
Júl 2017 Cennik Creek Art Audio

50A MOC / kus RP bez DPH

50P MOC / kus RP bez DPH

50CD MOC / kus RP bez DPH

100A MOC / kus RP bez DPH

100P MOC / kus RP bez DPH

100CD MOC / kus RP bez DPH

1 299 € 0,55 €

1 999 € 0,55 €

0,55 €1 799 €

1 799 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

Univerzálna digitálna jednotka zlučuje CD prehrávač, USB DAC prevodník a digitálny predzosilňovač; 
predcízne prevedenie uzavretej a oddelenej slot CD mechaniky; stereo DAC: 2x Wolfson WM8742, 

24bit/192kHz v zdvojenom diferenčnom mode; nastavenie z 5 digitálnych filtrov; digitálne riadenie hlasitosti; 
digitálne vstupy (všetky 24bit/192kHz): 2x SPDIF (koaxiálny), 2x TOSLINK (optický), 1x asynchronny USB 
2.0, Bluetooth: voliteľný modul Comet BT; digitálne výstupy: 1x SPDIF, 1x TOSLINK pre všetky vstupné 

signály; analógové výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický, 1x jack 3,5mm , napájenie externého 
IR čidla (súčasťou balenia ) alebo prepojenie EVO systému; prehľadný a vypínateľný OLED display; 

prevedenie: prevedenie: predný panel z eloxovaného hliníku - čierny alebo strieborný; rozmery: 43 x 6 x 
28cm vrátane nožičiek, konektorov a ovládača; hmotnosť: 5,5kg

Integrovaný zosilňovač s možnosťou voliteľných modulov a boardov (AMBIT, RUBY, SEQUEL - pozri nižšie), 
výkon: 2x110W/8Ω, 2x170W/4Ω; výstupy pre dva páry reprozostáv (prepínateľné A, B, A+B); vstupy: 5x 

RCA / 1x XLR, 1x Line 4 direct, 1x AV direct, 1x voliteľný doplniteľný modul Phono MM/MC predzosilňovač, 
1x Smart Slot pre voliteľný DAC/BT/FM RDS alebo AM/FM RDS modul, výstupy: 1x RCA, 1x jack 6,3mm 
sluchátkový výstup od 50Ω, 1x jack 3,5mm napájenie externého IR čidla (súčásťou príslušenstva)  alebo 

prepojenie EVO systému; prehľadný, veľký a  vypínateľný OLED displej; prevedenie: predný panel z 
eloxovaného hliníku - čierny alebo strieborný; rozmery: 43 x 6 x 28cm vrátane nožičiek, konektorov a 

ovládača; hmotnosť: 9 kg

EVO - Evolution series

EVO - Evolution series

EVO - Evolution series

EVO - Evolution series

Výkonový zosilňovač, možnosť zapojiť BI-AMP v kombinácii s 100A (integrovaný zosilňovač)  alebo ako 
koncový zosilňovač riadený jednotkou 50CD respektíve 100CD (USB DAC, CD prehrávač, digitálny 

predzosilňovač), výkon: 2x110W/8Ω, 2x170W/4Ω; výstupy pre dva páry reprozostáv; vstupy: 1x RCA 
nesymetrický, 1x XLR symetrický, prevedenie: predný panel z eloxovaného hliníku - čierny alebo 

strieborný; rozmery: 43 x 6 x 28cm vrátane nožičiek, konektorov a ovládača; hmotnosť: 9kg

Univerzálna digitálna jednotka zlučuje CD prehrávač, USB DAC prevodník, digitálny předzosilňovač a 
slúchadlový zosilňovač; predcízne prevedenie uzavretej a oddelenej slot CD mechaniky; stereo DAC: 2x 

Wolfson WM8742, 24bit/192kHz v zdvojenom diferenčnom móde; nastavenie z 5 digitálnych filtrov; digitálne 
ovládanie hlasitosti z predného panelu alebo diaľkovým ovládačom; digitálne vstupy (všetky 24bit/192kHz): 
2x SPDIF (koaxiálny), 2x TOSLINK (optický), 1x asynchronný USB 2.0, 1x Bluetooth; digitálne výstupy: 1x 

SPDIF, 1x TOSLINK pre všetky vstupné signály; analógové výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR 
symetrický, 1x jack 6,35mm sluchadlový výstup (8Ω-1kΩ); 1x jack 3,5mm k napájeniu externého IR čidla 
(súčasťou balenia ) alebo prepojenie EVO systému; prehľadný a vypínateľný OLED display; prevedenie: 
predný panel z eloxovaného hliníku - čierny alebo strieborný; rozmery: 43 x 6 x 28cm vrátane nožičiek, 

konektorov a ovládača; hmotnosť: 5,5kg

ClassicalBritish Hi-Fi sound over 30 years

Integrovaný zosilňovač s možnosťou voliteľných modulov a boardov (AMBIT, RUBY, SEQUEL - pozri nižšie), 
výkon: 2x55W/8Ω, 2x85W/4Ω; vstupy: 5x RCA / 1x XLR, 1x Line 4 direct, 1x AV direct, 1x voliteľný 

doplniteľný modul Phono MM/MC predzosilňovač, 1x Smart Slot pre voliteľný DAC/BT/FM RDS alebo AM/FM 
RDS modul, výstupy: 1x RCA, 1x jack 6,35mm sluchátkový výstup od 50Ω, 1x jack 3,5mm napájanie 

externého IR čidla (súčásťou príslušenstva) alebo prepojení EVO systému; prehledný, veľký a vypínateľný 
OLED display; prevedenie: predný panel z eloxovaného hliníku - čierny alebo strieborný; rozmery: 43 x 6 

x 28cm vrátane nožičiek, konektorov a ovládača; hmotnosť: 7,5kg

Výkonový zosilňovač, možnosť zapojiť BI-AMP v kombinácii s 50A (integrovaný zosilňovač)  alebo ako 
koncový zosilňovač riadený jednotkou 50CD respektíve 100CD (USB DAC, CD prehrávač, digitálny 
predzosilňovač), výkon: 2x55W/8Ω, 2x85W/4Ω; vstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický, 

prevedenie: predný panel z eloxovaného hliníku - čierny alebo strieborný; rozmery: 43 x 6 x 28cm 
vrátane nožičiek, konektorov a ovládača; hmotnosť: 7,5kg

999 €

899 €

EVO - Evolution series

EVO - Evolution series
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ClassicalBritish Hi-Fi sound over 30 years
SEQUEL MOC / kus RP bez DPH

AMBIT MOC / kus RP bez DPH

COMET MOC / kus RP bez DPH

USB 2 audio MOC / kus RP bez DPH

OBH-15 mk2 MOC / kus RP bez DPH

OBH-Uni MOC / kus RP bez DPH

55 €

EVO MOC / kus RP bez DPH

39 €

RE-1 MOC / kus RP bez DPH

legenda
MOC Nezáväzná doporučená cena v EUR vrátane DPH odporúčaná dodávateľom

RP Recyklačný poplatok v rámci SR bez DPH.

0,03 €

0,03 €

0,03 €

0,13 €

169 €

169 €

0,03 €

0,03 €

0,03 €15 €

Zabudovateľný modul  USB 2 audio ( 24bit/192kHz ) je update pre prvú generáciu modelov Evolution 50CD 
(2015), ktoré boli vybavené vstupom USB 1.0 (24/96); pri PC s Windows OS 7 až 10 je nutné inštalovať 

ASIO driver software - voľne k stiahnutiu na www.creekaudio.com 

tel: +421 905 304 744

Najnovšia generácia zabudovateľného gramofónového predzosilňovača pre modely 50A/100A s 
jednoduchým nastavením na PCB boardu; zisk/zosilnenie:  40dB  vhodné pre výstupné napätie v rozpätí 

2,5mV-5,0mV (MM prenosky) alebo 50dB  vhodné pre výstupné napätie v rozpätí 0,9mV-2,5mV (MC 
prenosky); kmitočtová odozva: 10Hz-20kHz +/-0,5dB; odstup signál/šum: 80dB/pri zisku 40dB alebo70dB/ 

pri zisku 50dB; celkové harmonické skreslenie <0,005%; vstupná impedancia 47kΩ; vstupná kapacita: 
100pF alebo 200pF; 

169 € 0,03 €

Diaľkový ovládač pre sériu Evolution 50 a 100

Zabudovateľný modul FM/AM RDS tuner prr modely 50A/100A, plná podpora ovládania (z predného panelu, 
diaľkového ovládača) i zobrazenia na OLED display-i, vynikajúce vlastnosti spracovávajú dva veľmi kvalitné 

ADC (analogovo-digitálne prevodníky), následne cez DSP (digitálny signálový procesor) oddeleného ľavého a 
pravého kanálu ide signál do samostatného DAC ( digitálne-analogového prevodníku) a vracia sa vo vysokej 

kvalite na analogový výstup zosilňovača

Zabudovateľný Bluetooth modul pre upgrade modelu Evolution 50CD; sada obsahuje instruktážny manuál, 
PCB board, F zástrčku, BT anténu a CD-R software update pre aktualizáciu BT vstupu / príjmu Bluetooth 

signálu (nepodporuje kodek Aptx z dôvodu nízkej kvality zvuku)

Extra infra port diaľkového ovládania pre modely Evolution 50 a 100; v prípade, že čidlo diaľkového ovládača 
na prednom paneli jednotky je skryté (napr. zosilňovač /CD prehrávač je umiestnený v uzavretej skrinke / 

nábytku), je možné zapojením RE-1 predĺžit čidlo diaľkového ovládania až na 1,5m

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné, info o aktuálnej dostupnosti na vyžiadanie
Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny bez predchádzajúceho upozornenia 

169 €

Napájací sieťový adaptér 24 DC / 0,5A / 12W; pohotovostný režim/ standby: 0,5W; vysoko efektívne 
prevedenie vyvinuté spoločnosťou Creek; použitie pre multi region      ( adaptéry EU,UK,USA)

Gramofónový predzosilňovač; úplne nové obvody s diskrétnymi tranzistormi pre MC a integrovanými 
obvodmi pre MM prenosku; nastavenie: zisku (MM-40/50dB, MC-60/70/80dB), kapacita a odpor podľa 
parametrov prenosky; prevedenie predného panelu z hliníka v čiernej alebo striebornej farbe, rozmery: 

100x63x150mm; hmotnosť: 1,5kg (vrátane externého napájecieho adaptéru OBH-Uni)

409 €

tel: +421 917 176 815
obchod@artaudio.sk

www.creekaudio.com
www.artaudio.sk

Art Audio s.r.o.
Krížna 20, 811 07 Bratislava
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