TABELA DE PREÇOS 2018
em vigor a partir de 1 de Agosto de 2018

Praceta Alves Redol, 3-A, ao Fanqueiro
2660-353 Loures
Telefone 211 944 015 | E-mail: encomendas@smartaudio.pt | internet: www.smartaudio.pt
SIGA-NOS:

digital
PVPR
P. TABELA

DAC DSD DUAL CORE A BATERIA

649,00 €
527,64 €

▪▪ O primeiro DAC e único no mundo (a qualquer preço) com capacidade nativa
Octa- DSD512/PCM768/Duplo DXD.
▪▪ Com conversor nativo Burr-Brown Dual-Core DSD/PCM, o micro iDSD é capaz
de uma resolução nativa PCM768kHz, Octa-velocidade DSD512 e 2 x DXD.
▪▪ Possui três modos de alimentação diferentes Eco, Normal e Turbo. Capaz
de 250mW, 1000mW ou 4000mW, sendo capaz de amplificar toda a gama de
auscultadores existentes, inclusivamente os mais esotéricos.
▪▪ O chipset Nativo da BurrBrown é um verdadeiro DAC Multibit, que representa o melhor dos melhores. Este chip lida como os sinais PCM e
DSD de forma nativa, sendo que a musica permanece no seu formato original durante todo o processo de descodificação.
▪▪ Global Marter Timing® – Femto precision clock timing é o sistema do AMR-777, que permite bloquear completamente o jitter proveniente
da fonte, criando um novo relógio estável isolado do relógio da fonte. O processo GMT assegura que o relógio mantem uma precisão
absoluta.
▪▪ Active Noise Cancelation® - O sistema de cancelamento de ruido ANC® para a alimentação vinda da USB, significa um patamar de ruído
100x mais baixo que o convencional gerado pelos filtro comuns de rejeição de ruído.

PVPR
P. TABELA

DAC DSD256/PCM384 DE SECRETÁRIA PARA AUSCULTADORES

439,00 €
356,91 €

▪▪ O iDAC2 é a nova versão de 2015 deste DAC e amplificador de auscultadores.
▪▪ É um projecto totalmente novo desenhado sobre os louvores generalizados
ganhos pelo iDSD nano e micro iDSD.
▪▪ Reprodução nativa ® reprodução em DSD e PCM. O que isso significa? O iDAC2
(e todos os outros DACs iFI) irão manter a integridade do formato até o fim. O
que é DSD permanece DSD e o PCM fica em PCM.
▪▪ De 16/44kHz até de Quad-Speed DSD256, o iDAC2 é capaz de lidar com todos os formatos com sutileza consumada.
▪▪ Isto evoca um ‘acerto’ na audição do iDAC2, não há nenhuma conversão de formato ou sobre amostragem.
▪▪ As raízes da AMR/iFI baseiam-se na amplificação de válvulas single-ended, não sendo por isso surpresa que o iDAC2 opere em classe A.
▪▪ O estágio de saída analógica usa um buffer de classe A discreta, que combina um J-Fet de canal N e um transistor bipolar PNP. Isto foi
originalmente projetado para a próxima linha Pro e o seu pedigree é irrepreensível.
▪▪ A AMR/iFI orgulha-se da qualidade de componentes utilizada: Elna Silmic II, condensadores TDK C0G, resistências Vishay MELF, o iDAC2
tem todos. A fonte de alimentação do DAC, inclui o nosso novo ‘Super regulador ®’ um filtro de ruído de derivação bastante singular que
limpa a alimentação USB para o DAC.

PVPR
P. TABELA

DAC DSD COM BLUETOOTH E ENTRADAS SPDIF
▪▪ O iOne pode ser ligado via saídas analógicas, Bluetooth, USB ou S/PDIF (óptica/
coaxial). Além disso, a implementação de Bluetooth de qualidade audiófila
no iOne permite a decodificação tanto aptX como AAC, assim pode escutar via
Apple ou Android, PC ou Mac.
▪▪ Entrada Spdif com Isolamento Galvânico, REclock®/REgenerate® - Ao isolar
fisicamente o DAC da fonte de sinal consegue-se quebrar a passagem de ruído
da fonte de sinal pela ligação Spdif anulando o mesmo.
▪▪ O chipset Nativo da BurrBrown é um verdadeiro DAC Multibit, que representa o melhor dos melhores. Este chip lida como os sinais PCM e
DSD de forma nativa, sendo que a musica permanece no seu formato original durante todo o processo de descodificação.
▪▪ Global Marter Timing® – Femto precision clock timing é o sistema do AMR-777, que permite bloquear completamente o jitter proveniente
da fonte, criando um novo relógio estável isolado do relógio da fonte. O processo GMT assegura que o relógio mantem uma precisão
absoluta.
▪▪ Active Noise Cancelation® - O sistema de cancelamento de ruido ANC® para a alimentação vinda da USB, significa um patamar de ruído
100x mais baixo que o convencional gerado pelos filtro comuns de rejeição de ruído.
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229,00 €
186,18 €

digital
PVPR
DAC/DSD A BATERIA

P. TABELA

159,00 €
129,27 €

▪▪ O iFI nano iDSD LE é uma versão Light do premiado Nano iDSD original
Tecnologicamente e em performance trata-se do mesmo aparelho, tendo
“emagrecido” no preço ao perder a saída Spdif e o seletor de filtro digital.
▪▪ O chip Burr-Brown usado foi desenvolvido pela BB Japão (em oposição à BBTI).
Embora a introdução do chip tenha sido pós fusão com a Texas Instruments,
o mesmo representa “o canto do cisne” da Burr-Brown para o melhor de sua
tecnologia em conversão e é tido até hoje, em alta consideração.
▪▪ O foco em dispositivos audio portáteis posiciona o iDSD na vanguarda da mais recente mudança do áudio. Não apenas com computadores,
mas juntamente com dispositivos iPhone/iPad/ Android, o iDSD torna-se uma fonte de áudio high-end capaz de reproduzir incrivelmente
bem, todos os formatos: PCM de 16bits/44kHz até 32/384kHz | DSD 128 | DXD até 384kHz
▪▪ O iFI iDSD oferece o melhor da bateria e o melhor da alimentação USB. Sonoramente falando, o iDSD é capaz de usar a energia da bateria
para obter um excelente resultado sónico. Em segundo lugar, a iDSD através de seu poderoso amplificador de auscultadores com 80mW
oferece o prazer do áudio high-end, portátil.

PVPR
AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES/DAC DE BOLSO

P. TABELA

229,00 €
186,18 €

▪▪ Suporta qualquer formato Standard ou de Alta Resolução existente, de PCM
16bits/44kHz a PCM 32bits/768kHz e DSD 22.57Mhz (ficheiros Master de Alta
Resolução), quando ligado directamente a um PC ou a leitor de rede via USB.
▪▪ Entrada OTG USB (tipo A), permite uma ligação fácil com iPhone/ dispositivos
móveis e tablets.
▪▪ Componentes de alta performance são usados num estágio de saída analógico
dual-mono.
▪▪ O primeiro DAC da iFi a lidar com ficheiros MQA (Master Quality Autenticated).
▪▪ ZEROJITTER LITE® - Relógio de cristal de baixo jitter – com base em osciladores de cristal separados para 44.1 e 48 khz. Tecnologia originária
da AMR.
▪▪ Circuito iPurifier interno para melhor isolamento da entrada USB.
▪▪ Circuito de tecnologia balanceada para auscultadores, melhora o desempenho de auscultadores sem esta ligação. Com 10 vezes mais
energia do que um iPhone, pode conduzir qualquer auscultador com controlo absoluto e uma autonomia de mais de 10 horas.
▪▪ Inclui iEMatch para permitir um ajuste fino da energia com auscultadores e auriculares de alta sensibilidade.

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES/DAC DE BOLSO

PVPR
P. TABELA

449,00 €
365,04 €

▪▪ DAC DSD com o chipset Burr-Brown Hi-res verdadeiramente nativo para os
ouvintes mais exigentes
▪▪ Amplificador dual-mono para auscultadores com 500mW por canal, que pode
aproveitar as potencialidades de auscultadores tanto 32 como de 600 ohm
▪▪ Áudio de alta resolução até PCM768kHz e DSD512
▪▪ Pronto para reproduzir todos os ficheiros codificados MQA de alta resolução
▪▪ Bluetooth (aptX HD e AAC) para reprodução sem fios com qualidade de CD
▪▪ Saída de linha balanceada compatível com 3.5mm traz os benefícios da ligação balanceada para auscultadores
▪▪ Processamento analógico de sinal (ASP)com circuitos de otimização 3D +® e XBass+® para auscultadores
▪▪ Controle de volume analógico puro mantendo a resolução total em todos os níveis de volume
▪▪ Filtro Digital audiófilo selecionável
▪▪ Grande bateria de polímero de lítio, fornecendo 2200mAh para seis a oito horas de reprodução autónoma

www.smartaudio.pt
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pro
PVPR

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES DE ESTÚDIO

P. TABELA

1.999,00 €
1.625,20 €

▪▪ Modo de amplificação selecionável pelo utilizador – vivacidade dos
transístores ou luxuriante das válvulas*
▪▪ Amplificador de auscultadores professional e pré-amplificador high-end
▪▪ Saída de auscultadores super-poderosa de 14,000mW, integralmente
balanceada, circuito de topologia totalmente discreta
▪▪ 3D Holographic® matrizes analógicas duplas para auscultadores e
colunas
▪▪ 2 Válvulas GE5670
▪▪ XBass® Sistema de correcção analógica de graves, corrige a resposta de auscultadores/colunas
▪▪ Componentes de qualidade de referencia, condensadores Elna Silmics e Silver Mica
▪▪ Porta de expansão para modulo iFI de energia para Auscultadores Electrostaticos (Stax etc.)

PVPR

O TOPO PARA ELETROESTÁTICOS, E NÃO SÓ

P. TABELA

1.649,00 €
1.340,65 €

▪▪ O iESL de série Pro é a melhor maneira de amplificar auscultadores
eletrostáticos.
▪▪ Quer seja alimentado pelo seu amplificador estéreo ou pelo iCAN Pro,
pode bater-se de igual para igual com os melhores amplificadores para
auscultadores eletrostáticos. A sua característica mais marcante é uma
transparência e uma ultra larga faixa dinâmica que é totalmente natural.
▪▪ O iESL Pro faz uso de 3 componentes principais, todos desenvolvidos
usando as melhores abordagens clássicas combinadas com a mais
recente tecnologia de ponta, para proporcionar a mais perfeita
experiência de audição de auscultadores.
▪▪ Pinstripe Permalloy Core Transformer (PPCT) – Transformador de elevada largura de banda e baixa distorção com enrolamentos de múltipla secção verticais e horizontais, executados à
mão e excedendo largamente os standards definidos.
▪▪ Capacitive Battery Power Supply – Fonte de alimentação a baterias que são recarregadas, desligando-se depois o circuito para uma alimentação sem ruído.
▪▪ Condensadores Wima e resistências Vishay Melf – Componentes da mais alta qualidade que asseguram a performance, precisão e fiabilidade.
▪▪ As características únicas do transformador utilizado, conferem ao iESL um estágio de acoplamento por transformador sem rival. Como tal cada auscultador dinâmicos topo de gama
quando utilizados pelo iESL goza de um novo nível de suavidade e arejamento.

Pro iDSD

PVPR

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES/DAC
COM STREAMING

P. TABELA

2.749,00 €
2.234,96 €

▪▪ A iDSD Pro utiliza quatro DAC’s Burr-Brown Bit-perfect DSD e DXD numa
configuração intercalada, que permite um total de oito pares de sinais
diferenciais.
▪▪ Se o DAC Multibit é metade do ‘coração’ de motor de digital do iDSD Pro,
a outra metade é o Crysopeia FPGA (programmable gate array field). Ele
lida com amostragens até DSD1024. Na verdade, o iDSD Pro pode lidar
com todos os formatos de áudio sejam DSD1024 ou PCM 768K através
dos filtros digitais selecionáveis pelo utilizador.
▪▪ Todas as entradas (incluindo USB) são galvanicamente isoladas e a entrada USB é autoalimentada.
▪▪ Todos os sinais para os DACs são re-sincronizados com o relógio Global Master Timing® de baixo jitter derivado da empresa-mãe AMR.
▪▪ Todo o processamento digital é bit-perfect, sem emprego do ASRC ou sobre amostragem a menos que os filtros digitais sejam explicitamente selecionados
▪▪ Com reprodução LINKPLAY™ Wi-Fi/rede, e protocolo Spotify e Tidal incorporado e amplo
▪▪ Suporte para 32-Bit / 192kHz e DSD64, o iDSD Pro pode ligar diretamente a um router para reprodução de música on-line sem necessitar de um streamer ou leitor de rede adicional.
Pode ainda reproduzir diretamente através de um disco externo ou cartão micro SD.
▪▪ Amplificador de auscultadores com saída 6,5; 3,5 e 2,5 balanceada com saída máxima de 4000mW por canal a 16Ω.
▪▪ Estágio analógico de saída com ganho fixo ou variável (potenciómetro Alps motorizado) selecionável entre tríodos em modo sigle ended, push pull ou transístores.
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analógico
PVPR
AMPLIFICADOR DE GIRA-DISCOS

P. TABELA

599,00 €
486,99 €

▪▪ Ganho ultra amplo de 36dB até 72dB
▪▪ Gama EQ precisa de 6 curvas RIAA
▪▪ Mais recente circuito de tecnologia depurada AMR; Class A, TubeState®
▪▪ Circuito super avançado DC-Infinito
▪▪ Componentes de Referência de Elna Silmics a Silver Mica
Alimentação excepcional iPower (15V), ‘mais silencioso que baterias’.

PVPR
BUFFER/PRÉ-AMPLIFICADOR A VÁLVULAS V2

P. TABELA

449,00 €
365,04 €

▪▪ Sistema melhorado 3D+ Holographic Sound® para colunas, baseado na
limitação da localização da audição humana para baixas frequências em estéreo.
Seletor para colunas de secretária aumentando em 30º o ângulo de abertura do
som das mesmas.
▪▪ É um facto científico que adicionar válvulas ao sistema aumenta o prazer de
audição. No iTube2 passa a existir um seletor que permite selecionar o modo
válvula tríodo single ended, push pull ou válvula clássica.
▪▪ Controlo de volume analógico de alta precisão.
▪▪ Está lá quando necessário e fora do circuito, quando o iTube2 é utilizado apenas como buffer.
▪▪ Outros melhoramentos da versão iTube2 incluem: Condensadores TDK C0G, Panasonic ECPU, ELNA e a nova fonte de alimentação iPower
de 15v de 6 elementos de filtragem com ANC+®(Cancelamento Ativo de Ruído), cujo patamar de ruído medido pelo Audio Precision 2, é de
apenas 1 µV para uma saída que pode chegar aos 7,75V.

PVPR
P. TABELA

329,00 €
267,48 €

AMPLIFICADOR DE AUSCULTADORES/DAC PORTÁTIL
▪▪ Sistema de som holográfico 3D e XBass melhorado, em conjunto com
componentes audiófilos especiais; condensadores de alimentação ELNA
Silmic; TDK COG e resistências Vishay MELF, assegura um todo melhor que
a soma das partes.
▪▪ Amplificação Class A TubeState na sua mais recente encarnação MKIII,
oferece um som mais autentico e valvular a partir do seu circuito discreto
em Classe A.
▪▪ Nova e ainda mais poderosa saída Turbo® para auscultadores com
4000mV, alimentado que é pelo novo iPower 15v.

www.smartaudio.pt
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optimização
PVPR
P. TABELA

GERADOR DE ALIMENTAÇÃO USB 3.0

499,00 €
405,69 €

▪▪ Active Noise Cancellation® Circuito de especificação militar de cancelamento de ruído.
▪▪ REclock® elimina o jitter e o ruído dos pacotes de dados, restora o sinal
▪▪ REgenerate® Regenera o sinal USB.
▪▪ REbalance® volta a corrigir o equilíbrio do sinal USB para cancelar o ruido DC.
▪▪ IsoPower separa as saídas Audio USB e Power USB através de um sistema inovador que elimina a contaminação do sinal áudio.
▪▪ IsoGround® remove o ruído indesejável de terra da entrada USB.
▪▪ PowerStation® nova alimentação com filtro subsónico de 3 estágios.
▪▪ RapidCharge® saída para carregamento USB (2.1ª).
▪▪ iPower (9V) mais silenciosa que a alimentação da bateria.

PVPR
P. TABELA

GERADOR DE ALIMENTAÇÃO USB 3.0 PORTÁTIL

249,00 €
202,44 €

▪▪ REclock® elimina o jitter e o ruído dos pacotes de dados, restora o sinal.
▪▪ REgenerate® Regenera o sinal USB.
▪▪ REbalance® volta a corrigir o equilíbrio do sinal USB para cancelar o ruido DC.
▪▪ Active Noise Cancellation® Circuito de especificação militar de cancelamento de ruído.
▪▪ IsoPower separa as saídas Audio USB e Power USB através de um sistema inovador que elimina a contaminação do sinal áudio.
▪▪ PowerStation® nova alimentação com filtro subsónico de 3 estágios.
▪▪ RapidCharge® saída para carregamento USB (2.1ª).
▪▪ iPower (9V) mais silenciosa que a alimentação da bateria.

PVPR

FILTRO DE ISOLAMENTO GALVÂNICO PARA SAÍDAS USB 3.0

439,00 €

P. TABELA

356,91 €

PVPR

49,00 €

▪▪ O Nano iGalvanic 3.0 é o primeiro dispositivo a oferecer completo isolamento
galvânico em saídas USB 2.0 e 3.0. Baseado num sistema proprietário, significa
um projeto completo de base, um dispositivo de isolamento galvânico ultraaudiófilo.
▪▪ O iGalvanic é único já que é baseado em tecnologia USB 3.0, permitindo
isolamento do sinal com velocidades de 5Ghz (para além de DSD512/768k).
▪▪ Possui tecnologia Zero Delay® - Tecnologia de isolamento avançada, sem processamentos ou desfasamentos temporais.
▪▪ REgenerate®/REclock®/REbalance® o sinal e alimentação USB.
▪▪ Groundlink – Para nenhuma/Uma/ ou varias ligações de terra que causam hum/buzz.
▪▪ Conversor Stealth – fonte de alimentação de ultra-baixo ruído 0,5µV

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ÁUDIO

P. TABELA

▪▪ O iFi iPower é uma fonte de alimentação DC audiófila de alta qualidade e baixo
ruído, disponível nas versões de 5V- 2.5A / 9 V– 2.0A / 12V– 1.8A / 15V - 1.5A.
Destinado a melhorar qualquer produto alimentado a DC, apenas é necessário
verificar a Voltagem e Amperagem do aparelho ao qual vai ligar.
▪▪ 10X menos ruído que uma fonte linear - Medido no Audio Precision 2, o
iPower tem um patamar de ruído de banda áudio surpreendentemente baixo
de apenas 3uV! Para colocar isto em contexto, o alimentador de ultrabaixo ruído
AC/DC da própria iFI tinha 10uV e uma alimentação linear audiófila mede cerca de 20uV.
▪▪ A matriz de saída de 12 elementos suprime o ruído dinamicamente em tempo real à medida que passa pela rede. Tecnologia como esta não é
comum no design de alimentação áudio.
▪▪ Toda a tecnologia por trás do iPower contaria pouco se não fosse audível. Com o novo iPower, o patamar de ruído é praticamente inaudível e o
mais importante nível de refinamento (quer oiça fonte digital ou analógica) foi amplificado vários níveis.
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39,84 €

optimização
PVPR

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO AC

P. TABELA

119,00 €
96,75 €

▪▪ O mais avançado sistema de cancelamento de ruido existente para a rede
elétrica
▪▪ Sistema de purificação de ruído sem cabos, o que reduz significativamente o
ruido da rede
▪▪ Sem efeitos secundários visíveis ou audíveis.
▪▪ Diagnostico de ligação de terra e de ligação de polaridade
▪▪ Ligação de terra com circuito de eliminação de loop da mesma
▪▪ Proteção contra picos de sobre voltagem

PVPR

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO DC PARA ALIMENTAÇÃO SMPS

P. TABELA

119,00 €
96,75 €

▪▪ Produto que visa filtrar e melhorar a qualidade das fontes de alimentação
comutadas convencionais.
▪▪ O DC Purifier fica entra a alimentação SMPS e o dispositivo que alimenta como
um PC, Router, NAS, DAC, Media Streamer, e com a mais recente tecnologia Active Noise Cancellation®, de 5V até 24V (até 3.5A), o DC iPurifier
reduz drasticamente o ruído DC.
▪▪ Compatível com a maior parte das fichas e tomadas deste tipo de alimentação (adaptadores incorporados).
▪▪ Utiliza o sistema activo de cancelamento de ruído na sua segunda versão e os condensadores SP-Cap polímer da Panasonic

PVPR

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO SPDIF

P. TABELA

169,00 €
137,40 €

▪▪ Isolamento Galvânico - Ao isolar fisicamente o DAC da fonte de sinal conseguese quebrar a passagem de ruído da fonte de sinal pela ligação Spdif anulando-o.
▪▪ REclock®
É uma funcionalidade 3 em 1 que reorganiza temporalmente/regenera / repete o fluxo do sinal Spdif.
A tecnologia REclock® elimina o jitter.
▪▪ REbalance® - Um elemento central para um sinal Spdif perfeitamente equilibrado, puro e com menos ruído.
▪▪ Global Master Timing® - Relógio digital GMT de alta precisão <300 femto segundos.
▪▪ Buffer de memória com controlo de fluxo de sinal.
▪▪ Operação Bit-Perfect - Suporta até 192kHz(PCM/DSD*).
▪▪ iPower 5V - Alimentação ultra limpa, mais silenciosa que a baterias.

PVPR

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO USB
▪▪ A plataforma de transmissão USB está estabelecida, no entanto, tal como
qualquer protocolo áudio, fatores indesejados continuam a afetar a qualidade
do áudio. O novo iPurifier 2 possui a mais recente tecnologia USB Audio da
iFi através do sistema Active Noise Cancellation® REclock® e REgenerate®,
mantendo o sistema original de REbalance®; antes do sinal digital entrar no DAC.

P. TABELA

TIPO A

149,00 €
121,14 €

TIPO B

▪▪ Active Noise Cancellation ®
Ao gerar um sinal idêntico ao sinal de ruído, mas exatamente em oposição de fase, ativamente, cancela o mesmo.
▪▪ REclock®
É uma funcionalidade 3 em 1 que reorganiza temporalmente / regenera / repete o fluxo do sinal USB. A tecnologia REclock® elimina o jitter.
▪▪ REbalance®
Um elemento central do sucesso do iPurifier original que é mantido e aprimorado no iPurifier 2, para um sinal USB perfeitamente
equilibrado, puro e com menos ruído.

www.smartaudio.pt
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otimização
PVPR

FILTRO DE ALIMENTAÇÃO PARA SAÍDAS USB

P. TABELA

49,00 €
39,84 €

▪▪ Active Noise Cancellation® - Ao gerar um sinal idêntico ao sinal de ruído, mas
exatamente em oposição de fase, ativamente, cancela o mesmo.
▪▪ USB 3.0 - Tecnologia otimizada para transferência de sinal.
▪▪ Redução de jitter - Corrige os erros temporais provocados pelo ruído.
▪▪ REbalance® - Um elemento central para um sinal USB perfeitamente equilibrado, puro e com menos ruído.

PVPR

FILTRO DE ISOLAMENTO GALVÂNICO PARA SAÍDAS USB

P. TABELA

56,00 €
45,53 €

▪▪ A função principal do iDefender é quebrar o ruído provocado pelos loops de terra.
▪▪ Possui tecnologia USB 3.0 optimizada para transferência de sinal.
▪▪ Desliga-a alimentação USB proveniente do PC e substitui-a por alimentação limpa
a partir de uma fonte externa super silenciosa de 5V (iFi iPower não incluído).

PVPR

SISTEMA DE TERRA PARA ELIMINAÇÃO DE RUÍDO

P. TABELA

56,00 €
45,53 €

▪▪ Se verificou que o seu sistema produz ruído/hum/hiss por falta de uma ligação
de terra, então o Groundhog tem o objetivo de resolver esse problema. Pode
também isolar múltiplas terras do sistema e criar apenas um único ponto de
escoamento com o Groundhog. Apenas necessita de um cabo de alimentação
IEC, para ligar o Groundhog ao seu sistema e criar um ponto único de escoamento
e dissipação de ruído.
▪▪ O Groundhog possui vários tipos de dispositivos de ligação: Terminação em RCA para ligação em qualquer aparelho com uma RCA por
utilizar; conversor USB para utilizar numa porta disponível; forquilha para aparelhos com ligação direta de terra e adaptador em Y mini-jack
3,5mm para RCA.

PVPR

DISPOSITIVO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE EM AUSCULTADORES

P. TABELA

56,00 €
45,53 €

▪▪ O iEMatch® resolve o problema dos intra-auriculares e auscultadores
ultrassensíveis, baixando o ganho, removendo o ruído e como tal,
melhorando a dinâmica.

PVPR

DISPOSITIVO PARA AJUSTE DE SENSIBILIDADE EM AUSCULTADORES

P. TABELA

▪▪ Chipset. . .
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24,00 €
19,51 €

cabos digitais audiófilos
0,75 m

P. TABELA

• Design de terminação dupla separa as linhas de Audio e Alimentação.
• Terminais USB maquinados, dão uma blindagem e rigidez excepcionais.
• Desenhado segundo as especificações da marca no que diz respeito a silenciadores de RF
triplos, que permitem a gama mais alargada de filtragem possível, sem afetar o sinal USB.

1,5 m

P. TABELA

CABO USB v2.0

0,5 m

P. TABELA

• O iFi iMercury é uma variante de cabo único do iGemini USB duplo, reescrevendo a transmissão padrão USB
para high-end com uma geometria especial e especificação de 90 ohm de Impedância, melhor que o padrão
USB 2.0. A resistência é 3 vezes menor do que o definido para este tipo de ligação.

1m

PVPR

CABO USB DUPLO v2.0

• Terminais USB maquinados, dão uma blindagem e rigidez excepcionais.

PVPR

PVPR

PVPR
P. TABELA

229,00 €
186,18 €

329,00 €
267,48 €

139,00 €
113,01 €

169,00 €
137,40 €

USB 3.0 ficha B

0,7 m

CABOS OTG DE MICRO USB E USB TIPO-C

1,5 m

• O projecto atípico de filtros RF3 é ajustável através da movimentação
do filtro central. Cada cabo possui 3 filtros de ruído em cerâmica de
Oxido de metal, cada um com uma gama diferente de filtragem e
contribuindo os 3 para uma filtragem mais alargada e eficaz.

0,7 m

• A ligação USB 3.0 é muito superior à USB 2.0 para lidar com volumes de dados de alta
informação, implicando o use de melhores cabos e terminais. Esta plataforma de
transmissão padrão muito mais elevada, significa que o USB áudio passa com o
mínimo de perturbações e uma transmissão mais forte, rápida e com menos jitter.

1,5 m

• Possui quádrupla blindagem para proteção do ruído RFI e EMI.

P. TABELA

P. TABELA

0,5 m

• O Mercury 3.0 é uma variedade de cabo único do USB duplo Gemini 3.0

USB 2.0 ficha B

CABO USB 2.0 e 3.0

P. TABELA

P. TABELA

1,0 m

• Desenhado segundo as especificações da marca no que diz respeito a
silenciadores de RF triplos, que permitem a gama mais alargada de
filtragem possível, sem afetar o sinal USB.

439,00 €

P. TABELA

0,5 m

• A ligação USB 3.0 é muito superior à USB 2.0 para lidar com volumes de dados de alta
informação, implicando o use de melhores cabos e terminais. Esta plataforma de
transmissão padrão muito mais elevada, significa que o USB áudio passa com o mínimo
de perturbações e uma transmissão mais forte, rápida e com menos jitter.

USB 3.0 ficha B

• Possui quádrupla blindagem para proteção do ruído RFI e EMI.

PVPR
P. TABELA

P. TABELA

1,0 m

CABO USB DUPLO 2.0 e 3.0

USB 2.0 ficha B

• O projecto atípico de filtros RF3 é ajustável através da movimentação do filtro central. Cada cabo
possui 3 filtros de ruído em cerâmica de Oxido de metal, cada um com uma gama diferente de
filtragem e contribuindo os 3 para uma filtragem mais alargada e eficaz.

P. TABELA

251,22 €

PVPR

15,00 €

PVPR

PVPR
PVPR

PVPR
PVPR

PVPR
PVPR

P. TABELA

356,91 €

589,00 €
478,86 €

439,00 €
356,91 €

589,00 €
478,86 €

239,00 €
194,31 €

309,00 €
251,22 €

239,00 €
194,31 €

309,00 €

12,19 €

• Condutores de alta qualidade em cobre OFHC
• O cabo do OTG da iFi audio permite-lhe extrair o sinal digital de seu DAC com facilidade.
• São perfeitos para uso com telefones Android. Existem nas versões USB-C 3.0 padrão e
Micro USB.
• A ligação USB 3.0 ‘A’ fêmea possui uma ligação mecânica muito mais eficaz, encaixando
diretamente na porta USB macho dos nano e micro iDSD BL e novo xDSD.

www.smartaudio.pt
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acessórios
GE5670

PVPR

KIT DE VÁLVULAS

P. TABELA

129,00 €
104,88 €

MESA PARA COMPONENTES MICRO E NANO
O iFI iRACK vai de uma a quatro prateleiras e serve para as séries micro e
nano. As suas prateleiras foram especialmente projectadas para minimizar a
ressonância e garantir um ajuste perfeito para cada unidade iFI.

Rack + Cabos*

Substitutas directas com melhor qualidade das 6922, 6DJ8, ECC88 e E88C.
Inclui par com adaptador 6922.

PVPR
P. TABELA

199,00 €
161,79 €

• Pilares não-magnéticos de aço inoxidável com controlo de micro-vibração.
• Prateleiras de vidro acrílico com ressonância-amortecida
• Anéis de borracha natural
• Spikes de precisão maquinadas com bases de acoplamento respectivas
• Conjunto de cabos RCA – opcional
* Cabo RCA (45cm) x 1 par; Cabo RCA (20cm) x 2 pares;
Adaptador USB A (femea) USB B macho x 1
Cabo ângulo recto 3,5 mm (14cm) x 1

MESA PARA COMPONENTES PRO

PVPR
P. TABELA
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www.smartaudio.pt

309,00 €
251,22 €

retro
+
SISTEMA DE SOM ESTÉREO A VÁLVULAS

PVPR
P. TABELA

2.399,00 €
1950,41 €

O Retro Stereo 50 + LS3.5 é um sistema de estéreo a válvulas tudo-em-um:
de Bluetooth aptx (iPhone/iPad) a alta resolução digital (computador) a vinil
(gira-discos), todos podem trazer as suas músicas, ligar sistema e reproduzir
música que simplesmente surpreende.

PVPR
AMPLIFICADOR RETRO

1.799,00 €

P. TABELA

1.462,60 €

PVPR

249,00 €

• Ligação aptX com emparelhamento simplificado NFC. A partir daqui é só abrir a aplicação,
seja a coleção de música no dispositivo, o Spotify ou o Tidal e reproduzir.
• Audio de alta resolução (DSD512, PCM 768kHz, 2x DXD), podem ser ouvidos via entrada USB
3.0 para ligação ao PC, mas também lá estão as tradicionais entradas coaxiais e opticas para
ligar o leitor de CD ou Bluray.
• Funcionando maioritariamente em classe A e com 2 x 25W. O Stereo 50 utiliza um circuito
de amplificação baseado nos melhores circuitos clássicos de amplificação a válvulas, fazendo
uso de 4 válvulas EL84X e 2 ECF82.
• Entradas de auscultadores de 3,5 e 6,3mm com ganho e sensibilidade independentes para
auscultadores intra-auriculares de alta sensibilidade e auscultadores circum aurais de baixa
sensibilidade.
• Tecnologia Holográfica 3D para auscultadores e XBass.
• Entrada de gira-discos MM e MC com ganho ajustável de 32-62dB, com 6 diferentes curvas
de equalização.
• Controlo de volume de alta qualidade por potenciómetro ALPS motorizado e comando à
distância.

CONJUNTO DE VÁLVULAS RETRO

P. TABELA

202,44 €

O conjunto inclui: 4x válvulas EL84 + 2x válvulas ECF82

www.smartaudio.pt
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