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  CENÍK:    (platný od 1.3.2010)    

Model
Doporuč. 
MOC (Kč)

Popis modelu

iTube ValveDock 7 300

Zesilovač iTube ValveDock využívá hybridní lampový obvod, díky kterému 
nabízí špičkovou reprodukci zvuku. Ta jde ruku v ruce s neotřelým 
designem a vynikajícím řemeslným zpracováním. To vše zákazník dostává 
za velice rozumnou cenu. Tento zesilovač lze připojit k jakémukoliv audio 
přehrávači (CD, MP3 apod.). Navíc je vybaven dokovací stanici pro všechny 
typy iPod přehrávačů (s výjimkou Shuffle).
 iTube ValveDock byl testován mnoha odborníky z prestižních hi-fi 
magazínu, kteří nešetří chválou. Britský What Hi-fi udělil tomuto zesilovači 
maximální počet pěti hvězdiček a vyhlásil zesilovač produktem roku v dané 
kategorii.

iTube ValveDock 
+ reproduktory 

Oli1
10 200

Výkon: 2x25W, frekvenční rozsah: 20Hz - 20KHz (±1.5dB), Harmonické 
zkreslení: ≤0.5%, odstup signál /šum: ≥86Db, výstupní impedance: 4Ω, 8Ω, 
vstupní impedance: 100KΩ , typ lampy: 2x6N1(ECC85) + 1x6E2(EM87), 
Rozměry: zesilovač (šxhxv) 260x145x130mm,  dokovací stanice 
155x130x123mm. Hmotnost: 4,3kg
2 -pásmová regálová reprosoustava
 Frekvenční rozsah: 60Hz - 20KHz, impedance 8 Ω, citlivost: 88 dB, 
zatižitelnost: 100W, 1x středo-basový reproduktor 100mm (tkaný ze 
skelných vláken),  1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome)
Rozměry: 152 x 239 x 178 mm

STEREO & VIDEO 1/2010                    

iTube ValveDock 
Carbon Edition 2 10 200

Zesilovač iTube ValveDock Carbon Edition II využívá hybridní lampový 
obvod, díky kterému nabízí špičkovou reprodukci zvuku. Oproti zesilovači 
iTube ValveDock, nabízí navíc kromě většího výkonu také možnost připojení 
k iPhone telefonům.
Připojit lze samozřejmě i ostatní iPod produkty a také další audio zařízení 
(CD, MP3 apod.). Zesilovač je vybaven video výstupen, díky kterému si 
můžete vychutnat videa uložená na vašem iPod zařízení na připojeném 
televizoru.

iTube ValveDock 
Carbon Edition 2 
+ reproduktory 

Oli1

13 100

Výkon: 2x28W, frekvenční rozsah: 20Hz - 20KHz (±1.5dB). harmonické 
zkreslení: ≤0.5%, odstup signál /šum: ≥86Db, výstupní impedance: 4Ω, 8Ω, 
vstupní impedance: 47KΩ, typ lampy: 2x6N2 + 1x6E2(EM87)
Rozměry: (šxhxv) 374x205x155mm . Hmotnost: 5,8kg                                      
2 -pásmová regálová reprosoustava
 Frekvenční rozsah: 60Hz - 20KHz, impedance 8 Ω, citlivost: 88 dB, 
zatižitelnost: 100W, 1x středo-basový reproduktor 100mm (tkaný ze 
skelných vláken),  1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome)
Rozměry: 152 x 239 x 178 mm

Wi-Tube + 
bezdrátový 

FatDock

12690  
NOVINKA 

OD 
DUBNA 

2010

Chladná krása a design to je hybridní lampový zesilovač Wi-Tube. Díky 
novému systému hybridního zapojení teoreticky vyvinutému již před 50 lety,  
vám Wi-Tube přináší výkon 28W na kanál plný čistého a detailního zvuku 
pro vaše potěšení z poslechu. 
Zesilovač je dodáván s bezdrátovou dokovací stanicí pro iPod / iPhone s 
dosahem až 15m.
Díky třem audio vstupům můžete samozřejmě připojit i další zdroje signálu 
(CD, Mini disc apod.)

iTube 202 + 
bezdrátový 

FatDock

27690 
NOVINKA 

OD 
DUBNA 

2010

iTube 202 představuje jednočinný lampový zesilovač pracující ve třídě A. 
Zesilovač má zesílení 20W na kanál a ve spojení s vynikající kvalitou zvuku 
lamp je vynikající volbou pro ty, kdo požadují změnu a možnost dosáhnout 
lepšího zážitku z poslechu jejich oblíbené hudby. Pečlivé provedení a použití 
elektronek KT88 a 6N3 dodá hudbě ohromující dynamický rozsah
Zesilovač je dodáván s bezdrátovou dokovací stanicí pro iPod / iPhone s 
dosahem až 15m

]



iTube 302 + 
bezdrátový 

FatDock

35490  
NOVINKA 

OD 
DUBNA 

2010

iTube 302 je dvojčinný (push-pull) lampový zesilovač pracující ve třídě AB. S 
dostatečným výkonem 30W na kanál vyplní tento zesilovač jakoukoliv 
místnost příjemným a teplým zvukem plným detailů typickým pro lampové 
zesilovače Fatman.
Zesilovač je dodáván s bezdrátovou dokovací stanicí pro iPod / iPhone s 
dosahem až 15m

iTube 452 with 
ValveDock 56 000

iTube 452 je novou vlajkovou lodí firmy Fatman. Jedná se o plně integrovaný 
dvojčinný lampový zesilovač osazený 9-ti lampami s výkonem 45W na kanál. 
Jako u všech Fatman iTube zesilovačů je zvuk reprodukován s naprostou 
precizností a s vynikajícím prostorovým podáním. Od nejhlubších basů po 
nejvýšší tóny je nahrávka podána s naprostou čistotou, přesností, 
otevřeností a s příjemně zabarveným zvukem. iTube 452 dosahuje tohoto 
vynikajícího výkonu a přirozeně teplého zvuku díky vysoce kvalitním 
obvodům a elektronkám. Teprve s tímto precizně navrženým zesilovačem si 
opravdu vychutnáte audiofilské skvosty vaší hudební sbírky

iTube Mothership 142 000

iTube Motership je vlajkovou lodí značky Fatman. Sestává z předzesilovače 
Fatman Controlroom a dvou mono koncových zesilovačů Fatman 
Engineroom s výkonem 200W pro každý kanál. Nejedná se pouze o 
maximalistické hi-fi řešení, ale zároveň i o umělecké dílo. Jakmile si 
poslechnete zvuk tohoto zesilovače, už nikdy ho nebude
chtít vypnout. Uslyšíte vaše oblíbené skladby tak, jak jste je ještě neslyšeli.

FatBoy Speakers 
Mk II 15 490

Fatboy II je nově navržená dvoupásmová reprosoustava s lineární 
frekvenční charakteristikou a kompenzací zpoždění. Fatboy II podává i přes 
své kompaktní rozměry vynikající výsledky v celé šířce frekvenčního pásma. 
Speciálně vivinutá  kulatá ozvučnice zabraňuje rezonancím a stojatému 
vlnění. Reprosoustavy jsou
vyrobeny ze speciálního vysoce tuhého materiálu, který nebyl doposud při 
výrobě reprosoustav použit. Fatboy II jsou magneticky stíněny a umožňují Bi-
wiringové zapojení.

 Popisy, ceny a technické údaje uvedené v ceníku jsou pouze informačního charakteru, nikoliv definitivní. Ve stálé snaze o zdokonalování výrobků si vyhrazujeme právo provádět jakékoliv
 změny či zlepšení bez omezení.
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