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Chord Electronics - D/A-omvandlare med försteg och hörlursförstärkare samt klocka med transport 
Rek pris Inkl moms

Dave Silver eller Svart 115 000,00 kr st

Choral Ensemble Stand Silver eller Svart 17 000,00 kr st
Ny!

BLU MKII Silver eller Svart 115 000,00 kr st
Ny!

Klocka till Dave och CD-transport med uppskalning. Ja, du läser rätt, den här CD-transporten 
uppskalar dina skivor enligt Chords, "the power of the new Xilinx XC7A200T FPGA”, som har 740 
DSP-kärnor, för att utveckla sofistikerad filtrering av WTA (Watts Transient Alignment) och 
uppskalningsalgoritmer som kan mata ut digital data med 705,6 kHz (16 x cd-skivans 44,1 kHz 
inbyggda upplösning). " Puh!
Blu-chassit är format så att det passar perfekt ovanpå Chord DAVE DAC, och Chord säger att de 
måste designa dessa som två separata enheter eftersom Blu-ray Xilinx XC7A200T använder 10 
ampere (!!!) av strömmen och måste isoleras från DAVE. För att ansluta Blu och DAVE finns det 
dubbla BNC S / PDIF (RF-isolerade) 705.6kHz-utgångar "för att mata DAVE direkt."

DAVE är den mest avancerade DAC vi någonsin har gjort. Den har den bästa 
konverteringsteknologin som finns tillgänglig, med hjälp av egna tekniker som aldrig sett 
tidigare, vilket gör DAVE till den mest avancerade DAC / för-förstärkaren i världen. DAVE står 
för "Digital till Analog Veritas in Extremis", som bäst återspeglar produktens förmåga; en så 
avancerad enhet med så få kompromisser att den har helt sanningsenlig ljuduppspelning - en 
standard som alla andra DAC-enheter på marknaden helt enkelt inte kan matcha.
DACen som också är en hörlursförstärkare och ett "digitalt försteg" i referensnivå, baserat på 
Chords tjugoåriga forskning, utveckling och avancerad teknik förpackat till en enhet. I sitt hjärta 
ligger en ny version av den avancerade Spartan 6 Field Programmable Gate Array (FPGA) 
med 1000x processorkraft från den traditionella massproducerade chip-DAC. DAVE: s FPGA 
är laddad med över en miljon kodserier för att möta komplexa timingproblem med snabbhet 
och precision.
FPGA: s extraordinära kapacitet möjliggör ett antal viktiga ljudfördelar, inklusive avsevärt 
förbättrad timing och den bästa ljudkvalitetsprestandan hos alla kända DACar. DAVEs teknik 
levererar musik med oöverträffad verklighet och musikalitet, med ett oöverträffat timingsvar. 
Enhetens förlustfria digitala volymkontroll matar ut signalen direkt till din förstärkare för den 
renaste upplevelsen.
DAVE har en stor LCD-skärm, som visar inmatnings-, samplingsfrekvens-, volym- och 
konfigurationsalternativ, inom Chords berömda ”porthole-design”. På sin framsida har DAVE 
också en roterande styrspak och bollknappar, vilket möjliggör direkt interaktivitet utöver den 
medföljande fjärrkontrollen.
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Chord Electronics - Stationära D/A-omvandlare med hörlursförstärkare & D/A-omvandlare
Rek pris Inkl moms

HUGO TT Silver eller Svart 45 000,00 kr st

HUGO TT Ett komplett system med HUGO TT inklusive det matchade slutsteget TToby.  Ordinarie paketpris 85000kr Silver eller Svart 70 000,00 kr st
TToby
paket
Ny!

2Qute Silver eller Svart 15 000,00 kr st

Med den nya Hugo TT har vi byggt på den extraordinära framgången hos vår genre-definierande Hugo DAC / 
hörlursförstärkare. Det som skiljer Hugo TT från den nya Hugo2 mest är spelstilen som ger betydligt mer 
värme och målar upp mkt större ljudmässig scen. Den nya, större skrivbordsinriktade enheten erbjuder fler 
anslutningar, inklusive USB-B-ingång, XLR-utgångar, två fjärdedelar hörlursutgångar plus fler funktioner.
Hugo TT har fått ett nytt större chassi, en alfanumerisk LED-skärm med inmatnings- / samplingsdata och 
förbättrad ljudprestanda tack vare ”supercapacitors”.
Avancerad samplingfrekvenskapacitet
Hugo TT är redo att dra nytta av dagens avancerade musikfiler för studio-masterkvalitet (DXD), så att 
musikälskare kan uppleva musik i sann hög definition, tillsammans med bästa möjliga reproduktion av musik 
på med CD-kvalitet. Hugo TT stöder upp till 32 bitars / 384 kHz ljud via koaxial och USB, och 24 bitars / 192 
kHz över optisk, plus DSD64 på alla ingångar och DSD128 via coax eller USB (allt via DoP).
Hugo TT har en högkvalitativ asynkron B-typ USB-anslutning för både SD- och HD-USB-ingången. Med 
ytterligare två digitala ingångar: en (ny) BNC-koaxial och optisk (TOSLink), vilken som helst ansluten 
komponent med en digital utgång kan dra nytta av Hugo TTs avancerade ljudkvalitet.
Bluetooth
För att fullt ut integrera med dagens digitalt lagrade media har den nya Hugo TT också A2DP Bluetooth-
kapacitet och använder en anpassad modul med aptX codec för att mata en digital signal direkt till DAC-
kretsen, så även musik kan avnjutas utan kablar.
Spartan 6 FPGA
Hugo TT behåller samma högpresterande Spartan 6 FPGA som möjliggjorde att CHORD kunde omdefiniera 
DAC-genren 2014. 
Superkondensatorer
Hugo TT har konstruerats för hemmiljö och är konstruerad för att spelas kontinuerligt från den medföljande 
laddaren. Chords ingenjörer har också förbättrat batteriet och lagt till Supercap-energilagring, en teknik som 
finns i Formula 1 där superkondensatorer säkerhetskopierar bilarnas batterier genom att dela lasten och 
laddningskraven för att därigenom skydda dem. Superkondensatorerna har enliknande funktion i Hugo TT, 
vilket förlänger batteritiden och förbättrar dynamiken och krävande transienter i inspelad musik.

2Qute är vår instegsnivå på stationära D/A-omvanlare (utan hörlursförstärkare) och är en revolutionerande 
produkt som har skaffat sig ett antal testvinster de senaste åren. 2Qute är utan tvekan en super-DAC för modern 
ålder och har klassledande specifikation, enastående tekniska mätningar och beprövad sonisk prestanda.
Ljudmässigt så är 2Qute ett steg upp från tidigare modell HUGO, men för en billigare peng.
I huvudsak är 2Qute Hugo i ett stationärt chassi. Den har den senaste FPGA DAC-tekniken till en prisvärd 
hemsystemorienterad enhet. 2Qute innehåller samma högpresterande Spartan 6 FPGA som har gjort det möjligt 
för Hugo att omdefiniera DAC-genren sedan starten. 2Qute har också förvånansvärt låga distorsionsnivåer på 
0,0003%.
2Qute erbjuder stöd för upp till 32-bitars / 384kHz ljud via koaxial och USB och 24-bitars / 192kHz över optisk. 
DSD64 stöds på alla ingångar och DSD128 stöds via coax eller USB (alla via DoP). Enheten har också en 
praktisk strömbrytare för att enkelt flytta mellan koaxiala, optiska och USB digitala ingångar.
Enheten har en klass 2 USB-ingång för stationärt bruk. 2Qute har isolerats galvaniskt för bättre ljudprestanda. 
Detta har uppnåtts med hjälp av en ny teknik som möjliggör mycket höga datahastigheter på upp till 384 kHz; 
2Qute behöver inga drivrutiner för Apple- och Android-enheter, med (ASIO inkluderade) drivrutiner för Windows-
enheter.
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Chord Electronics - Mobila D/A-omvandlare med hörlursförstärkare & D/A-omvandlare
Rek pris Inkl moms

HUGO 2 Silver eller Svart 23 000,00 kr st
Ny!

HUGO Leather Case Svart läderväska 1 250,00 kr st

Mojo Två referensprodukter i ett. Marknadens absolut bästa DAC för pengarna enligt ett tiotal tidningar och den Svart 6 000,00 kr st
tystaste och kraftfullaste bärbara hörlursförstärkaren för pengarna.
Med kabeltillbehhöret "apple lightning to USB camera adapter" kan du spela up Wimp HiFis flac-filer direkt i HUGOn.
Därmed blir din iPad eller iPhone en ren transport som spelar upp ettor och nollor för optimal ljudkvalitet. Det är helt

Mojo Leather Case Svart läderväska Svart 950,00 kr st

Chord Electronics - CD Transport
BLU MKII Silver eller Svart 115 000,00 kr st
Ny!

Chord Electronics - CD-spelare 

ONE Choral Series CD-player. One pair XLR balanced analogue outputs, one pair RCA analogue outputs, Silver eller Svart 50 000,00 kr st
1x S/DIF2 BNC digital output. 24-bit 192kHz digital-analogue conversion. Fully buffered dedicated 
analogue output stage. Professional quality die-cast CD mechanism.

Roon Tested devices from our partners have been profiled and tested by both Roon Labs 
and the device manufacturer for maximum compatibility.Roon will recognize these 
devices and send them audio optimized for their capabilties.

Under 2014 introducerade vi Hugo, en revolutionerande bärbar DAC och hörlurarförstärkare som blev en 
landmärkeprodukt i ljudlandskapet. Framsteg inom digital teknik, inklusive de senaste FPGA och WTA-
filmen (Watts Transient Aligned), har gjort det möjligt för oss att introducera en nästa generationsversion, 
Hugo 2, med flexibla nya funktioner, plus nästa generations tekniska och ljudprestanda.
Enheten erbjuder fyra digitala ingångar (optisk, koaxial och HD-USB) plus Bluetooth med bred upplösning, 
med uppspelning med hög upplösning upp till 768 kHz och upp till DSD512 (Octa DSD) via sin HD USB-
ingång. Analoga utgångar inkluderar 2x RCA, plus 3,5 mm och 6,35 mm hörlursutgångar.

Roon Tested devices from our partners have been profiled and tested by both Roon Labs 
and the device manufacturer for maximum compatibility.Roon will recognize these 
devices and send them audio optimized for their capabilties.

Klocka till Dave och CD-transport med uppskalning. Ja, du läser rätt, den här CD-transporten 
uppskalar dina skivor enligt Chords, "the power of the new Xilinx XC7A200T FPGA”, som har 740 
DSP-kärnor, för att utveckla sofistikerad filtrering av WTA (Watts Transient Alignment) och 
uppskalningsalgoritmer som kan mata ut digital data med 705,6 kHz (16 x cd-skivans 44,1 kHz 
inbyggda upplösning). " Puh!
Blu-chassit är format så att det passar perfekt ovanpå Chord DAVE DAC, och Chord säger att de 
måste designa dessa som två separata enheter eftersom Blu-ray Xilinx XC7A200T använder 10 
ampere (!!!) av strömmen och måste isoleras från DAVE. För att ansluta Blu och DAVE finns det 
dubbla BNC S / PDIF (RF-isolerade) 705.6kHz-utgångar "för att mata DAVE direkt."
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Chord Electronics - DAC med inbyggd Transport
Rek pris Inkl moms

RED Reference Chord Electronics Reference Series CD-player (DAC with built-in CD Transport). Integra 210 000,00 kr st
MKIII DAC Technology based on the QBD76HD D/A converter with 80-bit upsampling, 4096-tap Chord WTA filter Nikel Integra 215 000,00 kr st

and 64-bit D/A converter technology. Optical, BNC and dual AES digital outputs, plus optical and AES digital inputs. 
New asynchronous 192 kHz USB input for High Definition playback from external sources.Frequency selection for 44.1, 88.2 and 176.4 KHz and RAM buffer technology. Wordclock input. 
Digital outputs: 1x BNC, 1x Optical Toslink and 2x AES Balanced XLR. Digita inputs: 1x Toslink, 1x XLR and 1x USB.
Analogue outputs: 2x Balanced XLR and 2x RCA Phono.
Dual display with CD and D/A conversion status. CD mechanism accessed via servo controlled interlock door.

Chord Electronics - Streamers
Rek pris Inkl moms

CodeX The new CodeX is one of the worlds most advanced uPnP network music players, featuring bespoke FPGA Silver eller Svart 60 000,00 kr st
DAC technology, DSD 128 file support and 384kHz playback over USB. It's the latest edition to our stylish
Choral range and brings advanced music streaming to the line-up for the first time. It joins the recently introduced
QBD76 HDSD DAC, with both units bringing the latest advances in high-performance audio to the range.

DSX 1000 The new DSX1000 is a high-performance digital network streamer that at its heart, boasts (Chord's) Robert Watts' Integra 100 000,00 kr st
Reference world-renowned proprietary DAC technology. The latest-generation Field Programmable Gate Array (FPGA) Nickel Integra 105 000,00 kr st

architecture found inside the DSX1000, is the same advanced technology used in the highly acclaimed 
QBD76 HDSD DAC and the Red Reference MkIII CD player, giving the DSX1000 a significant sonic advantage
over ordinary network players with off-the-shelf DAC chips.
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Chord Electronics - Förförstärkare
Rek pris Inkl moms

CPA 8000 Chord Electronics Reference Series. Analogue Pre-Amplifier. Integra 330 000,00 kr st
Reference True Dual Mono construction with separate Power Supplies for each channel. Nikel Integra 335 000,00 kr st

Double Latest Ultra High Frequency power supply technology. Solid milled aluminium shielding.
Four pairs of fully balanced XLR (Neutrik) inputs. Two pairs of SE RCA inputs. Two sets of Tape loops.
Three pairs of XLR (Neutrik) outputs plus 3 pairs of gold plated RCA outputs.
All inputs subject to 6 level adjustable gain (x0.5, x1, x1.5, x2, x2.5, x3)
Separate frequency EQ adjust for left and right channels for suit room requirements.
AV Bypass fully balanced function. Balanced line construction. Highly accurate VU signal detect meters (switchable). 
Remote & manual control with display system. Dual Headphone stage. Chord System Remote Control supplied.

CPA 5000 Chord Electronics Reference Series. Analogue Pre-Amplifier. Integra 150 000,00 kr st
Reference Balanced line construction. Latest Ultra High Frequency power supply technology. Solid milled aluminium Nikel Integra 155 000,00 kr st

shielding. Four pairs of fully balanced XLR style inputs. Four pairs of SE RCA inputs. 
Three pairs of XLR outputs plus 3 pairs of gold plated RCA outputs.
AV Bypass fully balanced function. Balanced line construction. Highly accurate VU signal detect meters (switchable). 
Remote & manual control with display system. Dual Headphone stage. Chord System Remote Control supplied.

CPA 3000 Analogue Pre-Amplifier. Integra 80 000,00 kr st
Balanced line construction. Ultra High Frequency power supply technology. Four pairs of fully balanced XLR Nikel Integra 85 000,00 kr st
inputs. Four pairs of SE RCA. One Tape loop. Balanced, XLR, and SE RCA outputs. Remote & manual 
Highly accurate VU signal detect meters (switchable). Latest Ultra High Frequency power supply technology.

Indigo Advanced Preamplifier with D/A Converter and iPod dock plus A2DP bluetooth support. Integra 115 000,00 kr st
SPDIF, AES, Optical, USB and iPod digital inputs. Balanced/RCA analogue input and analogue Nikel Integra 118 000,00 kr st
iPod support via dock. iPod wireless radio link and Bluetooth A2DP wirelss radio link. 

Low distortion headphone circuit. Line level and volume controlled balanced / RCA stereo outputs.
Supplied with Chord Digital  iPod Classic, Ultra Portable dock and Bluetooth Dongle

CPA 4000 Analogue Pre-Amplifier. Dual Headphone stage. Balanced line construction. Integra 130 000,00 kr st
Remote & manual control with display system. Two XLR balanced outputs (independently switchable). Nikel Integra 135 000,00 kr st
One pair of SE RCA-phono outputs. Adjustable gain control for each input. 0.1% Precision handmatched 
components. High frequency switching regulation stages.
control with display system. AV Bypass function. Chord System Remote Control supplied.

CPA 2500 Analogue Pre-Amplifier. Integra 45 000,00 kr st
Balanced line construction. Six pairs of SE RCA-phono inputs. Nikel Integra 50 000,00 kr st
One pair of XLR balanced outputs (independently switchable). One pair of SE RCA-phono outputs. 
Remote & manual control with display system. Dual bus system. Chord System Remote Control supplied.

Prima Choral Series Pre-Amplifier. 1 pair of balanced XLR inputs. 4 pairs of SE RCA inputs. Silver eller Svart 50 000,00 kr st
1 pair of balanced XLR outputs. 1 pair of tape output sockets. 6 levels of gain on all channels.  
50Vac through to 260Vac Mains Power. Auto line adjust. 
Chord System Remote Control supplied.
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Chord Electronics - Monoslutsteg
Rek pris Inkl moms

SPM 14000 Chord Electronics Reference Series. Mono Power Amplifier. Integra 320 000,00 kr st
Reference MKII Chord's Latest 12KW-capable Power Supply. 1000W RMS into 8Ω. 2000W RMS into 4Ω. 4000W RMS into 2Ω. Nikel Integra 325 000,00 kr st

Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. Four gold plated WBT output connections. 
Supplied with 24-leg Integra as standard.

SPM 6000 Chord Electronics Reference Series. Mono Power Amplifier. Integra 180 000,00 kr st
Reference MKII 3x Chord's 5th generation 4KW Power Supplies. 750W RMS into 8Ω. 1500W RMS into 4Ω. 3000W RMS into 2Ω. Nikel Integra st

Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. Four gold plated WBT output connections. 
Supplied with 8-leg Integra as standard (Can be fitted with 12-leg Integra at extra cost).

SPM 1400E MKII Mono Power Amplifier. 480W RMS into 8Ω. 800W RMS into 8Ω. 1000W RMS into 8Ω. Integra 120 000,00 kr st
Two RCA SE inputs & output connections. Two XLR balanced inputs. Nikel Integra 125 000,00 kr st
30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced), WBT gold plated terminals.
Supplied with 4-leg Integra as standard.

Chord Electronics - Stereoslutsteg
Rek pris Inkl moms

SPM 5000 MkII Chord Electronics Reference Series. Stereo Power Amplifier. Integra 190 000,00 kr st
Two 4 KW High Frequency Power Supplies with Dynamic Coupling. Nikel Integra 195 000,00 kr st
2x 560W RMS into 8Ω. 2x 1020W RMS into 4Ω.  Thermal protection only and @ 0.05% distortion.
Two XLR Balanced inputs & two SE RCA inputs. Four gold plated WBT output connections. 
Supplied with 8-leg Integra as standard

SPM 4000 MKII Stereo Power Amplifier. 2x480W RMS 8Ω. 2x750W RMS into 4Ω.  2x950W RMS into 2Ω. Integra 130 000,00 kr st
Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. 30dB gain & 100KOhm input impedance. Nikel Integra 135 000,00 kr st
Eight gold plated WBT output connections. Supplied with 8-leg Integra as standard.

SPM 1200 MkII Stereo Power Amplifier. 2x350W RMS into 8Ω. 2x620W RMS into 4Ω. 2x720W RMS into 2Ω. Integra 105 000,00 kr st
Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. 30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced). Nikel Integra 110 000,00 kr st
WBT gold plated output connections. Supplied with 4-leg Integra as standard.

SPM 1050 Stereo Power Amplifier. 2KW High Frequency Power Supply with Dynamic Coupling. Integra 65 000,00 kr st
2x200W RMS into 8Ω. 2x350W RMS into 4Ω. Two XLR Balanced inputs plus two SE RCA inputs. Nikel Integra 70 000,00 kr st
Two pairs of gold plated outputs. Supplied with 4-leg Integra as standard.

SPM 650 Stereo Power Amplifier. 2x130W RMS into 8Ω. 2x170W RMS into 4Ω. 2x200W RMS into 2Ω. Integra 45 000,00 kr st
Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. 30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced). Nikel Integra 50 000,00 kr st
Four gold plated 4mm output connections. Supplied with 4-leg Integra as standard.
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