EVO3 POLARIS

FUSED INPUT
10 AMP

Polaris je vaše šance vstoupit do inovativního a vysoce oceňovaného sortimentu
systémů IsoTek pro elektrický proud. Polaris je cenově výhodné vylepšení pro
jakýkoli audio či audio-vizuální systém poskytující lepší výkon a ochranu. Polaris
přináší hodně muziky za málo peněz - a to doslova.
Odstraňuje

režimu.

Snižuje

obecný šum a šum z diferenčního

radiofrekvenční rušení o 30 dB.

DISCOVERY

Individuální

16

zapojení zásuvek zabraňuje
šumu a vzájemné kontaminaci připojených
komponentů

Unikátní

topologie delta filtru zlepšuje výkon
celého systému.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 13,500A představuje jedinečný
ochranný sekvenční systém IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC mědi
s PTFE dialektrikem.

Maximální
Dostupné

zásuvky.

trvalý výkon: 2,300W

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

“Více místa, nižší hluk a větší
rozlišení… Vyšší přesnost
načasování, hloubka basů a
mnohem větší pocity vnímání
hudby. Zvláště dobrý poměr cenakvalita. Můžeme pouze doporučit.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

DISCOVERY

EVO3 CORVUS

FUSED INPUT
10 AMP

Progresivní vývoj vysoce oceňovaného designu Polaris dal vzniknout systému
EVO3 Corvus - rekonfigurovanému zařízení s 9 výstupními zásuvkami a zvýšeným
výkonem. Corvus je finančně výhodným vylepšením jakéhokoli audio či audiovizuálního systému, který přináší perfektní výkon a nepřekonatelnou ochranu.
Odstraňuje

režimu.

Snižuje

obecný šum a šum z diferenčního

radiofrekvenční rušení o 30dB.

Individuální

zapojení zásuvek zabraňuje
šumu a vzájemné kontaminaci připojených
komponentů

Unikátní

topologie delta filtru zlepšuje výkon
celého systému.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 13,500A představuje jedinečný
ochranný sekvenční systém IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC
mědi s PTFE dialektrikem.

Maximální
Dostupné

zásuvky.

trvalý výkon: 3,680W.

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

“Mnohokrát oceněný systém
Polaris od IsoTek byl
rozšířen tak, aby poskytoval
ještě větší možnosti a více
výstupů pro čistou elektřinu.
Součástí nového vzhledu je
také jednoduchý upevňovací
systém na zeď. Corvus je
spojením vysoké kvality a
inovativní technologie za
dostupnou cenu.”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU
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EVO3 VENUS

FUSED INPUT
10 AMP

Základem systému Venus je nadstandartně kvalitní a mnohokrát oceněný
obvod Polaris, jenž byl překalibrován tak, aby nabídl vysoce efektivní lifestylové
řešení. Venus je cenově dostupný a velmi nenápadný, tudíž může být řešením i
pro velmi malá domácí kina.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Snižuje

radiofrekvenční rušení o 30 dB.

DISCOVERY

Individuální

18

zapojení zásuvek zabraňuje
šumu a vzájemné kontaminaci připojených
komponentů

Unikátní

topologie delta filtru zlepšuje výkon
celého systému.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 13,500A představuje jedinečný
ochranný sekvenční systém IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC
mědi s PTFE dialektrikem.

Maximální
Dostupný

zásuvky.

trvalý výkon: 2,300W

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

“Tato elegantní vícenásobná
zásuvková základna s
integrovanou filtrační jednotkou
chrání nejen proti proudovým
nárazům, ale odstraní i síťové
rušení.”
LITE MAGAZINE, NĚMECKO

DISCOVERY

EVO3 MINI MIRA

FUSED INPUT
10 AMP

Mini Mira byla navržena speciálně pro využití audio-vizuálními aplikacemi.
Již teď vysoce hodnocený obvod Mini Mira a jeho unikátní Triple
resonance filtr© vylepšují výkon celého systému a poskytují ochranu
pro CRT, LCD, LED a plazmové obrazovky. Mini Mira je navíc plně
kompatibilní s dataprojektory.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Snižuje

radiofrekvenční rušení u audia o
30dB; u obrazu o 40dB.

Individuální

zapojení zásuvek zabraňuje
šumu a vzájemné kontaminaci
připojených komponentů

Triple

resonance filtr© zajišťuje nejen
maximální vizuální výkon, ale také
redukuje takzvané nežádoucí “nárazové
proudy,” čímž prodlužuje životnost
jednotlivých komponent.

Ochrana

proti nárazům elektrického
proudu o síle až 22,500A představuje
jedinečný ochranný sekvenční systém
IsoTek.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC
mědi s PTFE dialektrikou.

Maximální
Dostupný

zásuvky.

22,500 AMP
PROTECTION

DELTA FILTER

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

TRIPLE RESONANT BROAD
SPECTRUM FILTER CENTER
FREQUENCY 73.4 kHz

“Efekt Mini Mira filtru byl
zřetelný okamžitě po
zapojení, a to na všech
obrazovkách… Miru od
IsoTeku by měl vyzkoušet
každý, kdo se snaží
dosáhnout toho nejlepšího
obrazu a kvality zvuku.”
AV REVIEW MAGAZINE

trvalý výkon: 2,300W

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA
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EVO3 ISOPLUG

8000 AMP
PROTECTION

Zapojením zařízení IsoPlug kdekoli ve vaší domácnosti okamžitě zastavíte
veškerý diferenční šum, který je vytvářen domácími spotřebiči jako je počítač,
mikrovlnka, lednička, ve skutečnosti cokoli, co je napájeno z elektrické sítě.
Použití IsoPlug je extrémně jednoduché - pro okamžitý efekt stačí zapojit do
zásuvky vedle těchto spotřebičů.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Ochrana

Speciální

LED

DISCOVERY

technologií odvádí šum tak, aby
neměl vliv na citlivé audio komponenty.

20

Díky

snadné manipulaci může být umístěn
hned vedle zařízení, která vytváří nejvíce
šumu.

Užitečný

a cenově dostupný způsob jak
povýšit standardní napájení distribučního
bloku / nejlépe nasadit do volnou pozici
např. Polaris nebo Sirius.

proti nárazům elektrického
proudu o síle až 27,000A.
kontrolka.

Dostupné

zásuvky.

pro UK, EU, US a australské

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

“Žádný HiFi systém by neměl
být bez nějakého dobrého
napájecího zlepšovatele a
tento jeden je tím klenotem.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

DISCOVERY

EVO3 PROTEK

ProTek je dokonalá audiofilní ochrana přístroje používající vícenásobná
zařízení, která mají přístup k logaritmické křivce spravování. Namísto vytváření
jednorázových akcí přístroj postupně tlumí přepětí, díky čemuž dokáže přesně
zachovat dynamiku hudby. Pokud se stane, že dojde k masivnímu přepětí, dokáže
systém okamžitě absorbovat až 1960 joulů - ekvivalentem je elektrický proud o
síle 63,000A.
Solidní

provedení jednotky garantuje
dlouhodobou funkčnost v porovnání s
levnějšími produkty na jedno použití.

Možnost

jednoduchého umístění vedle citlivé
a důležité elektroniky.

Ochrana

proti přepětí a nežádoucím špičkám
o síle až 63,000A.

Zachovává

“ProTek je progresivní
ochranou proti přepětí, která
nabízí okamžitou absorpci
až 1960 joulů, což je rovno
elektrickému proudu o síle
63,000A.”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU

dynamiku hudby.
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EVO3 AQUARIUS
Empfehlung der Redaktion
2015/2016

AWARDS

VOTED ‘BEST OF BEST’

HIGHLY COMMENDED

Hi Fi World
5 Globe Winner 2011

16 AMP
THERMAL
CIRCUIT

67,500 AMP
PROTECTION

20 AMP
FINAL STAGE

5 AMP
REPLACEABLE
FUSE

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

K.E.R.P

režimu.

PERFORMANCE

Snižuje

24

obecný šum a šum z diferenčního

radiofrekvenční rušení o 60dB.

6

unikátně ošetřených zásuvek zajišťuje
optimální vzájemnou izolaci a eliminuje
jakoukoli kontaminaci připojených komponentů

Patentovaný

systém KERP© (Kirchoff’s Equal
Resistance Path) s inovativním způsobem
zajišťuje rovnocenný odpor a rovnocenné
napájení napříč všemi zásuvkámi. Žádná
zásuvka nedostane svůj příděl energie dříve
než jiná, což je všeobecný problém ostatních
napájecích výrobků, které mají řetězově
zapojené zásuvky dohromady.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 67,500A představuje jedinečný
ochranný sekvenční systém IsoTek.

Vnitřní

kabeláž: pevné jádro postříbřené OFC
mědi s FEP izolací v podstatě ve vzduchovém
dialektriku.

DVA vysokoproudé

výstupy nabízí až 3,680W
trvalého výkonu a čtyři středněproudé výstupy
až 1,150W trvalého výkonu.

Dostupné

zásuvky.

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

20 AMP
FINAL STAGE

6 AMP FILTER

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

6 AMP FILTER

POLARIS-X

Aquarius je cenově nejvýhodnější řešení pro posunutí kvalitního audiosystému na ještě
vyšší úroveň. Odborníky oceněný Aquarius disponuje šesti zásuvkami individuálně
filtrovanými a je přístrojem, který nejvýznamněji změnil trh s filtračními produkty pro
napájení. Součástí zařízení jsou dva obvody, jeden pro vysokoproudé komponenty se dvěma
zásuvkami (např. zesilovače, aktivní reprosoustavy, subwoofer) a druhý obvod se čtyřmi
zásuvkami pro ostatní běžné přístroje (např. streamer, CD/DVD,Blu-ray přehrávač, DAC atd.)
Odstraňuje

ADAPTIVE GATING

67,500 AMP
PROTECTION

5 AMP
REPLACEABLE
FUSE

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

6 AMP FILTER

DELTA FILTER

16 AMP
THERMAL
CIRCUIT

“Zlepšení výkonu je skutečně
pozoruhodné.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

“Efektivní vylepšení i pro spolehlivé
hi-fi systémy, seriózní kvalita plně
vyváží jeho cenu.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

“Vysoce doporučujeme.”
HI-FI+ MAGAZINE

“Aquarius je skutečně skvělý.”
RECORD COLLECTOR MAGAZINE

ADAPTIVE GATING

6

PERFORMANCE

P FILTER

EVO3 SOLUS
Hi Fi World
5 Globe Winner

ADAPTIVE GATING

6 AMP FILTER

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

SHUNT

POLARIS-X

SHUNT
SHUNT
SHUNT
SHUNT
SHUNT

Solus je nejdostupnějším komponentem IsoTek, který lze umístit do racku, tj.
“stojanu” umožňující společné propojení a posazení různých elektronických
zařízení nad sebe do sloupce. Solus efektivně vylepšuje zvuk a audio-vizuální
techniku a zároveň díky možnosti umístění do hi-fi racku elegantně zapadne mezi
vaše ostatní audio-video zařízení.

Odstraňuje

režimu.

Snižuje

obecný šum a šum z diferenčního

radiofrekvenční rušení o 45dB.

samostatné

zapojení výstupů - žádná
zásuvka není propojena společně, zabraňuje
vzájemné kontaminaci připojených přístrojů.

Jedinečný

filtr Individual Differential Gate©
s individuálním zapojením zásuvek zajišťuje
adekvátní izolaci mezi všemi šesti výstupy
a další eliminaci vzájemné kontaminace
připojených komponentů.

Patentovaný

systém KERP (Kirchoff’s Equal
Resistance Path) s inovativním způsobem
zajišťuje rovnocenný odpor a rovnocenné
©

napájení napříč všemi zásuvkámi. Žádná
zásuvka nedostane svůj příděl energie dříve
než jiná, což je všeobecný problém ostatních
napájecích výrobků, které mají řetězově
zapojené zásuvky dohromady.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 22,500A představuje jedinečný
ochranný sekvenční systém IsoTek.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC mědi
s PTFE dialektrikem.

Maximální
Dostupné

zásuvky.

trvalý výkon 2,300W.

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

“Přejete si čistou elektřinu a
s ní zlepšení výkonu svého
hi-fi zařízení? Sortiment
pasivních síťových filtrací
IsoTek nabízí toto všechno
a mnohem víc. Vyzkoušejte
to i vy u sebe doma věříme, že jakmile poznáte
plný potenciál vašeho
audio zařízení, už nikdy
nebudete chtít nic jiného
než vylepšení od IsoTeku.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE
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EVO3 SIRIUS
Hi Fi World
5 Globe Winner

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

Sirius je velmi výkonný a násobně oceněný napájecí filtr, který poskytuje
ochranu a vylepšení vašemu oblíbenému audio systému. Speciální nástěnná
konzole umožňuje praktické připevnění na zeď za váš audio systém.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Snižuje

radiofrekvenční rušení o 40dB.

PERFORMANCE

Samostatné

26

zapojení výstupů - žádná
zásuvka není propojena společně,
zabraňuje vzájemné kontaminaci
připojených přístrojů

Jedinečný

filtr Individual Differential
Gate© s individuálním zapojením zásuvek
zajišťuje adekvátní izolaci mezi všemi
šesti výstupy a další eliminaci vzájemné
kontaminace připojených komponentů

Patentovaný

systém KERP© (Kirchoff’s
Equal Resistance Path) s inovativním
způsobem zajišťuje rovnocenný odpor

a rovnocenné napájení napříč všemi
zásuvkámi. Žádná zásuvka nedostane
svůj příděl energie dříve než jiná, což je
všeobecný problém ostatních napájecích
výrobků, které mají řetězově zapojené
zásuvky dohromady.
Ochrana

proti nárazům elektrického
proudu o síle až 22,500A představuje
jedinečný ochranný sekvenční systém
IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: stříbřené vlákna z OFC
mědi s PTFE dialektrikem.

Maximální
Dostupné

zásuvky.

trvalý výkon 2,300W.
pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

INDUCTIVE
RESISTANCE GATE

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

INDUCTIVE
RESISTANCE GATE

“výrazný posun v celkovém
zvukovém výkonu systému.”
TECH RADAR

“Excelentní poměr cena-kvalita.
Užitečný a opravdu reálně
použitelný produkt posune váš
systém na vyšší úroveň, a to
skutečně levným a nenáročným
způsobem.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

PERFORMANCE

EVO3 SYNCRO

(SPECIAL EDITION)

Aktivní napájecí kabel DC Syncro obsahuje unikátní elektroniku optimalizující
síťové sinusové vlny, které výrazně sníží či úplně odstraní šum transformátoru.
Tento sofistikovaný silový kabel s dvojitým stíněním disponuje teflonovou FEP
izolací a vodiči z ultra vysoce čisté postříbřené OCC mědi.
Vyvažováním

síťových vln odstraňuje
škodlivý stejnosměrný proud.

Vodiče

3x3mm² tvoří čtvercová, vysoce
čistá stříbřená vlákna OCC mědi. Ty jsou
sestaveny do paralelní konstrukce s mírným
zkroucením.
z mylarové fólie a uzemněný
OFC kryt zajišťují maximální potlačení
radiofrekvenčního rušení.

Bavlněná

výplň poskytuje vnitřní tuhost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikajicí
při přenosu vibrací.

Vnější

plášť o průměru 12,5 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Obal

K

Teflonová

Dostupné

FEP izolace nabízí chemicky
netečnou, velmi nízkou a neměnnou
hodnotu dielektrika, a to navzdory širokému
frekvenčímu rozsahu.

zakončení kabelu IsoTek používá
audiofilní třídu konektorů z 24K pozlacené
OFC mědi.

“Vskutku působivý kousek.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

“Syncro nabízí opravdové
seriózní vylepšení. U tohoto
komponentu nevyvstává
otázka “zda jej koupit,” ale
“kdy jej koupit.”
HI-FI PIAC HUNGARY

ve verzi pro UK, EU, US a AU s
C7, C15, C19 a Neutrik koncovkami.

Standardní

na míru.

délka 2 metry, možnost délky
27

EVO3 TITAN
Hi Fi World
5 Globe Winner

20 AMP
THERMAL
CIRCUIT
BREAKER
AND RCD

112,5OO AMP
PROTECTION

EARTH FAULT
PROTECTOR

SAFETY
DISCHARGE
CIRCUIT

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

Nový EVO3 Titan je pokrokem v originálním a násobně oceněném
provedení IsoTeku. Obvod prošel s využitím jedinečné Direct-Coupled©
technologie radikální transformací. EVO3 Titan symbolizuje tu největší sílu
vysokoproudového síťového filtru v tom nejmenším provedení.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Snižuje

radiofrekvenční rušení o 82 dB
(standard 50 ohmů) na 5Hz frekvenčního
rozsahu.

SELECT

Unikátní,

30

devíti fázová filtrační síť v
paralelním zapojení zajišťuje extrémně
nízký odpor a vysokoproudé napájení.
To představuje v porovnání s původním
GII Titan nárůst filtrace o 20% u šumu z
diferenčního režimu rozdílového napětí a
600% u obecného šumu. 50% z 40A obvodu
Super Titanu byl překonfigurován na 20A.

KERP©

s inovativním způsobem zajišťuje
rovnocenný odpor a rovnocenné napájení
napříč všemi zásuvkámi.

Ochrana

proti nárazům elektrického
proudu o síle až 112,500A spolu s
ochranou před poruchou uzemnění
představují jedinečný sekvenční systém
ochrany od IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: pevné jádro postříbřené
UPCOCC mědi uzavřené dvojitou FEP
izolací ve vzduchovém dialektriku.

DVA

nezávislé výstupy poskytují 4,600W
trvalého výkonu s možností až 25,000W
krátkodobého výkonu (povolené napájení).

Dostupné

pro UK, EU, US, australské,
švýcarské a jihoafrické zásuvky.

K.E.R.P

POLARIS-X

“Existují určitá vylepšení, která
jakmile vyzkoušíte, už bez nich
nemůžete žít… Můžu jen gratulovat
IsoTeku k takovému produktu. Není
to totiž nic menšího než skvost.
Velmi úspěšný pokrok GII Titanu.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

Hi Fi World
5 Globe Winner

EVO3 Sigmas je větším bratrem našeho vysoce uznávaného EVO3 Aquarius. Opět
nabízí 4 středněproudé výstupy schopné snést proud o 10A a dva vysokoproudé
výstupy s 16A řízené obvody z odlehčené verze vyššího modelu Titan - DirectCoupled©.Ta skutečnost představuje Sigmas cenově velmi efektivním vylepšením
celého systému.
Odstraňuje

režimu

Snižuje

obecný šum a šum z diferenčního

radiofrekvenční rušení o 75dB.

Šest

jednotlivých filtračních stupňů zajišťuje
optimální izolaci mezi jednotlivými zásuvkami,
které se tak navzájem neovlivňují. Dva
vysokoproudé výstupy přejímají obvody
technologie Direct-Coupled©. Další čtyři
výstupy představují unikátní řešení IsoTeku
Adaptive Gating©, které automaticky snímají
zátěž.

LED

displej zobrazuje aktuální napětí a THD
zkreslení sinusového signálu.

KERP©

s inovativním způsobem zajišťuje
rovnocenný odpor a rovnocenné napájení
napříč všemi zásuvkámi.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu o
síle až 108,000A.

Vnitřní

kabeláž: pevné jádro postříbřené
UPCOCC mědi uzavřené dvojitou FEP
izolací ve vzduchovém dialektriku.

SELECT

EVO3 SIGMAS

“Byl jsem doopravdy ohromen
a unesen tím, kolik vylepšení
EVO3 Sigmas přináší oproti
předchozímu modelu. Tenhle
produkt je vážně senzační
v tom, jaký efekt má na celý
systém a může být považován
za nezbytnou součást každého
audio systému.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

DVA vysokoproudé

výstupy nabízí 3,680W
trvalého výkonu a další čtyři středněproudé
výstupy 2,300W trvalého výkonu.

Dostupné

pro UK, EU, US, australské,
švýcarské a jihoafrické zásuvky.
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EVO3 GENESIS ONE

DIN Black 8.45

Genesis One je uměleckým dílem, které tvoří jediná buňka generátoru sinusových
vln s extrémně nízkým THD (zkreslením sinusového signálu). Systém může být
použit k dramatickému zlepšení zdrojových komponentů. Každá buňka může být
zkombinována či propojena dohromady s další, takže je zapotřebí pouze jeden
kabel pro napájení ze zásuvky (přívod ze zdi).
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Jedna

zásuvka přináší absolutně čistou
energii, nízké zkreslení a nově vybudované
napájení.

MOSAIC

Unikátní

34

systém jedné buňky generátoru
síťových sinusových vln snižuje šum o
85db až na úroveň 0 Hz a zároveň pracuje
v zesílené třídě D s lineárním napájecím
zdrojem.

Vnitřní

kabeláž: pevné jádro kabelu z
postříbřené UPCOCC mědi uzavřené
dvojitou FEP izolací ve vzduchovém
dialektriku.

100W

výkonu absolutně čisté energie pro
všechny zdrojové komponenty.

Dostupné

pro UK, EU, US, AU, CH a
jihoafrické zásuvky.

Dodáváno

s IsoTek EVO3 Premier
napájecím kabelem.

“Nejmodernější řešení čisté
energie pro jednotlivé zdrojové
komponenty. Generátor ryzích
síťových sinusových vln v každé
buňce. Umístěte šest jednotek
vedle sebe, abyste dosáhli
standardní šířky komponentu
pro umístění do hifi stolku nebo
zařízení zkombinujte se systémem
Titan One pro vaše jedinečné
řešení čisté energie na míru!”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU

MOSAIC

EVO3 TITAN ONE

DIN Black 8.45

Titan One přeměňuje jedinečnou a vysoce oceňovanou Direct-Coupled©
technologii v diskrétní variantu jedné buňky, která zvládne dokonalý vysoký proud
i nízký odpor napájecího filtru, a to v tom nejmenším možném provedení.
Odstraňuje

režimu.

obecný šum a šum z diferenčního

Jeden

specializovaný výstup zajišťuje
absolutně čistý vysoký proud, nízký odpor a
nízké zkreslení napájení.

Unikátní

filtrační systém jedné buňky snižuje
šum o 85dB (50 ohmů standard) na úroveň 5
Hz frekvenčního rozsahu.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 112,500A spolu s ochranou před
poruchou uzemnění představují jedinečný
sekvenční systém ochrany od IsoTeku.

Vnitřní

kabeláž: pevné jádro z postříbřené
UPCOCC mědi uzavřené dvojitou FEP
izolací ve vzduchovém dialektriku.

3,680W

výkonu vysokého proudu čistí
energii pro výkonové zesilovače, aktivní
reprosoustavy, subwoofery a podobně.

Dostupné

zásuvky.

pro UK, EU, US, AU, CH a ZA

Dodáváno

kabelem.

s IsoTek EVO3 Premier napájecím

“Nejmodernější vysokoproudý
napájecí systém pro
integrované, stereo nebo
mono výkonové zesilovače.
Umístěte šest jednotek
vedle sebe, abyste dosáhli
standardní šíře racku nebo
zkombinujte se systémem
Genesis One pro ultimátivní a
jedinečné řešení čisté energie
na míru!”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU
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MOSAIC GENESIS
DIN Black 8.45

Mosaic Genesis je kombinace - hybridní verzí produktu z řady Ultimate. Slučuje
aktivní generátor napětí s extrémně nízkým zkreslením sinusového signálu
a pasivní odlehčenou verzi oceněné Direct-Coupled© technologie. Z jednoho
přístroje lze tak připojit tři zdrojové a dva výkonové komponenty k maximálně
kvalitnímu napájení.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Střední

proud: tři výstupy poskytují nově
generované napájení a redukují šum o více
než 85dB rozšiřující se až na frekvenci 0
Hz.

MOSAIC

Vysoký
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proud: dva výstupy s extrémně
nízkou úroveni impedance a zároveň snižují
radiofrekvenční rušení o 75dB (50 ohmů
standard).

Progresivní

ochrana obvodu proti nárazům
elektrického proudu o síle až 99,000A.

Vnitřní

kabeláže: pevné jádro z postříbřené
UPCOCC mědi uzavřené dvojitou FEP
izolací ve vzduchovém dialektriku.

Generovaný

výkon až 150W absolutně
čisté energie u tří výstupních zásuvek pro
nízkoodběrová (zdrojové) zařízení

Výkon

4,600W (230V@20A) nabízí
dvě zásuvky určené pro silné výkonové
zesilovače nebo samostatné monobloky.

Dostupné

pro UK, EU, US, australské,
švýcarské a jihoafrické zásuvky.

“Nejspíš ten nejlepší
hybridní síťový filtr, jaký
byl zatím vytvořen. Mosaic
Genesis nabízí extrémně
nízké zkreslení sinusových
vln zkombinované s
unikátním obvodem
Direct-Coupled© pro
vysokoproudé zařízení.”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU

EVO3
SUPER TITAN
Hi Fi World
5 Globe Winner

32 AMP
THERMAL
CIRCUIT
BREAKER
AND RCD

Super Titan je nejvyspělejším vysokoproudým přístrojem v technologii síťových
filtrací, který zajišťuje extrémně nízký odpor, čisté vysokoproudé napájení pro
high end výkonové zesilovače se schopností dodat přechodové špičky až o
výkonu 35,500W. Super Titan je celosvětově nejvýkonnější síťový filtr.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Snižuje

radiofrekvenční rušení o 85dB.

Nezávislé

výstupy - žádná zásuvka není
propojena s jinou, čímž je zamezeno
vzájemné kontaminaci mezi přístroji.

ULTIMATE

Unikátní

40

filtrační síť zahrnuje uskupení
čtyřech sedmi stupňových filtrů v paralelním
zapojení a zajišťuje extrémně nízký odpor a
vysoký proud.

KERP©

s inovativním způsobem zajišťuje
rovnocenný odpor a rovnocenné napájení
napříč všem zásuvkám.

Ochrana

proti nárazům elektrického proudu
o síle až 135,000A spolu s ochranou před
poruchou uzemnění představují jedinečný
sekvenční systém ochrany od IsoTeku.

Čtyři

výstupy poskytují 7,360W trvalého
výkonu s možností přechodové špičky o
výkonu až 35,500W.

Jedinečný

ISIS© izolační sytém - naprosto
eliminuje resonance šasi jednotky Super
Titan (hliníkové tělo je zabudované do plně
kontrolovaného resonančního sytému)

Dostupné

pro 32A, UK, EU, a US zásuvky.

135,OOO AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

K.E.R.P

POLARIS-X

“To, co jsem uslyšel, mě překvapilo
a šokovalo - poprvé jsem
poslouchal hudbu a ne hi-fi.”
HI-FI WORLD MAGAZINE

“Super Titan od IsoTeku je
fantastický. Můžeme říct, že Super
Titan vylepší výkon jakéhokoli hi-fi
systému, u kterého je použit. Super
Titan vám dá možnost konečně
poznat pravý výkon vašeho
zařízení.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

ULTIMATE

EVO3 GENESIS

Revoluční měřítko v technologii čistého napájení pro vysoce kvalitní audio
a AV systémy. Genesis využívá několik generátorů a vytváří extrémně nízké
zkreslení zcela nového napájení sínusové vlny - unikátní komponent, jedinečně
efektivní.
Odstraňuje

obecný šum a šum z
diferenčního režimu.

Přesahuje

85 dB redukce šumu až na 0

Stabilizuje

napětí na 230V +/- 2%.

Hz.

4x

nezávislé výstupy - žádná zásuvka
není propojena s jinou, čímž je zamezeno
vzájemné kontaminaci mezi přístroji.

Celkově

vygeneruje 600W čisté energie
pro zdrojové komponenty.

První

světový násobný síťový generátor.

Jedinečný

ISIS© izolační sytém naprosto eliminuje resonance šasi
jednotky Genesis (hliníkové tělo je
zabudované do plně kontrolovaného
resonančního sytému)

Dostupný

s UK, EU, a US zástrčkami.

“Výsledky měření ukazují
[Hi-Fi News Lab Report]
celkové zkreslení z EVO3
Genesis je menší jak
dvacetina oproti napájení
ze sítě. Tento výsledek,
jakýmkoliv měřítkem, je
excelentní.
Není pochyb o tom, že
Genesis může vyvolat
výrazné zlepšení v kvalitě
zvuku.”
HI-FI NEWS MAGAZINE
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EVO3 INITIUM

Initium je nově nejdostupnějším napájecím kabelem od IsoTeku, který byl
navržen pro poskytování toho nejlepšího výkonu za maximálně přijatelnou
cenu. Initium je naprostou nutností pro nahrazení všech obyčejných plastových
černých kabelů, které jsou sice levné, ale nekvalitní.

GET CONNECTED

40

44

vláken tvořených z 99,9999% OFC mědi
je zformovaných do tří vodičů o tloušťce 2
milimetrů čtverečních, díky čemuž nabízí
zvýšenou úroveň čistoty zvuku a pokročilou
vodivost. Ty jsou sestaveny do paralelní
konstrukce s mírným zkroucením.Tato
osvědčená technologie je vysoce efektivní
v potlačování radiofrekvenčního rušení a
EMI šumu.

PE

dialektrikum (izolace) je chemicky
inertní a dialektricky konstantní i přes široký
frekvenční rozsah.

Bavlněná

výplň poskytuje vnitřní pevnost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikajicí
při přenosu vibrací.

Vnější

plášť o průměru 10 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Koncovka

kabelu Initium je tvořená na
zakázku tvarovanými konektory z prvotřídní
pevné mědi s robustní vrstvou niklu.

Dostupné

pro 16A, UK, EU, US, AU a CH
zásuvky se standardní C15 IEC koncovkou.

Pouze

o délce 1,5m. Délky na zakázku
nejsou dostupné.

“Levné černé síťové kabely, jenž
jsou zdarma součástí balení s
elektronikou, jsou vyráběny co
nejlevněji na úkor kvality. Initium
představuje cenově výhodné
vylepšení výkonu vašeho audio
systému.”
DESIGNOVÝ TÝM ISOTEKU

GET CONNECTED

EVO3 PREMIER

EVO3 Premier používá vysoce kvalitní materiály a geometrii obecně spojovanou
s mnohem dražšími kabely. Rychlý posun kvality vašeho systému za přijatelnou
cenu, to jsou důvody, proč vyměnit všechny obyčejné černé kabely za Premier.
40

postříbřených vláken tvořených z
99,9999% OFC mědi je zformovaných
do tří vodičů o tloušťce 2 milimetrů
čtverečních, díky čemuž nabízí
mimořádnou úroveň čistoty zvuku a
pokročilou vodivost. Ty jsou sestaveny do
paralelní konstrukce s mírným zkroucením.
Tato osvědčená technologie je vysoce
efektivní v potlačování radiofrekvenčního
rušení a EMI šumu.

PE

dialektrikum (izolace) je chemicky
inertní a dialektricky konstantní i přes široký
frekvenční rozsah.
výplň poskytuje vnitřní pevnost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikajicí
při přenosu vibrací.

Vnější

plášť o průměru 10 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Koncovka

kabelu Premier je tvořená na
zakázku tvarovanými konektory z prvotřídní
pevné mědi s robustní vrstvou 24K zlata.

Dostupné

pro 16A, UK, EU, US, AU a CH
zásuvky se standardními C7, C15 a C19
koncovkami.

“Zřetelné vyčištění zvuku…
Více prostoru, méně
šumu, lepší rozlišení a
mnohem větší smysl
hudebního dění… Vysoce
doporučováno zejména
pro skvělý poměr výkonu a
ceny.”
HI-FI CHOICE

Pouze

o délce 1,5m. Délky na zakázku
nejsou dostupné.

Bavlněná

45

EVO3 SEQUEL

EVO3 Sequel přináší geometrii konstrukce kabelu Premier a vylepšuje jej o
aktivní stínění. Standardní délka byla prodloužena z 1.5 metru na 2 metry.

GET CONNECTED
ESSENTIALS
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postříbřených vláken tvořených z
99,9999% OFC mědi je zformovaných
do tří vodičů o tloušťce 2 milimetrů
čtverečních, díky čemuž nabízí
mimořádnou úroveň čistoty zvuku a
pokročilou vodivost. Ty jsou sestaveny
do paralelní konstrukce s mírným
zkroucením.Tato osvědčená technologie
je vysoce efektivní v potlačování
radiofrekvenčního rušení a EMI šumu.

Vrstva

obalu z mylarové fólie a uzemněný
OFC plášť zajišťují maximální potlačení
radiofrekvenčního rušení.

Teflonová

FEP dialektrika (izolace) je
chemicky inertní a dialektricky konstantní i
přes široký frekvenční rozsah.

Bavlněná

výplň poskytuje vnitřní pevnost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikající
při přenosu vibrací.

Vnější

plášť o průměru 10 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Koncovka

kabelu Sequel je tvořená
na zakázku tvarovanými konektory z
prvotřídní pevné mědi s robustní vrstvou
24K zlata.

Dostupné

pro 16A, UK, EU, US, AU a CH
zásuvky se standardními C7, C15 a C19
koncovkami.

Standardní

délka 2 metry, možnost délky
na zakázku.

“Kabel Sequel je velmi dobře
zpracován a za přijatelnou cenu
a dodá zdrojovému vybavení
mimořádné oživení výkonu.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

“Velmi kvalitní, vysoce robustní
napájecí kabel, doživotní
investice. Po zvukové stránce
kabel zlepší jemné nuance a
detaily. Rychlá a jednoduchá
cesta, jak doladit zvuk vašeho
systému.”
LITE MAGAZINE, NĚMECKO

GET CONNECTED

EVO3 ELITE

IsoTek Elite využívá unikátní sedmi jádrovou geometrii, vysoce čistou měď
a bezchybnou izolaci k prvotřídnímu výkonu. Dvojité stínění s aktivním OFC
opletem dramaticky snižuje radiofrekvenční rušení a EMI znečištění.
7

postříbřených vláken je tvořených z
99,9999% OFC mědi - tři aktivní a tři
neutrální jsou rozmístěny okolo jádra.
Jsou sestaveny do paralelní konstrukce
s mírným zkroucením.Tato osvědčená
technologie je vysoce efektivní v
potlačování radiofrekvenčního rušení a
EMI šumu.

Vrstva

obalu z mylarové fólie a uzemněný
OFC plášť zajišťují maximální potlačení
radiofrekvenčního rušení.

Teflonová

FEP dialektrika (isolace) je
chemicky inertní a dialektricky konstantní i
přes široký frekvenční rozsah.

Bavlněná

výplň poskytuje vnitřní pevnost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikající

při přenosu vibrací.
Vnější

plášť o průměru 12 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Koncovka

kabelu Elite je tvořená pomocí
stupňovitých spojů z bezkyslíkaté mědi
(OFC) a vodiči z 24K zlata.Ty přináší
nejvyšší kvalitu a jsou nejméně náchylné
k poškození.

Dostupné

pro 20A, UK, EU, US, AU a CH
zásuvky se standardními C7, C15 a C19
koncovkami.

“Kabel nejvyšší kvality.”
HI-FI WORLD

“Čím více kabelů EVO3 Elite
jsem přidal do systému, tím
byla hudba uvolněnější a
klidnější. Naopak, když jsem
kabely odpojil, uspokojivý
zvuk systému se zmenšil
a ubilo detailu. Působivé
příslušenství.”
HI-FI+

Standardní

délka 2 metry, možnost délky
na zakázku.
47

EVO3 OPTIMUM

Nejlepší síťový kabel, jenž přináší špičkovou technologii, unikátní geometrii
vodičů a ryzí měď v kombinaci s pokročilými materiály. Optimum je nejvíce
sofistikovaným kabelem od IsoTeku a je schopen neuvěřitelných výsledků.

GET CONNECTED
ESSENTIALS

Unikátní
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postříbřená OCC vlákna jsou
zformovaná do tří vodičů o tloušťce
3 čtvereční milimetry, čímž nabízí
jedinečnou úroveň čistoty mědi. Jsou
sestaveny do paralelní konstrukce s
mírným zkroucením.

Obal

z mylarové fólie a uzemněný
OFC plášť zajišťují maximální potlačení
radiofrekvenčního rušení.

Teflonová

FEP dialektrika (isolace) je
chemicky inertní a dialektricky konstantní i
přes široký frekvenční rozsah.

Bavlněná

výplň poskytuje vnitřní pevnost
kabelu a zároveň potlačuje šum vznikající
při přenosu vibrací.

Vnější

plášť o průměru 12,5 mm poskytuje
vysoký stupeň ohebnosti a odolnosti proti
mechanickému poškození.

Koncovka

kabelu Optimum je tvořená
pomocí stupňovitých spojů z bezkyslíkaté
mědi (OFC) a vodiči z 24K zlata.Ty přináší
nejvyšší kvalitu a jsou nejméně náchylné
k poškození.

Dostupné

pro 25A, UK, EU, US, AU a CH
zásuvky se standardními C7, C15 a C19
či Neutrik koncovkami.

Standardní

délka 2 metry, možnost délky
na zakázku.

“EVO3 Optimum změní výkon
vašeho audio systému k
nepoznání. Zlepšení, která
přináší jsou zřetelná a nikdo
neodejde bez pochybností o
důležitosti síťových kabelů.”
HI-FI CHOICE MAGAZINE

