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model
50A

EVO - Evolution series

black
silver

MOC

RP

25 990

1

integrovaný zesilovač s možností volitelných modulů a boardů za příplatek (AMBIT, RUBY, SEQUEL - viz níže), výkon: 2x55W/8Ω, 2x85W/4Ω;
vstupy: 5x RCA / 1x XLR, 1x Line 4 direct, 1x AV direct, 1x volitelný vestavný board Phono MM/MC předzesilovače, 1x Smart Slot pro volitelný
DAC/BT/FM RDS anebo AM/FM RDS modul, výstupy: 1x RCA, 1x jack 6,35mm sluchátkový výstup od 50Ω, 1x jack 3,5mm napájení externího
IR čidla (součásti příslušenství) anebo propojení EVO systému; přehledný, velký a vypínatelný OLED displej; provedení: přední panel z
eloxovaného hliníku; rozměry: 43x6x28cm vč. nožiček, konektorů a ovladačů; hmotnost: 7,5kg

50CD
29 990

black
silver

1

univerzální digitální jednotka slučuje CD přehrávač, USB DAC převodník a digitální předzesilovač; precizní provedení uzavřené a oddělené 1
slot CD mechaniky; stereo DAC: 2x Wolfson WM8742, 24bit/192kHz ve zdvojeném diferenčním modu; nastavení z 5 digitálních filtrů; digitální
řízení hlasitosti; digitální vstupy (vše 24bit/192kHz): 2x SPDIF (koaxiální), 2x TOSLINK (optický), 1x asynchronní USB 2.0, Bluetooth: volitelný
modul Comet BT za příplatek; digitální výstupy: 1x SPDIF, 1x TOSLINK pro všechny vstupní signály; analogové výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x
XLR symetrický, 1x jack 3,5mm napájení externího IR čidla (součásti balení) anebo propojení EVO systému; přehledný a vypínatelný OLED
displej; provedení: přední panel z eloxovaného hliníku; rozměry: 43x6x28cm vč. nožiček, konektorů; hmotnost: 5,5kg

100A
44 990

black
silver

1

integrovaný zesilovač s možností volitelných modulů a boardů za příplatek (AMBIT, RUBY, SEQUEL - viz níže moduly), výkon: 2x110W/8Ω,
2x170W/4Ω; výstupy na dva páry reprosoustav (přepinatelné A, B, A+B); vstupy: 5x RCA / 1x XLR, 1x Line 4 direct, 1x AV direct, 1x volitelný
vestavný board Phono MM/MC předzesilovače, 1x Smart Slot pro volitelný DAC/BT/FM RDS anebo AM/FM RDS modul, výstupy: 1x RCA, 1x
jack 6,3mm sluchátkový výstup od 50Ω, 1x jack 3,5mm napájení externího IR čidla (součásti balení) anebo propojení EVO systému; přehledný,
velký a vypínatelný OLED displej; provedení: přední panel z eloxovaného hliníku; rozměry: 43x6x28cm vč. nožiček, konektorů a ovladačů;
hmotnost: 9kg

100P
39 990

black
silver

1

výkonový zesilovač, možnost zapojit BI-AMP v kombinaci s 100A (integrovaný zesilovač) anebo jako koncový zesilovač řízený jednotkou 50CD
respektive 100CD (USB DAC, CD přehrávač, digitální předzesilovač), výkon: 2x110W/8Ω, 2x170W/4Ω, 1x300W/8Ω, 1x400W/4Ω (mono režim
v můstkovém zapojení s volitelným adaptérem); výstupní svorky na dva páry reprosoustav; vstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický,
provedení: přední panel z eloxovaného hliníku; rozměry: 43x6x28cm vč. nožiček, konektorů a ovladačů; hmotnost: 9kg

100CD
39 990

black
silver

1

univerzální digitální jednotka slučuje CD přehrávač, USB DAC převodník, digitální předzesilovač a sluchátkový zesilovač; precizní provedení
uzavřené a oddělené 1 slot CD mechaniky; stereo DAC: 2x Wolfson WM8742, 24bit/192kHz ve zdvojeném diferenčním modu; nastavení z 5
digitálních filtrů; digitální řízení hlasitosti z předního panelu anebo dálkovým ovladačem; digitální vstupy (vše 24bit/192kHz): 2x SPDIF
(koaxiální), 2x TOSLINK (optický), 1x asynchronní USB 2.0, 1x Bluetooth; digitální výstupy: 1x SPDIF, 1x TOSLINK pro všechny vstupní signály;
analogové výstupy: 1x RCA nesymetrický, 1x XLR symetrický, 1x jack 6,35mm sluchátkový výstup (8Ω-1kΩ); 1x jack 3,5mm napájení externího
IR čidla (součásti balení) anebo propojení EVO systému; přehledný a vypínatelný OLED displej; provedení: přední panel z eloxovaného hliníku;
rozměry: 43x6x28cm vč. nožiček, konektorů; hmotnost: 5,5kg
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model

Sequel
mk3

model

volitelný vestavný PHONO board, Made in UK
nejnovější generace vestavného gramofonového předzesilovače pro
modely 50A/100A s jednoduchým nastavením na PCB boardu;
zisk/zesílení: 40dB vhodné pro výstupní napětí v rozmezí 2,5mV-5,0mV
(MM přenosky) nebo 50dB vhodné pro výstupní napětí v rozmezí 0,9mV2,5mV (MC přenosky); kmitočtová odezva: 10Hz-20kHz +/-0,5dB; odstup
signál/šum: 80dB/při zisku 40dB nebo70dB/ při zisku 50dB; celkové
harmonické zkreslení <0,005%; vstupní impedance 47kΩ; vstupní
kapacita: 100pF nebo 200pF

volitelné vestavné moduly FM tuner, DAC, USB, Bluetooth

MOC

RP

3 990

MOC

AMBIT

vestavný modul FM/AM RDS tuneru pro modely 50A/100A, plná podpora
ovládání (z předního panelu, dálkového ovladače) i zobrazení na OLED
displeji, vynikající vlastnosti zpracovávají dva velmi kvalitní ADC
(analogově-digitální převodníky), následně přes DSP(digitální signálový
procesor) odděleného levého a pravého kanálu jde signál do
samostatného DAC (digitálně-analogového převodníku) a vrací se ve
vysoké kvalitě na analogový výstup zesilovače

3 990

RUBY 2
DAC

vestavný model Ruby 2 DAC pro modely 50A/100A; obsahuje FM RDS
tuner, Qualcomm® aptX™ HD Bluetooth, USB 2.0, 24/192 DAC (digitálněanalogový převodník), vstupy: 2x TOSLINK optický a 2x SPDIF koaxiální
digitální vstupy (24bit/192kHz), 1x USB 2 (24bit/192kHz), 1x BT; DAC typ:
1x Wolfson WM8742, odstup signál/šum: 125dB; THD: 0,001% při
vzorkovací frekvenci 48kHz; FM tuner: frekvenční rozsah 76-108MHz
(nastavení v menu dle regionu); předvolby: 100 stanic; signál/šum: stereo
70dB

12 490

COMET

USB 2.0
audio

model

OBH-8
mk2

vestavný Bluetooth modul pro upgrade modelu Evolution 50CD; sada
obsahuje instruktážní manuál, PCB board, F zástrčku, BT anténu a CD-R
software update pro aktualizaci BT vstupu / příjmu Bluetooth signálu
(nepodporuje kodek aptX z důvodu nízké kvality zvuku)

3 990

vestavný modul USB 2.0 audio (24/192) je update pro první generaci modelů Evolution 50CD (2015), které byly vybaveny
vstupem USB 1.0 (24/96); při PC s Windows OS 7 až 10 je nutno instalovat ASIO driver software - volně ke stažení na
www.creekaudio.com

3 990

OBH series

gramofonový předzesilovač nové generace pro MM přenosku; zisk:
40dB/fix; odpor: 47kohm; kapacita: 220p; signál/šum: 76dB; spotřeba:
3W; celokovové černé provedení; rozměry: 100x36x96mm; hmotnost:
0,45kg (vč.externího napájecího adaptéru OBH-Uni)
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MOC

3 990

RP

1
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model

OBH series

MOC

OBH-15
mk2

gramofonový předzesilovač; zcela nové obvody s diskrétními transistory
pro MC a integrovanými obvody pro MM přenosku; nastavení: zisku (MM40/50dB, MC-60/70/80dB), IEC filtru, kapacity a odporu dle parametrů
přenosky; provedení předního panelu z hliníku v černé anebo stříbrné
barvě, rozměry: 100x63x150mm; hmotnost: 1,5kg (vč. externího
napájecího adaptéru OBH-Uni)

model

příslušenství

9 490

MOC

Power
Amp
Bridging
Adaptor

50P/100P jako monoblok; pro monofonní režim výkonových zesilovačů je
volitelný set dvou adaptéru (pro levý a pravý kanál) z výstupu RCA 1x
samice → na vstup XLR/ 2x samec

5 990

OBH-Uni

nové verze síťového napájecího adaptéru 24 DC / 0,5A / 12W;
pohotovostní režim/ standby: 0,1W; vysoce efektivní provedení vyvinuté
společností Creek

1 290

EVO

dálkový ovladač pro série Evolution 50 a 100

890

RE-1

extra infra port dálkového ovládání pro modely Evolution 50 a 100; v
případě, že čidlo dálkového ovladače na předním panelu jednotky je
skryté (např. zesilovač /CD přehrávač je umístěný v uzavřeném nábytku),
lze zapojením RE-1 prodloužit čidlo dálkového ovládání až na 1,5m

390

MOC

maloobchodní doporučená cena za kus v Kč včetně DPH
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1

