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KÄLLOR	  -‐	  Beställningsvara

e.One	  CD3t

Svart	  eller	  Silver	  finish 21	  000	  kr /st

DAC	  -‐	  Beställningsvara
NYHET
e.One	  DAC1.7

Svart	  eller	  Silver	  finish 21	  000	  kr /st
NYHET
e.One	  DAC2.7

Svart	  eller	  Silver	  finish 34	  000	  kr /st
NYHET
e.One	  DAC3.7

Svart	  eller	  Silver	  finish 61	  000	  kr /st

CD	  Transport	  med	  Slotload.	  Digitala	  utgångar:	  1	  st	  RCA	  +	  1	  st	  AES/EBU.	  
Streamunlimited	  släde.	  44.1kHz	  16	  bitar.	  Vikt:	  8.2kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:318	  
mm	  H:88	  mm.

24bit	  192kHz	  D/A	  omvandlare	  med	  24	  Bitars	  digital	  volymkontroll	  och	  Master	  
Clock.	  Digitala	  Ingångar:	  2xRCA,	  AES/EBU,	  TOSLINK,	  USB	  -‐	  (samtliga	  24/192).	  
Analoga	  utgångar:	  1	  par	  RCA	  +	  1	  par	  XLR.	  Hörlursutgång	  med	  separat	  DAC.	  Vikt:	  
6.5kg,	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  H:75	  mm.

24bit	  192kHz	  D/A	  omvandlare	  med	  24	  Bitars	  digital	  volymkontroll	  och	  Master	  
Clock.	  Digitala	  Ingångar:	  RCA,	  BNC,	  AES/EBU,	  TOSLINK,	  USB	  -‐	  (samtliga	  24/192).	  1	  
Analog	  Ingång	  (RCA).	  Analoga	  utgångar:	  1	  par	  RCA	  +	  1	  par	  XLR.	  Hörlursutgång	  med	  
separat	  DAC.	  Vikt:	  6.5kg,	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  H:75	  mm.

24bit	  192kHz	  D/A	  omvandlare	  med	  24	  Bitars	  digital	  volymkontroll	  och	  Master	  
Clock.	  Virtual	  Battery	  nätdel	  i	  separat	  chassi.	  Digitala	  Ingångar:	  RCA,	  BNC,	  AES/EBU,	  
TOSLINK,	  ST	  Fiber	  -‐	  (samtliga	  24/192).	  Analoga	  utgångar:	  1	  par	  RCA	  +	  1	  par	  XLR.	  
Vikt	  DAC:	  6.5kg.	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  H:75	  mm.	  Vikt	  VBL1:	  6.5kg.	  B:216	  mm	  D:318	  
mm	  H:75	  mm.
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INTEGRERADE	  FÖRSTÄRKARE

e.One	  C5i

Svart	  eller	  Silver	  finish 27	  000	  kr /st

e.One	  C7R

Svart	  eller	  Silver	  finish 36	  000	  kr /st

COMPUTER	  AUDIO

e.One	  uLINK
9	  100	  kr /st

e.One	  REFLINK

Svart	  eller	  Silver	  finish 21	  000	  kr /st
NYHET
e.One	  REFSTREAM

Svart	  eller	  Silver	  finish 34	  000	  kr /st

Integrerad	  digitalförstärkare	  med	  FM	  Tuner.	  Förstärkardel	  baserad	  på	  ICE	  power	  i	  
balanserad	  Dual	  Mono	  konstruktion.	  Avancerad	  Digital	  volymkontroll.	  Ingångar:	  2x	  
SPDIF,	  2x	  Toslink,	  1x	  RIAA,	  1x	  Analog,	  1x	  USB	  (24/196).	  1st	  Line	  Out.	  Hörlursutgång.	  
2	  x	  120watt/4ohm,	  2	  x	  60watt/8	  ohm.	  Dynamiskt	  omfång	  115dB.	  Vikt:	  6.5kg,	  
Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  H:75	  mm.

Integrerad	  digitalförstärkare	  baserad	  på	  ICE	  Power.	  Balanserad	  ”dual	  mono”	  
konstruktion,	  avancerad	  digital	  volymkontroll.	  2x	  RCA	  ingångar,	  2x	  Toslink	  
Ingångar.	  1x	  RIAA	  ingång,1x	  Line-‐in,	  1x	  Line-‐out.	  24/96	  USB	  DAC	  ingång.	  2	  x	  
120watt/4ohm,	  2	  x	  60watt/8	  ohm.	  Dynamiskt	  omfång	  115dB.	  Vikt:	  6.5kg,	  
Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  H:75	  mm.

24-‐bit	  192kHz	  Asynkron	  USB	  konverterare.	  USB	  typ	  B	  ingång.	  Digitala	  Utgångar:	  1	  x	  
SPDIF	  (BNC),	  1	  x	  ST	  Fiber.	  Inklusive	  BNC/RCA	  Adapter.	  Vikt:	  0,45kg.	  B:103	  mm	  
D:120	  mm	  H:30	  mm

24-‐bit	  192kHz	  Asynkron	  USB	  konverterare	  med	  Master	  clock	  och	  ultra	  low	  noise	  
Powersupply.	  USB	  typ	  B	  ingång.	  Digitala	  Utgångar:	  1	  x	  SPDIF	  (BNC),	  1	  x	  AES/EBU,	  1	  
x	  ST	  Fiber.	  Inklusive	  BNC/RCA	  Adapter.	  Vikt:	  6.5kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:318	  
mm	  H:75	  mm.

Asynkron	  UpNP/DNLA	  kompatibel	  Nätverksrenderare.	  Stöder	  24	  bit	  -‐	  DSD64	  
192kHz.	  WAV,	  AIFF,	  FLAC,	  ALAC,	  DSF,	  DFF.	  Ingång:	  1	  x	  Ethernet.	  Utgångar:	  1	  x	  SPDIF	  
(BNC),	  1	  x	  AES/EBU,	  1	  x	  ST	  Fiber.	  Vikt:	  6.5kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:318	  mm	  
H:75	  mm.
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SLUTSTEG	  -‐	  Beställningsvara

e.One	  REF150S

Svart	  eller	  Silver	  finish 24	  000	  kr /st

e.One	  REF500S

Svart	  eller	  Silver	  finish 35	  000	  kr /st

e.One	  REF500M

Svart	  eller	  Silver	  finish 27	  000	  kr /st

e.One	  REF1000M

Svart	  eller	  Silver	  finish 41	  000	  kr /st

TILLBEHÖR	  -‐	  Beställningsvara

ST	  FIBER	  CABLE Glasfiberkabel	  3m 1	  500	  kr /st

e.One	  VBL1 Virtuell	  Batteri	  Strömförsörjning.	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:305	  mm	  H:75	  mm 17	  000	  kr /st

VB	  REF	  POWERCABLE Nätkabel	  för	  VBL	  Strömförsörjning.	  1m 7	  600	  kr /st

Digitalt	  stereoslutsteg	  i	  referensklass	  baserad	  på	  ICE	  Power.	  Balanserad	  ”dual	  
mono”	  konstruktion,	  1x	  RCA	  utgång,	  1x	  XLR	  utgång.	  2x75	  watt/8ohm,	  2x150	  watt/4	  
ohm.	  Vikt:	  4kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:305	  mm	  H:75	  mm.	  

Digitalt	  stereoslutsteg	  i	  referensklass	  baserad	  på	  ICE	  Power.	  Balanserad	  ”dual	  
mono”	  konstruktion,	  1x	  RCA	  utgång,	  1x	  XLR	  utgång.	  2	  x	  250	  watt/8ohm,	  2	  x	  500	  
watt/4	  ohm.	  Vikt:	  7kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:305	  mm	  H:75	  mm.

Digitalt	  monoslutsteg	  i	  referensklass	  baserad	  på	  ICE	  Power.	  Balanserad	  ”dual	  
mono”	  konstruktion,	  1x	  RCA	  utgång,	  1x	  XLR	  utgång.	  250	  watt/8ohm,	  500	  watt/4	  
ohm.	  Vikt:	  7kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:305	  mm	  H:75	  mm.	  

Digitalt	  monoslutsteg	  i	  referensklass	  baserad	  på	  ICE	  Power.	  Balanserad	  ”dual	  
mono”	  konstruktion,	  1x	  RCA	  utgång,	  1x	  XLR	  utgång.	  500	  watt/8ohm,	  1000	  watt/4	  
ohm.	  Vikt:	  7kg,	  Halvformat	  -‐	  B:216	  mm	  D:305	  mm	  H:75	  mm.
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BLACK	  -‐	  Beställningsvara
NYHET
STREAM	  CONTROLLER

Svart	  finish 290	  000	  kr /st
NYHET
MONO	  POWER	  STREAM

Svart	  finish 240	  000	  kr /st

Digitalt	  försteg	  med	  asynkron	  streaming	  och	  digitalkonvertering.	  Digitala	  Ingångar	  
(24/192):	  1	  x	  AES/EBU,	  2	  x	  SPDIF,	  2	  x	  ST	  Fiber,	  1	  x	  TOSLINK.	  Digitala	  Ingångar	  
(24/384	  &	  DSD64):	  1	  x	  USB,	  1	  x	  Ethernet.	  Vikt:	  18kg,	  Mått:	  B:483	  mm	  D:305	  mm	  
H:97	  mm.

Digitalt	  monoblock	  med	  nCore	  förstärkarmodul.	  300W	  i	  8Ohm,	  600W	  i	  4Ohm,	  
1200W	  i	  2Ohm.	  1	  st	  Fiber	  Digitalingång,	  1st	  XLR	  Analog	  Ingång.	  Vikt:	  21kg,	  Mått:	  
B:483	  mm	  D:356	  mm	  H:97	  mm.


