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Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +

model
EVO3

GENESIS
silver/black
EVO3

Super Titan 32
verze 32A silver/black

EVO3

Super Titan 20
verze 20A
silver/black

revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W
určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s
THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu,
provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm; 45kg

464 990 4

ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz
prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky +
Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní),
provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg

274 990 4

ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz
prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko
zásuvky + Multi Link, včetně napájecíhé kabelu (1x vstupní),
provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg

229 990 4

Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč

model
EVO3

aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze
kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou
verzi Super Titanu; 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon
max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky), provedení
stříbrné i černé, 225x225x470mm, 20kg

Mosaic Genesis
Hybrid*
silver/black

MOC RP

199 990 4

single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro
zdrojové komponenty; 1x přívod: 10A IEC C14; 1x Shuko EU zásuvka +
linkové propojení / výstup; provedení stříbrné i černé;
75x125x470mm; 10kg

EVO3

Genesis One*
silver/black

EVO3

Titan One*
silver/black

EVO3

Nova One*
silver/black

provedení S DISPLEJEM

66 990 2

provedení BEZ DISPLEJE

49 990 2

single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní
technologii pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní
reprosoustavy; 1x přívod: 10A IEC C20; 1x Shuko EU zásuvka (3680W)
+ linkové propojení/ výstup; provedení stříbrné i černé;
75x125x470mm; 10kg

44 990 2

single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s
modifikovanou konstrukci, vylepšeným a čistým napájením pro
zdrojové přístroje s nižší spotřebou; 1x přívod: 10A IEC C19; 1x Shuko
EU zásuvka (2300W) + linkové propojení/ výstup; provedení stříbrné i
černé; 75x125x470mm; 10kg

36 990 2

Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč

model

MOC RP

EVO3

Titan*
silver/black
EVO3

Sigmas*
silver/black

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

MOC RP

referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů,
monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně
modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled©,
max.výkon 4600W/20A, provedení stříbrné a černé,
275x182,5x275mm, 13kg

86 990 3

referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s
vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end
komponentů, LED displej, provedení stříbrné a černé,
444x85x305mm, 10kg

69 990 2
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Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč

model

univerzální a velmi výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný
audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie
umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů (4x
vysokoproudé výstupy 16A/3630W a 8x středněproudé výstupy
10A/2300W), LED displej, provedení stříbrné a černé,
445x145x315mm, 14,5kg

EVO3

Nova*
silver/black

model

Performance Series pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč

EVO3

Aquarius*
silver/black
EVO3

Sirius**
silver/black

EVO3

Syncro

EVO3

Syncro Uni**

EVO3

Corvus*
silver
EVO3

Polaris MKII**
silver
EVO3

Mini Mira**
silver
EVO3

Gemini**
silver
EVO3

IsoPlug

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

175 990 2

MOC RP

vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro
univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti
idividuálních filtrů v jednom boxu, provedení stříbrné a černé,
445x110x315mm, 9kg

36 990 2

LIMITOVANÁ AKCE vč.kabelu viz.NÍŽE; výkonný síťový filtr a ochrana
nové generace EVO3, sofistikované technologie fitrování a napájení
pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď, provedení
stříbrné a černé, 88x50x480mm, 2kg

13 990 2

aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC šložku; vysoce
kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty
i předřazení síťového fitru s vylepšením reprodukce celého systému,
volitelná koncovka IEC C7, C15,C19 nebo Neutrik, délka 2m

40 990 2

filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně
odstraňuje škodlivou DC šložku; pro samostatné komponenty i
předřazení stávajícího síťového fitru s vylepšením zvuku celého
systému, volitelná zásuvka C14/10A(2300W) nebo C20/16A(3680W);
provedení stříbrné; 75x70x215mm; 1,1kg

15 990 2

Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč

model

MOC RP

MOC RP

výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s
rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní
systém domácího kina i audio zařízení, vč. napájecího kabelu Premier
C19/1,5m; provedení stříbrné; 146,5x 45x363mm; 2kg

16 990 2

vylepšená verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3,
sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV
zařízení, provedení stříbrné, 80x45x485mm; 1,2kg

9 490 2

síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro
zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a
zlepšuje obrazovou i audio složku, provedení stříbrné;
130x65x170mm, 0,9kg

6 990 1

nová generace Discovery série uzpůsobná na dva výstupy
(10A/2300W) s plnou verzí síťového filtru a ochrany nové generace
EVO3; aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření
výstupů např. aktivního generátoru Genesis One, provedení stříbrné,
80x45x243mm; 0,71kg

6 990 2

zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty
vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd.,
součástí je i vyšší stupeň přepěťové ochrany

2 790 1
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zvýhodněné SETY EVO3 síťového fitru a kabelu Initium C15

sety

MOC RP

SET EVO3

Sirius + Initium
C13

SET EVO3

Polaris + Initium
C13
SET EVO3

Mini Mira +
Initium C13
model
EVO3 Ascension

EVO3 Optimum

EVO3 Optimum

Link Cable
EVO3 Elite

EVO3 Sequel

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace
EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce
1,5m; provedení stříbrné i černé

12 790 2

SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a
optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení
stříbrné

10 990 2

SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a
optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení
stříbrné

8 590 2

napájecí kabely

MOC/ks RP

vyjímečné provedení stříbřené OCC měďi s dlouhým krystalem a
kryogenickou úpravou má vyjímečné vlastnosti; jmenovitá hodnota
16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové
karbonové úpravě IEC C7/C15/C19/Neutrik; doporučení pro připojení
filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek
volitelná délka na míru; standardní délka 2m

79 990

EVO3 Ascension / prodloužení kabelu á 1m

35 990

unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným; jmenovitá hodnota
16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek IEC
C7/C15/C19/Neutrik; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy;
za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m

23 990

EVO3 Optimum / prodloužení kabelu á 1m

11 490

kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3
Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo
C19; délka 2m

23 990

aktivně stíněný, stříbřený OFC kabel s novou geometrii 7x1,25mm
vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek IEC
C7/C15/C19, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy;
za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m

12 990

EVO3 Elite / prodloužení kabelu á 1m

5 490

aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm²; jednu žílu tvoří 23 stříbřených
vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň:
bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových
koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek IEC C7/C15/C19;
délka 2m

6 990

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m

11 490

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m

14 490
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napájecí kabely

model
EVO3 Sequel Link

Cable
EVO3 Premier

MOC/ks RP

kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3
Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo
C19; délka 2m

6 990

Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče
3x2mm² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC měďi, Teflon FEP
dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení
koncovek IEC C7/ C15/ C19; délka 1,5m

3 290

vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní
konstrukcí; vodiče 3x2mm² z vysoce čisté 99,9999% OFC měďi, PE
dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu:
10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m

2 090

AKCE: zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek

1 690

EVO3 Initium

model
24ct Gold

Connectors

Příslušenství IsoTek

MOC/ks RP

vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a
EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm
( 6 AWG)

1 590

EVO3 ProTek

ultimativní audiofilní třída ochrany ciltivého audio a AV zařízení,
okamžitá absorpce nárazu až 63.000A, zachovává dynamiku
nahrávky, opětovná ochrana

Ultimate System
set-up Disc

audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich
reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních
skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3

790

System Enhancer

NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a
pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému

790

2nd Edition

model

PROBURN
silver/black

CLEAN IT

SPIKE SHOE

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

Příslušenství Bluehorizon

2 990 1

MOC RP

přístroj generuje specifické ultra nizké a ultra vysoké frekvence pro
optimalizaci chování kabelu, neboli profesionálně "zahořuje"
propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční
limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při
procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní
změny a statické problémy kabelů

23 990 2

profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému;
zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro,
rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba
integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a
kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml

599

ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav,
reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např.gramofon);
kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů
naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní
dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg;
stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 8mm, balení 4ks

990
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legenda
MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH
RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH

*

síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávaný vč.
napájecího kabelu EVO3 Premier

** síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávany bez napájecích kabelů
1 - od 0,5 do 1kg
2 - od 1kg do 10kg
3 - od 10kg do 20kg
4 - od 20kg do 50kg

ceník RP dle kategorie výrobků:

Kč vč. DPH
4,04
10,08
60,51
100,84

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.
Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné
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