Tabela de Preços - Novembro 2020
Pré-Amplificadores Phono
BLACK CUBE STATEMENT

Modelo de referência de pré-amplificadores phono MM/MC. Muito do que tornou os lendários préamplificadores phono Black Cube famosos e populares também pode ser encontrado no modelo Black Cube
Statement: RIAA passiva, componentes Burr-Brown, placa de circuito dupla face, slot para impedância
opcional. Não é sem razão que a Ortofon usa o modelo Statement exclusivamente no controlo final da
produção! Fonte de alimentação externa.
398,00 €

BLACK CUBE

O pré-amplificador phono MM / MC Black Cube está no mercado desde 1995. A sua qualidade conferiu à
Lehmannaudio uma reputação duradoura. Inúmeras noticias na imprensa e milhares de clientes satisfeitos em
todo o mundo.documentam esse sucesso extraordinário. Ainda melhor desde o início de 2006 com a
incorporação da nova placa de áudio!
498,00 €

BLACK CUBE II

Clássico da Lehmannaudio reinterpretado: O Black Cube II combina a qualidade confirmada do Black Cube com
uma caixa dedicada com terminais aprimorados, o filtro de graves extensivamente configurável com um total
de dezasseis configurações diferentes e as opções preto ou prata do painel frontal de alta qualidade.

678,00 €

PWX
Com a fonte de alimentação PWX, todos os modelos Black Cube podem ser atualizados para um Black Cube SE e
beneficiarem de todas as vantagens de uma fonte de alimentação externa dedicada.

678,00 €

BLACK CUBE SE

O Black Cube SE é o conjunto composto pelo Black Cube e a fonte de alimentação PWX.

778,00 €

BLACK CUBE SE II
O circuito de áudio completo do premiado Black Cube SE, foi melhorado pela utilização dos terminais de maior qualidade
que equipam o modelo Black Cube Decade, uma caixa com painel frontal (preto ou prata) e um filtro de graves
extensivamente configurável com um total de dezasseis configurações diferentes. Fonte de alimentação PWX incluída.

Frente Cromada: 120€

948,00€

DECADE

Com o pré-amplificador phono DECADE MM / MC termina a lacuna entre o Black Cube SE II e o dispositivo de
referência Silver Cube. A comutação de ganho (4 níveis, 36 dB - 66 dB) e a redução de graves suaves 6 dB /
oct. pode ser efectuada no pinel frontal. O DECADE é fornecido com uma fonte de alimentação PWX II com o
mesmo acabamento - frente preta ou prata anodizada.

Frente Cromada: 120€

1.698,00€

SiILVER CUBE

O SILVER CUBE é o pré-amplificador phono desenvolvido pela Lehmannaudio que recebeu o título de
“REFERÊNCIA” desde o início por diversas revistas. O reforço dos componentes, o circuito cuidadosamente
projetado com os melhores componentes e a enorme caixa em alumínio garantem uma experiência geral de
tirar o fôlego. O SILVER CUBE pertence claramente à liga dos melhores.
4.498,00€

Supportview, S.A. | Rua Entremuros, 54-AU, 2660-395 S. Julião Tojal | Tel.: 218686101 | comercial@supportview.pt | www.supportview.pt

Tabela de Preços - Novembro 2020
Amplificadores Auscultadores

RHINELAND

Amplificador de auscultadores. Possibilidade funcionar como Pré utilizando uma fonte de alimentação
externa.

350,00 €

DRACHENFELS
Amplificador de auscultadores, poderoso e detalhado com slot com um conceito comutável. Graças às
placas de módulos intercambiáveis, a configuração pode ser adaptada aos novos padrões digitais.

578,00 €
Adicional - HighRes SPDIF/TosLink DAC 192/24
Adicional - USB HighRes Dac DOP128, PCM 384/32
Painel Frontal Cromado

400,00 €
400,00 €
120,00 €

LINEAR
Todos os auscultadores dinâmicos comuns - mesmo os mais exóticos, atingem umelevado desempenho com o amplificador LINEAR.
Saída de linha para uso como um pré-amplificador de fonte única.

848,00 €

LINEAR D MK II

Pré-amplificador com placa analógica optimizada, conversor ESS Sabre (192/24) com 2 entradas digitais (ótica
e coaxial), caminho do sinal Mundorf, entrada analógica adicional e seleção automática de entrada. Os pés
SSC garantem a estabilidade.

1.898,00 €

LINEAR USB II

Pré-amplificador / amplificador de auscultadores com DAC USB de alta resolução até DOP 128 e PCM 384/32. Seleção
automática de entrada com prioridade à entrada USB. Condensadores Mundorf na fonte de alimentação e caminho do sinal
em placa em cobre.

1.898,00 €
Painel Frontal Cromado - Linear/Linear D/Linear USB II - 120,00 €

TRAVELLER
Amplificador de auscultadores analógico móvel com etapa de saída discreta, sem feedback negativo.
Autonomia até 20 horas.
Duas saídas na frente e traseira. Ajuste central e memória de volume. Cabo mini jack audiófilo (20 cm) incluído.

350,00 €
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