ongebal./gebal., inbouw HiDac MkII
mogelijk, Inbouw MM/MC phono mogelijk, diepte 53cm, 40 kg, , front in padouk hout of zwart hout ….

€
8490

AmpliD stereo klasse D versterker
2 x 70W@8Ohm – klasse D – volledig gebalanceerd, 1 x lijninputs RCA en 1 x XLR inputs gebal, 5 kg
zie ook Converto MkII bij Digitale bronnen, uitvoeringen: zilvergrijs of zwart met zilvergrijze knopjes …..

1590

Voorversterkers
InControl MkII
stereo voorversterker, klasse A, ongebalanceerd en gebalanceerd, 18 kg, mat zwart of padouk ………….

5990

Synapse
stereo voorversterker met gescheiden voeding, ongebal. en gebal., 25 kg, zilvergrijs of zwart ……………..

20990

Digitale bronnen
Digit
Cd-speler, 24 bit/192 KHz, klasse A buizenuitgang, volledige gebalanceerd, 9 kg …………………………………..
Converto MkII
d/a converter, voorversterker en hoofdtelefoonversterker, 32 bit/384KHz met DSD en I2S, klasse A,
ongebalanceerd en gebalanceerd, gewicht 2 kg, uitvoeringen zilver of zwart met zilveren knoppen …….
Converto MkII RR
Converto MkII met fraaie metalen afstandsbediening …………………………………………………………………………..
Musiteca
Music server met 22” touch screen, 1 TB harddisk, loopwerk, 24/192 D/A, Klasse A buizen, rca/xlr ……..

2990

1590
1790

6890

Andere producten
New InTheGroove
mm/mc phonovoorversterker , ultra low noise design, met gebal. en ongebal. uitgangen, 4,5 kg
uitvoeringen: zilver grijs of zwart met zilvergrijze knoppen ……………………………………………………………………

1590

Aurium
hoofdtelefoonversterker, 2 x 3,6W@ 16 Ohm, uitgangsimp. < 1 Ohm, klasse A buizen, 3,5 kg
uitvoeringen: zilver grijs of zwart met zilvergrijze knoppen ……………………………………………………………………

1290

InPOL EAR
hoofdtelefoonversterker en voorversterker, double INPOL, ongebal. en gebal., HiDac MkII mogelijk
uitvoering: zwart metallic ………………………………………………………………………………………………………………………
uitvoeringen: hoogglans wit, zwart, rood of zebrano hout …………………………………………………………………….

4390
4790

HiDac MkII voor Ethos, Logos, InPol Remix MkII, InPol² MkII, Classic Remix, InPolHeritage en InPolEar
module met D/A-converter 32bit/384KHz met DSD en I2S, inputs: S/PDIF, USB “B”, optisch,incl. inbouw
HiDac MkII voor Kratos ……………………………………………………………………………………………………………………………

590
650
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