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Produkt MOC s DPH

Integrované zesilovače

C 316 BEE Cenově dostupný integrovaný stereo zesilovač s vynikajícím zvukem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Technologie PowerDrive S poskytuje vysoký 

výstupní proud pro reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez zkreslení. Napájecí díl s toroidním transformátorem. Vstupy: 6x stereo 

linkový RCA, 1x přední vstup jack 3,5 mm např. pro MP3 přehrávač. Výstupy: 1x tape-out RCA, sluchátkový výstup (impedance 68 ohmů). 

Vypínatelná regulace basů a výšek. Trvalý výstupní výkon 2x40W do 8 ohmů, dynamický výkon 2x90W do 8 ohmů / 2x120W do 4 ohmů, 

frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, odstup signál/šum 95 dB, celkové harmonické zkreslení <0,01%. Dálkový ovladač AMP 1. Rozměry 435 x 80 x 

286 mm, hmotnost 5,5 kg. Provedení černé.

9 590 Kč

C 326 BEE

Cenově dostupný integrovaný stereo zesilovač s vynikajícím zvukem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Technologie PowerDrive poskytuje vysoký 

výstupní proud pro reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez zkreslení. Napájecí díl s toroidním transformátorem Holmgren. 

Technologie NAD Soft Clipping. Vstupy: 7x stereo linkový RCA, 1x přední vstup jack 3,5 mm např. pro MP3 přehrávač, 1x přímý vstup do 

koncového stupně, 1x IR. Výstupy: 1x tape-out RCA, 2x subwoofer RCA, 1x pre-out RCA, 1x trigger, 1x IR, sluchátkový výstup (impedance 68 

ohmů). Vypínatelná regulace basů a výšek. Trvalý výstupní výkon 2x50W do 4 nebo 8 ohmů, dynamický výkon 2x100W do 8 ohmů / 2x150W do 4 

ohmů / 2x 200W do 2 ohmů, frekvenční rozsah 3 - 70.000 Hz (-3dB), odstup signál/šum >117 dB, celkové harmonické zkreslení <0,009%. 

Systémový dálkový ovladač SR 8. Rozměry 435 x 100 x 286 mm, hmotnost 6,9 kg. Provedení černé.

12 290 Kč

D 3020

Integrovaný hybridní digitální stereo zesilovač s možností streamování hudby přes Bluetooth AptX a připojení počítače přes USB. Certifikováno Hi-

Res Audio®. Ekvalizér basů, výstup na subwoofer. Oddělený sluchátkový zesilovač. Vstupy: 1x Bluetooth AptX, 1x asynchronní USB-B (až 24bit/96 

kHz), 1x optický vstup (až 24bit/192kHz), 1x koaxiální digitální vstup RCA (až 24bit/192kHz), 1x stereo linkový RCA, 1x kombo vstup 

linkový/optický, 1x trigger. Výstupy: 1x subwoofer, 1x sluchátkový výstup. Trvalý výstupní výkon 2x30W do 8 ohmů, dynamický výkon 2x65W do 8 

ohmů / 2x105W do 4 ohmů / 2x 150W do 2 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (0 - -0,3dB), odstup signál/šum >=90 dB, celkové harmonické 

zkreslení <0,005%. Dálkový ovladač. Spotřeba <= 0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 58 x 186 x 219 mm, hmotnost 1,38 kg. Provedení černé.

14 390 Kč

C 338 Integrovaný zesilovač s funkcí streamování. Vestavěná WiFi pro streamování Google Cast nebo Spotify Connect. Lze použít také jako UPnP klient 

pro streamování z počítače nebo NAS úložišť. Bluetooth s podporou AptX pro přehrávání hudby z mobilních zařízení, lze použít též jako výstup pro 

připojení Bluetooth sluchátek (např. nových NAD VISO HP70). Možnost ovládání zesilovače aplikací pro chytré telefony a tablety. Vstup pro MM 

přenosku s velmi nízkým šumem a přesnou RIAA ekvalizací. Trvalý výkon 2x50W do 8 nebo 4 ohmů, dynamický výkon 2x150W/4 ohmy, 2x90W/8 

ohmů, frekvenční rozsah 20 - 65.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,01%, odstup signál/šum 104dB, vzorkování 24bit/192kHz. Vstupy: 2x 

linkový stereo RCA, 1x MM Phono, 2x koaxiální digitální RCA, 2x optický digitální. Výstupy: 1x sluchátkový výstup, 1x subwoofer out. Konektivita: 

WiFi (Google Cast, Spotify Connect, UPnP klient), Bluetooth AptX (vstup i výstup). Spotřeba 0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 435 x 302 x 

71 mm. Provedení černé.

18 990 Kč

C 356 BEE

Špičkový integrovaný stereo zesilovač s modulární konstrukcí. Díky MDC slotu lze kdykoli do zesilovače přidat modul předzesilovače pro přenosku 

NAD PP 375 nebo modul DA převodníku NAD MDC DAC s USB a optickým vstupem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Technologie PowerDrive 

poskytuje vysoký výstupní proud pro reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez zkreslení. Napájecí díl s toroidním transformátorem. 

Technologie NAD Soft Clipping. Vstupy: 7x stereo linkový RCA, 1x přední vstup jack 3,5 mm např. pro MP3 přehrávač, 1x přímý vstup do 

koncového stupně, 1x IR, 1x RS-232. Výstupy: 2x tape-out RCA, 2x pre-out RCA, 1x trigger, 1x IR, sluchátkový výstup (impedance 68 ohmů). 

Vypínatelná regulace basů a výšek. Trvalý výstupní výkon 2x80W do 4 nebo 8 ohmů, dynamický výkon 2x145W do 8 ohmů / 2x220W do 4 ohmů / 

2x 290W do 2 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,3dB), odstup signál/šum >110 dB, celkové harmonické zkreslení <0,009%. Systémový 

dálkový ovladač SR 8 i pro další komponenty NAD (CD přehrávač aj.). Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / <40W v klidu / 350W jmenovitá. 

Rozměry 435 x 131 x 337 mm, hmotnost 8,7 kg. Provedení černé.

19 690 Kč

C 368

Integrovaný zesilovač s modulární koncepcí a možností začlenění do multiroom systému Bluesound. Do dvou volných MDC slotů je možné 

dokoupit mnoho různých modulů - video modul s 4K HDMI přepínačem, modul s dalšími digitálními nebo analogovými vstupy nebo modul 

streameru BluOS pro přehrávání hudby ve vysokém rozlišení z internetových služeb a síťových disků, integrovatelný do multiroom systému 

Bluesound. Bluetooth s podporou AptX pro přehrávání hudby z mobilních zařízení, lze použít též jako výstup pro připojení Bluetooth sluchátek 

(např. nových NAD VISO HP70). Možnost ovládání zesilovače aplikací pro chytré telefony a tablety. Vstup pro MM přenosku s velmi nízkým 

šumem a přesnou RIAA ekvalizací. Možnost provozu v můstkovém zapojení. Certifikace začlenění do řídicích systémů Control4, Crestron, RTI, 

URC, AMX, Savant, Elan. Barevný TFT displej. Trvalý výkon 2x80W do 8 nebo 4 ohmů, dynamický výkon 2x240W/4 ohmy, 2x145W/8 ohmů, 

frekvenční rozsah 10 - 65.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,009%, odstup signál/šum 110dB, činitel tlumení 200, vzorkování 24bit/192kHz. 

Vstupy: 2x linkový stereo RCA, 1x MM Phono, 2x koaxiální digitální RCA, 2x optický digitální, 1x servisní USB, 1x trigger IN, 1x IR IN, 1x RS-232. 

Výstupy: Speaker A, Speaker B, 1x sluchátkový výstup, 1x pre-out/subwoofer out, 1x trigger OUT, 1x IR OUT. Konektivita: Bluetooth AptX (vstup i 

výstup), možnost dokoupení MDC modulu s BluOS streamerem. Spotřeba 0,5W v pohotovostním režimu. Provedení černé.

26 990 Kč

C 375 BEE

Špičkový integrovaný stereo zesilovač s modulární konstrukcí. Díky dvěma MDC slotům lze kdykoli do zesilovače přidat modul předzesilovače pro 

přenosku NAD PP 375 a modul DA převodníku NAD MDC DAC s USB a optickým vstupem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Technologie PowerDrive 

poskytuje vysoký výstupní proud pro reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez zkreslení. Napájecí díl s toroidním transformátorem 

Holmgren. Technologie NAD Soft Clipping. Možnost provozu v můstkovém zapojení. Vstupy: 7x stereo linkový RCA, 1x přední vstup jack 3,5 mm 

např. pro MP3 přehrávač, 1x přímý vstup do koncového stupně, 1x IR, 1x RS-232. Výstupy: 2x tape-out RCA, 2x pre-out RCA, 1x trigger, 1x IR, 

sluchátkový výstup (impedance 68 ohmů). Vypínatelná regulace basů a výšek. Trvalý výstupní výkon 2x150W do 4 nebo 8 ohmů nebo 1x 330W v 

můstkovém zapojení, dynamický výkon 2x250W do 8 ohmů / 2x410W do 4 ohmů / 2x 600W do 2 ohmů nebo 1x800W do 8 ohmů / 1x1200W do 4 

ohmů v můstkovém zapojení, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,2dB), odstup signál/šum >113 dB, celkové harmonické zkreslení <0,009%. 

Systémový dálkový ovladač SR 8 i pro další komponenty NAD (CD přehrávač aj.). Spotřeba <1W v pohotovostním režimu / <120W v klidu. Rozměry 

435 x 133 x 352 mm, hmotnost 15,3 kg. Provedení černé.

36 990 Kč

C 388

Integrovaný zesilovač s modulární koncepcí a možností začlenění do multiroom systému Bluesound. Do dvou volných MDC slotů je možné 

dokoupit mnoho různých modulů - video modul s 4K HDMI přepínačem, modul s dalšími digitálními nebo analogovými vstupy nebo modul 

streameru BluOS pro přehrávání hudby ve vysokém rozlišení z internetových služeb a síťových disků, integrovatelný do multiroom systému 

Bluesound. Bluetooth s podporou AptX pro přehrávání hudby z mobilních zařízení, lze použít též jako výstup pro připojení Bluetooth sluchátek 

(např. nových NAD VISO HP70). Možnost ovládání zesilovače aplikací pro chytré telefony a tablety. Vstup pro MM přenosku s velmi nízkým 

šumem a přesnou RIAA ekvalizací. Možnost provozu v můstkovém zapojení. Certifikace začlenění do řídicích systémů Control4, Crestron, RTI, 

URC, AMX, Savant, Elan. Barevný TFT displej. Trvalý výkon 2x150W do 8 nebo 4 ohmů, dynamický výkon 2x350W/4 ohmy, 2x250W/8 ohmů, 

frekvenční rozsah 10 - 65.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,009%, odstup signál/šum 110dB, činitel tlumení 200, vzorkování 24bit/192kHz. 

Vstupy: 2x linkový stereo RCA, 1x MM Phono, 2x koaxiální digitální RCA, 2x optický digitální, 1x servisní USB, 1x trigger IN, 1x IR IN, 1x RS-232. 

Výstupy: Speaker A, Speaker B, 1x sluchátkový výstup, 1x pre-out/subwoofer out, 1x trigger OUT, 1x IR OUT. Konektivita: Bluetooth AptX (vstup i 

výstup), možnost dokoupení MDC modulu s BluOS streamerem. Spotřeba 0,5W v pohotovostním režimu. Provedení černé.

46 990 Kč



C 390 DD

High-end integrovaný digitální stereo zesilovač s modulární konstrukcí. Předinstalovaný DD-USB2 modul, možnost přidání dalších dvou modulů do 

volných MDC slotů, volitelný DD-BluOS modul s podporou formátu MQA pro přímé streamování z NAS a hudebních služeb Tidal, Spotify a dalších 

+ začlenění do multiroom systému Bluesound. Certifikováno Hi-Res Audio®. Plně digitální zpracování signálu s technologií Direct Digital s 35 

bitovou vnitřní architekturou bez fázového posunu, šumu a zkreslení. Technologie PowerDrive poskytuje vysoký výstupní proud pro 

reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez zkreslení. Funkce RoomEQ pro korekci nízkých rezonančních frekvencí poslechové místnosti. 

Vstupy: 1x digitální AES/EBU XLR, 2x optický digitální, 2x koaxiální digitální RCA, 1x USB-B (až 24 bit / 192 kHz), 1x USB-A pro úložiště (FAT32), 1x 

trigger, 1x IR, 1x RS-232.  Výstupy: 1x optický digitální, 1x koaxiální digitální RCA, 2x subwoofer RCA, 1x trigger. Možnost bi-wire zapojení. Trvalý 

výstupní výkon 2x150W do 4 nebo 8 ohmů, dynamický výkon 2x160W do 8 ohmů / 2x350W do 4 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 96.000 Hz (+-

0,5dB), odstup signál/šum >124 dB, celkové harmonické zkreslení <0,005%, činitel tlumení >800. Systémový dálkový ovladač AVR 4 i pro další 

komponenty NAD (CD přehrávač aj.). Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / 100W v klidu. Rozměry 435 x 132 x 388 mm, hmotnost 7,7 kg. 

Provedení černé.

75 990 Kč

M 32

Elegantní špičkový integrovaný zesilovač s možností integrace do multiroom systému BluOS, modulární konstrukcí a velmi nízkým šumem a 

zkreslením. Možnost budoucího upgrade nebo rozšíření pomocí čtyř MDC slotů, z toho tři jsou volné pro volitelné moduly, např. MDC-BluOS 

modul pro streaming hudby a integraci do multiroom systému Bluesound. Pokročilá technologie zesilovací části se softwarově řízenými algoritmy 

umožňuje dosažení nejkratší možné signálové cesty od zdroje zvuku k reprosoustavám, téměř nulového zkreslení a vysokého činitele tlumení přes 

1.000. Tato technologie patří mezi nejrychlejší a nejpřesnější technologie zesílení a korekce chyb, které jsou aktuálně k dispozici. Výstup na 

subwoofer s laditelnou dělicí frekvencí a nastavitelnou úrovní. Barevný dotykový displej pro ovládání a nastavení. Trvalý výstupní výkon 2x150W 

do 8 nebo 4 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,5dB), jmenovité celkové harmonické zkreslení <0,005%, odstup signál/šum >124dB, 

činitel tlumení 1.000, maximální výstupní proud >18A. Vstupy: 3x volný slot pro MDC modul, 1x digitální AES/EBU (až 24/192), 2x digitální 

koaxiální (až 24/192), 2x digitální optický (až 24/192), 1x MM Phono, 2x stereo linkový RCA, 1x asynchronní USB (až 24/192), 1x trigger IN, 1x IR 

IN, 1x RS-232. Výstupy: termínály pro stereo repro vč. možnosti Bi-wiringu, 1x pre-out/subwoofer RCA, 1x koaxiální digitální, 1x optický digitální, 

1x sluchátkový výstup, 1x trigger OUT. Spotřeba 40W v klidu / <0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 435 x 132 x 388 mm, hmotnost 7,7 kg. 

Provedení stříbrnočerné.

119 990 Kč

Produkt MOC s DPH

Předzesilovače

PP 2e

Předzesilovač pro MM/MC přenosku, oddělený 24V zdroj. MC vstup: impedance 100 ohmů + 180 pF, zisk na 1 kHz 60dB, odstup signál/šum 78dB, 

jmenovité zkreslení <0,03%. MM vstup: impedance 47 kohmů + 200 pF, zisk na 1 kHz 35dB, odstup signál/šum 80dB, jmenovité zkreslení <0,03%. 

Rozměry bez zdroje 135 x 49 x 72 mm.

3 590 Kč

PP 4

Předzesilovač pro MM/MC přenosku s USB výstupem pro připojení PC nebo Mac, umožňující digitalizaci gramofonových desek. USB: vzorkovací 

frekvence 48kHz/16 bitů, dynamický rozsah 89 dB, záznamová úroveň 0 až -6 dB. MC vstup: impedance (R + C) 100 ohmů + 180 pF, zisk na 1 kHz 

58dB, odstup signál/šum 78dB, jmenovité zkreslení <0,03%. MM vstup: impedance (R + C) 47 kohmů + 200 pF, zisk na 1 kHz 35dB, odstup 

signál/šum 76dB, jmenovité zkreslení <0,03%. Linkový výstup: impedance 100 ohmů, maximální výstupní napětí 5.3V. Oddělený napájecí zdroj. 

Součástí je software VinylStudio Lite, který umožňuje uložit LP do souborů WAV, rozdělit skladby, vypálit CD a online stáhnout názvy skladeb. 

Rozměry bez zdroje 135 x 49 x 72 cm.

5 290 Kč

C 165 BEE

Kvalitní předzesilovač s modulem pro připojení MM/MC přenosky, možnost nastavení impedance a kapacity phono vstupu ve třech úrovních, 

zesilovací moduly v čisté třídě A, robustní kovové šasi. Vstupy: 6x stereo linkový RCA, 1x phono MC/MM, 1x IR. Výstupy: 2x stereo pre-out RCA, 1x 

subwoofer RCA, 1x IR, 1x trigger. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,1dB), odstup signál/šum >108 dB, celkové harmonické zkreslení >0,005%. 

Spotřeba <0,8W v pohotovostním režimu / 21W jmenovitá. Rozměry 435 x 99 x 315 mm, hmotnost 6 kg. Provedení černé.

26 990 Kč

C 510

Digitální předzesilovač. Certifikováno Hi-Res Audio®. Plně digitální zpracování signálu s technologií Direct Digital s 35 bitovou vnitřní architekturou 

bez fázového posunu, šumu a zkreslení. Vstupy: 1x digitální AES/EBU XLR, 1x digitální koaxiální RCA, 1x digitální optický, 1x asynchronní USB-B (až 

24 bit/192 kHz), 2x HDMI (stereo PCM), 1, trigger, 1x IR, 1x RS-232. Výstupy: 1x symetrický stereo XLR, 1x linkový stereo RCA, 1x HDMI (stereo 

PCM), 1x RS-232, 1x trigger. Frekvenční rozsah 20 - 96.000 Hz (+-0,5dB), odstup signál/šum <123 dB, celkové harmonické zkreslení >0,0005%. 

Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / 16W v klidu. Rozměry 435 x 99 x 309 mm, hmotnost 4,7 kg. Provedení černé.

34 390 Kč

M 12

Špičkový digitální předzesilovač s DAC převodníkem, certifikováno Hi-Res Audio®, volitelný DD-BluOS modul s podporou formátu MQA pro přímé 

streamování z NAS a hudebních služeb Tidal, Spotify a dalších + začlenění do multiroom systému Bluesound, interní zpracování signálu v rozlišení 

35 bitů, frekvenční rozsah 20 - 22.000 Hz ±0,5dB, separace kanálů >-115dB, odstup signál/šum >-125dB, výstupní úroveň 2V, celkové harmonické 

zkreslení <0,0005%. Vstupy: AES/EBU XLR (impedance 110 Ohmů), 2x digitální koaxiální (impedance 75 Ohmů), 2x digitální optický, asynchronní 

USB s podporou rozlišení až 24/192, 1x stereo pro MM/MC přenosky, 1x linkový stereo RCA, 1x symetrický linkový stereo XLR, trigger in, IR in. 

Další vstupy lze přidat pomocí MDC modulů, např. modulem DD BluOS lze do předzesilovače přidat Wifi streamer, integrovatelný se systémem 

Bluesound. Výstupy: 1x symetrický linkový stereo XLR, 1x linkový stereo RCA, 1x optický digitální, 1x koaxiální digitální, 2x pre-out/subwoofer, 

trigger out. Možnost řízení přes RS-232. Spotřeba 26W / 0,5W pohotovostní režim. Rozměry: 435 x 133 x 383 mm, hmotnost 8,1 kg. Provedení 

stříbrnočerné.

103 990 Kč

M 17

Špičkový AV 7.1 zvukový procesor pro domácí kino s předzesilovačem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Modulární technologie MDC umožňuje 

přidávat a měnit zvukové a video moduly a zajistit tak kompatibilitu přístroje i s budoucími formáty. Plná výbava s podporou nejnovějších 

zvukových formátů Dolby TrueHD a DTS Master Audio a přesným video zpracováním pro ten nejlepší zážitek z filmů a hudby. Snadné ovládání a 

nastavovaní pomocí velkého dotykového displeje. Kalibrační funkce Audyssey MultEQ Pro změří pomocí mikrofonu parametry místnosti a upraví 

zvukový profil přístroje tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího zvuku. Možnost zónového provozu (až 4 zóny). Možnost začlenění do řídicích 

systémů (např. Control4). Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz +-0,3dB (10 - 200 Hz pro subwoofer out), celkové harmonické zkreslení <0,005%, 

odstup signál/šum > 90 dB. Vstupy: 6x HDMI (4K pass-through, CEC), 2x komponentní video RCA , 3x kompozitní video RCA, 4x koaxiální digitální, 

4x optický digitální, 7x linkový stereo RCA, trigger in, IR in, LAN (pro ovládání po síti pomocí aplikace NAD A/V Remote), RS-232. Výstupy: 2x 

HDMI, 1x komponentní video RCA, 1x kompozitní video RCA, 8x symetrický linkový XLR (7.1), 9x linkový RCA (7.2), 2x koaxiální digitální RCA, 2x 

optický digitální, 3x linkový stereo pro zóny 2, 3 a 4, 3x trigger out, 4x IR out. Spotřeba v pohotovostním režimu < 0,5W. Rozměry 435 x 156 x 386 

mm, hmotnost 10,9 kg. Provedení stříbrnočerné.

164 990 Kč

M 17.2

Špičkový AV 7.1 zvukový procesor pro domácí kino s předzesilovačem. Certifikováno Hi-Res Audio®. Modulární technologie MDC umožňuje 

přidávat a měnit zvukové a video moduly a zajistit tak kompatibilitu přístroje i s budoucími formáty. Plná výbava s podporou nejnovějších 

zvukových formátů Dolby TrueHD a DTS Master Audio a přesným video zpracováním pro ten nejlepší zážitek z filmů a hudby. Snadné ovládání a 

nastavovaní pomocí velkého dotykového displeje. Kalibrační funkce Audyssey MultEQ Pro změří pomocí mikrofonu parametry místnosti a upraví 

zvukový profil přístroje tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího zvuku. Možnost zónového provozu (až 4 zóny). Možnost začlenění do řídicích 

systémů (např. Control4). Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz +-0,3dB (10 - 200 Hz pro subwoofer out), celkové harmonické zkreslení <0,005%, 

odstup signál/šum > 90 dB. Vstupy: 6x HDMI (4K pass-through, CEC), 2x komponentní video RCA , 3x kompozitní video RCA, 4x koaxiální digitální, 

4x optický digitální, 7x linkový stereo RCA, trigger in, IR in, LAN (pro ovládání po síti pomocí aplikace NAD A/V Remote), RS-232. Výstupy: 2x 

HDMI, 1x komponentní video RCA, 1x kompozitní video RCA, 8x symetrický linkový XLR (7.1), 9x linkový RCA (7.2), 2x koaxiální digitální RCA, 2x 

optický digitální, 3x linkový stereo pro zóny 2, 3 a 4, 3x trigger out, 4x IR out. Spotřeba v pohotovostním režimu < 0,5W. Rozměry 435 x 156 x 386 

mm, hmotnost 10,9 kg.

180 140 Kč



Produkt MOC s DPH

Výkonové zesilovače

C 275 BEE

Výkonový stereo zesilovač, technologie PowerDrive poskytuje vysoký výstupní proud pro reprosoustavy při vysokém dynamickém výkonu bez 

zkreslení. Napájecí díl s toroidním transformátorem Holmgren. Technologie NAD Soft Clipping. Možnost provozu v můstkovém zapojení. Vstupy: 

1x stereo linkový RCA s možností nastavení zisku (-12 - 0dB), 1x trigger. Trvalý výstupní výkon 2x150W do 4 nebo 8 ohmů nebo 1x 330W v 

můstkovém zapojení, dynamický výkon 2x250W do 8 ohmů / 2x410W do 4 ohmů / 2x 600W do 2 ohmů nebo 1x800W do 8 ohmů / 1x1200W do 4 

ohmů v můstkovém zapojení, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,1dB), odstup signál/šum >123 dB, celkové harmonické zkreslení <0,008%. 

Spotřeba <1W v pohotovostním režimu / <100W v klidu / 312W jmenovitá. Rozměry 435 x 133 x 352 mm, hmotnost 14,6 kg. Provedení černé.

32 990 Kč

M 22

Špičkový koncový stereo zesilovač s extrémně nízkým fázovým posunem, téměř neexistujícím šumem, nízkým harmonickým a intermodulačním 

zkreslením nezávislým na zátěži, vysokým výstupním proudem a nízkou výstupní impedancí v celém slyšitelném pásmu. Certifikováno Hi-Res 

Audio®. Technologie zesílení nCoreTM od firmy Hypex umožňuje dosažení charakteristiky téměř ideálního zesilovače se zkreslením pod 

měřitelnými hodnotami, ultra vysokým činitelem tlumení a výjimečnou stabilitou ve spojení s každou reprosoustavou. Výstupní výkon 2x250W do 

4 nebo 8 ohmů, celkové harmonické zkreslení <%0,003%, frekvenční rozsah 3 - 30.000 Hz (-3dB), špičkový výstupní proud >50A (ref. 1 ohm, 1ms), 

činitel tlumení >800 (ref. 8 ohmů, 50 Hz a 1kHz), odstup signál/šum >120dB. Vstupy: 1x symetrický linkový stereo XLR (impedance 200kOhmů 

+100pF), 1x linkový stereo RCA (impedance 17kOhmů +200pF), citlivost vstupů 1,6V, 1x trigger in. Spotřeba v klidu 40W / <0,5 W v 

pohotovostním režimu. Rozměry 435 x 103 x 379 mm, hmotnost 8,9 kg. Provedení stříbrnočerné.

92 990 Kč

M 27

Špičkový 7-kanálový koncový zesilovač pro domácí kino. Technologie zesílení nCoreTM od firmy Hypex umožňuje dosažení charakteristiky téměř 

ideálního zesilovače s téměř žádným zkreslením a výjimečnou stabilitou ve spojení s každou reprosoustavou. Certifikováno Hi-Res Audio®. 

Výstupní výkon 7x180W do 4 nebo 8 ohmů, celkové harmonické zkreslení <=%0,005%, frekvenční rozsah 3 - 100.000 Hz (-2,5dB), činitel tlumení 

>750 (ref. 8 ohmů, 50 Hz a 1kHz), odstup signál/šum >120dB. Vstupy: 7x symetrický linkový XLR (impedance 200kOhmů +100pF), 7x linkový RCA 

(impedance 47kOhmů +100pF), citlivost vstupů 1,3V, 1x trigger in. Spotřeba v klidu <90W / <0,5 W v pohotovostním režimu / 1600W jmenovitá. 

Rozměry 435 x 156 x 380 mm, hmotnost 14,1 kg. Provedení stříbrnočerné.

119 990 Kč

ZDROJE HUDBY

Produkt MOC s DPH

AM/FM Tunery

C 427
FM/AM tuner s RDS, zobrazení názvu stanic a radiotextu, čtyřřádkový grafický displej s možností regulace jasu, vysoce citlivý MOS-FET přijímací 

modul, 40 předvoleb pro uložení stanic, speciální funkce Blend pro vylepšení stereo příjmu stanic se slabším signálem. Vstupy: FM anténa, AM 

anténa, RS-232, 1x IR, 1x trigger. Výstupy: 1x linkový stereo RCA. FM tuner: citlivost 10dBµV, poměr signál šum 60dB (stereo), frekvenční rozsah 

20 - 15.000 Hz (+-1,5dB). AM tuner: citlivost 55dBµV, selektivita 20dB. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 435 x 99 x 315 mm, 

hmotnost 4,6 kg. Provedení černé.

10 990 Kč

CD přehrávače

C 516 BEE CD přehrávač s možností přehrávání MP3 a WMA. 24/192 Delta/Sigma převodník Cirrus Logic, možnosti programování, stmívání displeje. Výstupy: 

1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový stereo RCA. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,5 dB), odstup signál/šum >= 118dB, 

celkové harmonické zkreslení <= 0,01%, oddělení kanálů >= 90dB, výstupní úroveň 2,2V +-0,1V (analogový výstup). Dálkové ovládání CD 7. 

Rozměry 435 x 70 x 249 mm, hmotnost 3,5 kg. Provedení černé

8 490 Kč

C 546 BEE CD přehrávač s možností přehrávání MP3 a WMA. 24 bitový DA převodník Wolfson, toroidní transformátor s oddělenými regulátory pro digitální a 

analogovou část, digitální koaxiální výstup je elektricky odizolovaný transformátorem. Vstupy: USB vstup pro přehrávání médií (až 384 kHz). 

Výstupy: 1x elektricky oddělený koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový stereo RCA. Frekvenční rozsah 5 - 20.000 Hz (+-0,5 dB), 

odstup signál/šum >= 118dB, celkové harmonické zkreslení <= 0,0035%, oddělení kanálů > 110dB. Dálkové ovládání CD 9. Rozměry 435 x 89 x 307 

mm, hmotnost 4,9 kg. Provedení černé

15 490 Kč

C 568

CD přehrávač audiofilní třídy. Nový ultra přesný modul vnitřního taktování pro co nejnižší jitter. Špičkový 24 bitový DA převodník Wolfson 

WM8741, velmi rychlé operační zesilovače studiové kvality LM4562, toroidní transformátor s oddělenými regulátory pro digitální a analogovou 

část, galvanicky oddělený digitální koaxiální výstup s přesnou výstupní impedancí. Vstupy: USB vstup pro přehrávání médií (až 384 kHz), IR IN, 

Trigger IN. Výstupy: 1x galvanicky oddělený koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový stereo RCA. Frekvenční rozsah 5 - 20.000 Hz (+-

0,5 dB), odstup signál/šum 118dB. Rozměry 435 x 311 x 83 mm, hmotnost 4,8 kg. Provedení černé

19 990 Kč

Síťové přehrávače

MT 2 Media Tuner

SÍťový přehrávač pro streamování hudby ze Spotify Connect a internetových rádií vTuner. Funguje také jako UPnP media renderer pro přehrávání 

z počítačů nebo NAS. Bezplatná ovládací aplikace pro iOS a Android. Výstupy: 1x linkový stereo RCA, 1x digitální optický.

6 390 Kč

D 7050

Integrovaný hybridní digitální síťový stereo zesilovač s možností streamování hudby přes AirPlay, DLNA (WiFi nebo pevná LAN), Bluetooth AptX, 

Spotify Connect a možností připojení počítače přes USB. Certifikováno Hi-Res Audio®. Možnost ovládání pomocí aplikace pro iOS nebo Android. 

Oddělený sluchátkový zesilovač. Vstupy: AirPlay, 1x DLNA (WiFi nebo LAN), 1x Bluetooth AptX, 1x asynchronní USB-B (až 24bit/96 kHz), 2x optický 

vstup (až 24bit/192kHz), 2x koaxiální digitální vstup RCA (až 24bit/192kHz), 1x trigger. Výstupy: 1x linkový stereo RCA, 1x sluchátkový výstup. 

Trvalý výstupní výkon 2x50W do 4 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (0 - -0,3dB), odstup signál/šum >=90 dB, celkové harmonické zkreslení 

<0,004%. Dálkový ovladač. Spotřeba <= 0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 70 x 236 x 270 mm, hmotnost 2,2 kg. Provedení černé.

26 390 Kč

M 50.2

Špičkový multifunkční digitální přehrávač kombinující v jednom komponentu multiroom síťový přehrávač BluOS s vysokým rozlišením, CD 

přehrávač a ripper a síťové úložiště hudby s vysokým rozlišením. Hudbu lze poslouchat z internetových služeb TIDAL, Spotify a dalších, ze síťových 

disků, přehrávat z CD nebo z vestavěného diskového pole. CD disky lze také na vestavěné pevné disky automaticky ukládat v bezztrátovém 

formátu FLAC. Vše snadno pomocí aplikace v češtině, ovládáním přes barevný dotykový displej přístroje nebo použitím dálkového ovladače. CD 

transport pro přímé přehrávání nebo automatické ripování, interní RAID NAS s 2x 2TB pevnými disky (2TB pro data + 2TB pro automatickou 

zálohu dat), vestavěný BluOS streamer s podporou TIDAL, HDtracks, HighResAudio a dalších služeb a možností integrace s multiroom systémem 

Bluesound, vestavěná WiFi a vstup pro pevný Gigabit Ethernet, Bluetooth AptX, podpora rozlišení až 24bit/192 kHz, barevný dotykový displej pro 

ovládání, možnost budoucího přidání funkcí pomocí upgrade firmware. Grafika přehrávaného alba se zobrazuje na barevném displeji přístroje 

nebo na TV/monitoru, připojeném přes HDMI výstup. Vstupy: 1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový stereo RCA, 1x 

asynchronní USB pro flash paměti a přenosné pevné disky, 1x IR IN, 1x trigger IN, 1x LAN RJ-45, 1x RS-232, Bluetooth AptX, WiFi. Výstupy: 1x 

digitální AES/EBU, 1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x HDMI 1.4 (pouze zvuk), 1x USB (mass storage), 1x trigger out. Spotřeba <0,5W 

v pohotovostním stavu. Rozměry 435 x 115 x 305 mm, hmotnost 8,1 kg. Provedení stříbrnočerné.

124 990 Kč

D/A převodníky

DAC 2
Bezdrátový USB DA převodník, modul vysílače a přijímače, přehrává skladby uložené v PC nebo Mac, přehrávání v nekomprimované kvalitě. 

Vysílač: vstupy: 1x USB mini. Přijímač: výstupy: 1x linkový stereo RCA, 1x koaxiální digitální RCA. Podpora služeb Spotify, Pandora, Last.fm, Slacker. 

Dosah přibližně 40 m. Přehrávání až v kvalitě 24 bit / 96kHz. Rozměry přijímače: 135 x 35 x 70 mm. Rozměry vysílače: 73 x 35 x 15 mm. Provedení 

černé.

5 790 Kč



MDC DAC 2.0

Modul DA převodníku pro zesilovače NAD C356BEE a C375BEE, frekvenční rozsah 20-20.000 Hz (USB) / 20 - 40.000 Hz (digitální optický vstup), 

podpora rozlišení až 24 bit/192 kHz. 

6 690 Kč

Produkt MOC s DPH

D/A převodníky

D 1050

DA převodník s Delta/Sigma architekturou s aktivními převzorkovacími filtry. Lineární fázová odezva, podpora vysokého rozlišení až 24bit/192kHz, 

výborná konektivita. Vstupy: 2x digitální koaxiální RCA, 2x digitální optický, 1x asynchronní USB-B. Výstupy: 1x symetrický linkový stereo XLR, 1x 

linkový stereo RCA. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+- 0,5dB), odstup signál/šum >= 115dB, celkové harmonické zkreslení <= 0,0006% (<= 

0,001% USB). Spotřeba <= 0,5W v pohotovostním režimu. Rozměry 58 x 186 x 208 mm, hmotnost 1 kg. Provedení černé.

14 390 Kč

M 51

Špičkový DA převodník s technologií Direct Digital. Interní převod vstupního PCM signálu na PWM se vzorkovací frekvencí 844kHz umožňuje 

dosažení velmi nízké hladiny šumu a téměř neznatelného zkreslení na výstupu. Interní 35 bitová architektura, DSP ovládání hlasitosti, podpora 

rozlišení až 24 bit / 192 kHz. Vstupy: 1x AES/EBU XLR, 1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x asynchronní USB, 2x HDMI (stereo PCM, 

3D pass-through), RS-232, 1x IR in, 1x trigger in. Výstupy: 1x symetrický stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA, 1x HDMI, 1x trigger. Frekvenční 

rozsah 20 - 22.000 Hz (+-0,5 dB), odstup signál/šum 125dB, oddělení kanálů >115 dB, celkové harmonické zkreslení <0,0005%. Spotřeba <0,5W v 

pohotovostním režimu / 16W v klidu. Rozměry 435 x 78 x 296 mm, hmotnost 5,8 kg. Provedení černé nebo stříbrné.

41 990 Kč

Gramofony

C 556

Kvalitní Hi-Fi gramofon s velmi pevným šasi, lehkým a rigidním raménkem a motorem s nízkými vibracemi a vysokým točivým momentem. Náhon 

řemínkem, přepínatelná rychlost 33,3 / 45,1 otáček za minutu. Průhledný kryt. Rozměry 447 x 115 x 360 mm, hmotnost 4 kg.

11 990 Kč

DOMÁCÍ KINO

Produkt MOC s DPH

A/V přijímače pro domácí kino

T 748 V2

AV přijímač s podporou 3D videa s rozlišením až 1080p. Certifikováno Hi-Res Audio®. Podpora dekodérů Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby 

Digital Plus, Dolby ProLogic II. Funkce EARS - prostorový zvuk ze stereo signálu. Převzorkování vstupního analogového video signálu na digitální 

signál pro HDMI výstup. Možnost řízení řídicími systémy Crestron, AMX a dalšími přes RS-232. FM/AM tuner s RDS a 30 předvolbami, možnost 

připojení externího DAB+ tuneru. Možnost přepnutí druhého surround repro páru na stereo zónu 2. Celkový výkon 7x40W, frekvenční rozsah 20 - 

20.000 Hz (+-0,5dB), odstup signál/šum >100 dB, celkové harmonické zkreslení <0,08%. Vstupy: 4x HDMI 1.4 (3D, ARC), 2x kompozitní video RCA, 

1x S-Video, 1x komponentní video 3 RCA, 2x koaxiální digitální RCA, 2x optický digitální, 1x zásuvka pro externí DAB modul, 3x linkový stereo RCA, 

1x MP dock dataport, 1x IR, 1x RS-232, 1x FM anténa, 1x AM anténa. Výstupy: 1x HDMI 1.4 (3D, ARC), 1x kompozitní video monitor out, 1x linkový 

stereo RCA, 1x linkový zóna 2 RCA, 1x linkový 7.1 RCA. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / 50W v klidu. Rozměry 435 x 167 x 397 mm, 

hmotnost 11,5 kg.

19 990 Kč

T 758 V3

AV přijímač s podporou Dolby Atmos a 4K s modulární koncepcí AV vstupů. Díky slotu MDC lze v budoucnu vyměnit modul AV vstupů za novější a 

předejít tak zastarání hardware. Certifikováno Hi-Res Audio®. Podpora dekodérů Dolby Atmos (interně v konfiguraci 5.1.2, po přidání zesilovače 

NAD CI 940 pak 7.1.4), Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby Digital Plus, Dolby ProLogic II. Budoucí podpora DTS X pomocí upgrade firmware. 

Funkce EARS - prostorový zvuk ze stereo signálu. Automatická kalibrace Audyssey MultEQ XT s měřicím mikrofonem. Převzorkování vstupního 

analogového video signálu na digitální signál pro HDMI výstup. Možnost zprovoznění streamovacích funkcí systému BluOS po zakoupení 

licenčního klíče (internetová rádia, možnost hraní z NAS, TIDAL, Spotify a další, připojení přes WiFi nebo pevný ethernet, rozlišení až 24/192). 

Možnost řízení řídicími systémy Crestron, AMX a dalšími přes RS-232. Možnost ovládání pomocí aplikace pro iOS. FM/AM tuner s RDS a 30 

předvolbami, možnost připojení externího DAB+ tuneru. Možnost přepnutí druhého surround repro páru na stereo zónu 2. Celkový výkon 

7x110W, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,8dB), odstup signál/šum >100 dB, celkové harmonické zkreslení <0,08%. Vstupy: 3x HDMI 2.0 (4K, 

3D, HDCP 2.2, 18 Gbps), 2x kompozitní video RCA, 1x S-Video, 3x komponentní video 3 RCA, 3x koaxiální digitální RCA, 3x optický digitální, 1x 

zásuvka pro externí DAB modul, 3x linkový stereo RCA, 1x diskrétní 7.1 linkový vstup 8 RCA, 1x MP dock dataport, 1x IR, 1x RS-232, 1x FM anténa, 

1x AM anténa. Výstupy: 1x HDMI 2.0 (4K, 3D, HDCP 2.2, ARC, CEC), 1x kompozitní video monitor out, 1x komponentní video monitor out, 1x 

koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový zóna 2 RCA, 1x linkový 7.1  8 RCA. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / 53W v klidu. 

Rozměry 435 x 172 x 397 mm, hmotnost 15,4 kg.

36 990 Kč

T 777 V3

AV přijímač s modulární koncepcí AV vstupů. Díky slotu MDC lze v budoucnu vyměnit modul AV vstupů za novější a předejít tak zastarání 

hardware. Certifikováno Hi-Res Audio®. Podpora dekodérů Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby Digital Plus, Dolby ProLogic II. Funkce EARS - 

prostorový zvuk ze stereo signálu. Pokročilá automatická kalibrace s mikrofonem. Převzorkování vstupního analogového video signálu na digitální 

signál pro HDMI výstup. Možnost řízení řídicími systémy Crestron, AMX a dalšími přes RS-232. Možnost ovládání pomocí aplikace pro iOS. FM/AM 

tuner s RDS a 30 předvolbami, možnost připojení externího DAB+ tuneru. Možnost přepnutí druhého surround repro páru na stereo zónu 2. 

Celkový výkon 7x140W, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,8dB), odstup signál/šum >92 dB, celkové harmonické zkreslení <0,08%. Vstupy: 1x 

přední + 5x zadní HDMI (3D), 3x kompozitní video RCA, 3x S-Video, 3x komponentní video 3 RCA, 3x koaxiální digitální RCA, 3x optický digitální, 1x 

zásuvka pro externí DAB modul, 6x linkový stereo RCA, 1x diskrétní 7.1 linkový vstup 8 RCA, 1x MP dock dataport, 1x LAN, 1x IR, 1x RS-232, 1x 

trigger, 1x FM anténa, 1x AM anténa. Výstupy: 1x HDMI (3D), 1x komponentní video monitor out, 1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 

1x linkový zóna 2 RCA, 1x linkový zóna 3 RCA, 1x linkový zóna 4 RCA, 1x linkový 7.2 9 RCA, 3x trigger, 3x IR. Spotřeba <0,5W v pohotovostním 

režimu. Rozměry 435 x 172 x 425 mm, hmotnost 20,5 kg. 

73 990 Kč

DSP procesory

T 187

7.1 AV surround procesor s předzesilovačem pro domácí kino. Díky slotu MDC lze v budoucnu vyměnit modul AV vstupů za novější a předejít tak 

zastarání hardware. Podpora dekodérů Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby Digital Plus, Dolby ProLogic II. Funkce EARS - prostorový zvuk ze 

stereo signálu. Automatická kalibrace Audyssey MultEQ XT s měřicím mikrofonem. Převzorkování vstupního analogového video signálu na 

digitální signál pro HDMI výstup. Možnost řízení řídicími systémy Crestron, AMX a dalšími přes RS-232. Možnost ovládání pomocí aplikace pro iOS. 

FM/AM tuner s RDS a 30 předvolbami, možnost připojení externího DAB+ tuneru. Možnost přepnutí druhého surround repro páru na stereo zónu 

2. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,5dB), odstup signál/šum >83 dB, celkové harmonické zkreslení >0,01%. Vstupy: 6x HDMI 1.4 (3D, ARC, 

CEC), 3x kompozitní video RCA, 3x S-Video, 3x komponentní video 3 RCA, 3x koaxiální digitální RCA, 3x optický digitální, 1x zásuvka pro externí 

DAB modul, 6x linkový stereo RCA, 1x diskrétní 7.1 linkový vstup 8 RCA, 1x MP dock dataport, 1x LAN, 1x IR, 1x RS-232, 1x trigger, 1x FM anténa, 

1x AM anténa. Výstupy: 2x HDMI 1.4 (3D, ARC, CEC), 1x komponentní video monitor out, 1x koaxiální digitální RCA, 1x optický digitální, 1x linkový 

zóna 2 RCA, 1x linkový zóna 3 RCA, 1x linkový zóna 4 RCA, 1x linkový 7.2  9 RCA, 3x trigger, 3x IR. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / 40W 

jmenovitá. Rozměry 435 x 150 x 385 mm, hmotnost 8 kg.

75 990 Kč

Produkt

Instalační produkty pro montáž do 19" racku



RM 720

Montážní konzole pro streamery NAD CI720 do 19" racku. Pro snadnou a čistou instalaci až 6 streamerů CI720 do 3U pozic v racku. Dodávané s 2 

krytkami pro nevyužité pozice, další krytky lze dokoupit samostatně.

7 490 Kč

Instalační produkty pro montáž do 19" racku

CI 940

4-kanálový zesilovač (2 stereo zóny) pro instalační účely. Plná ochrana proti přehřátí a zkratu na výstupu s automatickým obnovením provozu, 

aktivní chlazení s termostaticky regulovaným ventilátorem pro dlouhou životnost bez nutnosti servisu, inteligentní sepnutí při rozpoznání signálu 

na vstupu (nereaguje na šum, brumy a rušení, lze také vypnout), automatické vypnutí při nepřítomnosti signálu (<10 minut). Možnost provozu v 

můstkovém režimu. Ideální pro dlouhá vedení od zesilovače k reproduktorům s nízkou impedancí. Vhodné pro multiroom instalace. Připraveno 

pro vestavbu do 2U racku. Vstupy: 4x linkový RCA, 1x trigger (5-30V AC/DC). Výstupy: 4x výkonový pro reproduktor (svorky Phoenix), 4x linkový 

pro propojení kanálů na jeden zdroj signálu. Trvalý výstupní výkon 4x35W do 8 nebo 4 ohmů nebo 2x70W do 8 ohmů v můstkovém zapojení, 

dynamický výkon 55W do 8 ohmů / 85W do 4 ohmů / 95W do 2 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,2dB), odstup signál/šum >110 dB, 

celkové harmonické zkreslení <=0,03%. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / <55W v klidu / 270W jmenovitá. Rozměry 483 x 105 x 323 mm, 

hmotnost 6,96 kg. Provedení černé.

23 490 Kč

CI720

NOVINKA

Instalační 1-zónový hudební streamer s výkonovým zesilovačem, založený na systému BluOS, kombinovatelný s produkty NAD a Bluesound 

pracující na stejném systému.

● možnost integrace do řídicích systémů Crestron, Control4, AMX a dalších, nabízíme možnost dodání kompletního API

● Výška modulu 3U, možnost instalace 6 modulů vedle sebe pomocí instalační konzole NAD RM720 (lze dokoupit)

● výkon 2x60W do 8 ohmů

● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz

● přehrává hudbu z NAS (formáty FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal, Deezer, Spotify 

aj.) nebo internetová rádia z celého světa

● připojení přes Gigabit Ethernet RJ45

● možnost vícezónového zapojení až 64 zón, systém lze snadno kdykoli rozšířit o další BluOS zařízení NAD nebo Bluesound

● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)

● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%

● vstupy: 1x linkový stereo, 1x optický digitální, 1x USB

26 490 Kč

CI 980

8-kanálový zesilovač (4 stereo zóny) pro instalační účely. Plná ochrana proti přehřátí a zkratu na výstupu s automatickým obnovením provozu, 

aktivní chlazení s termostaticky regulovaným ventilátorem pro dlouhou životnost bez nutnosti servisu, inteligentní sepnutí při rozpoznání signálu 

na vstupu (nereaguje na šum, brumy a rušení, lze také vypnout), automatické vypnutí při nepřítomnosti signálu (<10 minut). Možnost provozu v 

můstkovém režimu. Ideální pro dlouhá vedení od zesilovače k reproduktorům s nízkou impedancí. Vhodné pro multiroom instalace. Připraveno 

pro vestavbu do 2U racku. Vstupy: 1x globální stereo linkový RCA s nastavitelným ziskem a možností přiřazení k libovolným stereo kanálům, 8x 

linkový RCA s nastavitelným ziskem, 1x trigger (5-30V AC/DC). Výstupy: 8x výkonový pro reproduktor (svorky Phoenix), 1x globální stereo linkový 

RCA pro propojení na jeden zdroj signálu, 8x linkový pro propojení kanálů na jeden zdroj signálu. Trvalý výstupní výkon 8x50W do 8 ohmů nebo 

8x60W do 4 ohmů nebo 4x120W do 8 ohmů v můstkovém zapojení, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-1dB), odstup signál/šum >100 dB, celkové 

harmonické zkreslení <=0,03%. Spotřeba <0,5W v pohotovostním režimu / <26W v klidu / 600W jmenovitá. Rozměry 483 x 89 x 323 mm, 

hmotnost 5,72 kg. Provedení černé.

37 990 Kč

CI580

4-zónový hudební streamer, založený na systému BluOS, kombinovatelný s produkty NAD a Bluesound pracující na stejném systému.

● 4 nezávislé stereo zóny

● vhodné pro připojení k instalačnímu výkonovému zesilovači NAD CI 980

● možnost integrace do řídicích systémů Crestron, Control4, AMX a dalších, nabízíme možnost dodání kompletního API

● speciální vstup "systémové přerušení" pro připojení domovního zvonku nebo alarmu a ztišení reprodukce při aktivaci připojeného zařízení

● podpora HD audia až do rozlišení 24bit/192kHz

● přehrává hudbu z NAS (formáty FLAC, ALAC, AIFF, WAV, OGG, WMA, WMA-L, AAC a MP3), cloudových hudebních služeb (Tidal, Deezer, Spotify 

aj.) nebo internetová rádia z celého světa

● připojení přes 1x Gigabit Ethernet RJ45 pro všechny zóny

● možnost spojení až do 64 zón s dalšími BluOS zařízeními NAD nebo Bluesound

● kompletní ovládání pomocí aplikace pro Android nebo iOS (česky), k dispozici též desktop aplikace pro Windows nebo OS X (anglicky)

● odstup signál/šum -110dB (A-weighted), celkové harmonické zkreslení 0,005%

● vstupy: 1x stereo linkový RCA, 1x digitální optický, 1x USB, 1x systémové přerušení, 1x trigger

● výstupy: 4x stereo linkový RCA, 4x digitální optický, 4x digitální koaxiální, 1x trigger

● rozměry 482,6 x 46 x 220 mm, hmotnost 2,7 kg

● provedení v černé barvě

37 990 Kč

Produkt

Sluchátka

Sluchátka náhlavní

VISO HP30

Kvalitní sluchátka s technologií RoomFeel™ s příjemným zvukem a pěkným designem. Vhodné pro připojení k přenosným přehrávačům, chytrým 

telefonům, tabletům, ale i k HiFi systémům. Skládací mechanismum pro ušetření místa při přenášení. Dálkové ovládání Apple s mikrofonem. 

Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení < 0,25%, impedance 32 ohmů.

5 890 Kč

VISO HP50

Kvalitní sluchátka s technologií RoomFeel™ s uzavřenými mušlemi, kryjícími celé uši. Vhodné pro připojení k přenosným přehrávačům, chytrým 

telefonům, tabletům, ale i k HiFi systémům. Dálkové ovládání Apple s mikrofonem. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové harmonické 

zkreslení < 0,25%, impedance 32 ohmů.

6 890 Kč

Sluchátka do uší

VISO HP20

VÝPRODEJ : Čistý a živý zvuk, svěží atraktivní design a kvalitní technické zpracování. I to jsou NAD VISO HP 20. Technologie RoomFeel™ od 

společnosti NAD sa stará o vyjímečně živě znějící reprodukci hudby díky které se budete cítit jako na "stejdži".

4 290 Kč



Produkt

Příslušenství, moduly

HTR 8 Systémové dálkové ovládání s funkcí učení, možnost ovládání až 8 komponent, lze naučit až 352 příkazů z jiných dálkových ovládání, možnost 

programování makro příkazů (max. 64 příkazů za sebou), IR signál také o frekvenci 500 kHz (B&O), možnost programování přes PC, podsvícení 

kláves.

2 390 Kč

MDC MT-1 Zabudovatelný streamovací WiFi modul vhodný pro zesilovače C 356 BEE a C 375 BEE. Streamování ze Spotify Connect, internetových rádií 

vTuner. Funguje také jako UPnP media renderer pro streamování z počítače nebo NAS přímo do zesilovače. Ovládání pomocí aplikace NAD Media 

Tuner pro iOS nebo Android.

5 490 Kč

PP 375 Zabudovatelný vstupní modul pro MM a MC přenosky vhodný pro zesilovače C 356 BEE a C 375 BEE. 5 990 Kč

DD AP-1 Zabudovatelný phono modul pro zesilovač C 390 DD/D, který přidá 1x symetrický linkový stereo vstup, 1x linkový stereo vstup RCA a 1x vstup pro 

MM/MC přenosku RCA. AD převodník s rozlišením 24 bit / 192 kHz.

7 690 Kč

DD HDMI-1 Zabudovatelný modul pro zesilovač C 390 DD/2, který přidá 3 HDMI vstupy (pouze stereo) a 1 HDMI výstup. Plná podpora 3D videa, rozlišení až 

1080p, rozlišení zvuku až 24 bit/192 kHz.
7 690 Kč

MDC VM130 Upgrade modul MDC VM 300 rozšíří možnosti vašeho NAD T 758 A/V receivera. Umožňuje zvýšení rozlíšení obrazu na Ultra-HD (4K) úroveň a 

přináší možnost funkce streamování hudby ve vysokém rozlíšení pro 64 zón.                                       Podporovaná zařízení: T 187, T 777, T 787, 

M15HD a M17.

14 490 Kč

DD BluOs Zabudovatelný modul pro zesilovač C 390 DD/2 nebo předzesilovač Masters M12, který přidá funkce streamování v systému BluOS. Kompatibilní s 

multiroom systémem Bluesound. Podpora streamování ve vysokém rozlišení až 24 bit / 192 kHz. Připojení přes WiFi, LAN nebo Bluetooth, USB 

vstup, podpora přehrávání formátů FLAC, AAC, ALAC, WAV, AIFF, WMA, WMA-L, OGG a dalších. Ovládání pomocí aplikace BluOS v češtině pro iOS 

nebo Android.

14 490 Kč

MDC VM300

Upgrade modul MDC VM 300 rozšíří možnosti vašeho NAD receivera nebo procesora. Umožňuje zvýšení rozlíšení obrazu na Ultra-HD (4K) úroveň 

a přináší možnost funkce streamování pro 64 zón. Podporovaná zařízení: T 187, T 777, T 787, M15HD a M17.

17 490 Kč


