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Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar
Rek pris Inkl moms

iHP-35

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av

800,00 kr st

3,0m försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull.

1 200,00 kr st

Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC.
Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god
isolering mot störningar. ADL iHP-35 fungerar bra med de flesta lurar på marknaden som har 3,5 mm ingång.
Dock så finns det ett par lurar som inte är kompatibla med iHP-35:
FOCAL Spirit One (använd iHP35B)
Beats Pro/ Studio/ Mixr/ Solo/ Executive (använd iHP35B)
Shure SRH940/ SRH840/ SRH440/ SRH750DJ (har låsbar 2,5 mm plugg)
Ultrasone Signature Pro (har låsbar 2,5 mm plugg)
Motorheadphones (har 2,5 mm plugg)
Terminering: 3,5 mm - 3,5 mm
iHP-35M

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av

1 000,00 kr st

trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras
med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad koppar. Ytterhöljet består
av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan
husen till MMCX-kontakterna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god
isolering mot störningar. ADL iHP-35M passar bland annat till:
Shure 535
Shure 425
Shure 315
Shure 215
Ultrasone iQ
Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia
Ultimate Ears UE900
Terminering: 3,5 mm - MMCX
iHP-35X

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av

800,00 kr st

3,0m försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull.

1 200,00 kr st

Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC.
Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket god
isolering mot störningar. ADL iHP-35X passar bland annat till:
ADL H118
AKG Studio
AKG Studio MKII
AKG Q701
Pioneer HDJ-2000
Reloop RHJ-2000
Terminering: 3,5 mm - Mini XLR
iHP-35ML

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av

1 400,00 kr st

3,0m trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med

2 200,00 kr st

en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad koppar. Ytterhöljet består av
mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan
husen till MMCX-kontakterna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god
mot störningar. ADL iHP-35ML passar bland annat till:
Shure 535
Shure 425
Shure 315
Shure 215
Ultrasone iQ
Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia
Ultimate Ears UE900
Terminering: 6,3 mm - MMCX
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Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar
iHP-35ML-XLR

1,3m Kontakterna är pläterade med 24k guld och kontakthuset i förstärkarsidan är tillverkat av rostfritt stål medan

1 700,00 kr st

3,0m husen till MMCX-kontakterna är tillverkade av ett speciellt keramiskt material. Detta ger en mycket god

2 500,00 kr st

isolering mot störningar. ADL iHP-35ML-XLR passar bland annat till:
Shure 535
Shure 425
Shure 315
Shure 215
Ultrasone iQ
Ultrasone Edition 8 Romeo/Julia
Ultimate Ears UE900
Terminering: 2 x XLR - MMCX
iHP-35S

1,3m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är

1 300,00 kr st

3,0m uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull.

2 100,00 kr st

Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad koppar.
Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthuset i föstärkaränen är tillverkat av rostfritt stål vilket ger en
mycket god isolering mot störningar. I hörlursänden är husen byggda i glasfiberarmerad Nylon.
ADL iHP-35S passar bland annat till:
Sennheiser HD545
Sennheiser HD565
Sennheiser HD580
Sennheiser HD600
Sennheiser HD650
Sennheiser HD25SP
Terminering: 6,3 mm - Sennheiser 2 Pin
iHP-35S-XLR

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna är uppbyggda av trådar i

1 800,00 kr st

3,0m OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull. Ledarna isoleras med en

2 600,00 kr st

högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad koppar. Ytterhöljet består av mjuk och
följsam PVC. Kabeln är behandlad med Alpha Design Labs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen i föstärkaränen är tillverkade av rostfritt stål vilket ger en
mycket god isolering mot störningar. I hörlursänden är husen byggda i glasfiberarmerad Nylon.
ADL iHP-35S-XLR passar bland annat till:
Sennheiser HD545
Sennheiser HD565
Sennheiser HD580
Sennheiser HD600
Sennheiser HD650
Sennheiser HD25SP
Terminering: XLR - Sennheiser 2 Pin
iHP-35H

1,3m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till Sennheiser

1 800,00 kr st

3,0m HD-800. Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie

2 900,00 kr st

och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad
koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska
Alpha process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en
mycket godisolering mot störningar.
Terminering: 6,3 mm - HD-800
iHP-35H-XLR

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till Sennheiser HD-800.

2 300,00 kr st

3,0m Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och

3 400,00 kr st

bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad
koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha
process. Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål, vilket ger en mycket
god isolering mot störningar.
Terminering: 2 x XLR - HD-800
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Alpha Design Labs - Uppgraderingskablar till hörlurar
iHP-35Hx

1,3m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till Sennheiser

2 000,00 kr st

3,0m HD-800. Ledarna är uppbyggda av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie

3 200,00 kr st

och bomull. Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad
koppar. Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål och dämpade med kolfiber,
vilket ger en mycket god isolering mot störningar och god dämpning. Kabeln omges även av en dämpande,
mjuk strumpa av nylon.
Terminering: 6,3 mm - HD-800
iHP-35Hx-XLR

1,3m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass till Sennheiser HD-800. Ledarn

3 800,00 kr st

3,0m är uppbyggd av trådar i OCC-koppar (19 x 0,1 mm) och har en centrumkärna av kopparfolie och bomull.

5 000,00 kr st

Ledarna isoleras med en högklassig isolering av Teflon och allt omges av en skärmfläta i försilvrad koppar.
Ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC. Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är rodiumpläterade och kontakthusen är tillverkade av rostfritt stål och dämpade med kolfiber,
vilket ger en mycket god isolering mot störningar och god dämpning. Kabeln omges även av en dämpande,
mjuk strumpa av nylon.
Terminering: 2 x XLR - HD-800
iHP-35B

1,3m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en hörlurskabel i toppklass. Ledarna består av

800,00 kr st

3,0m försilvrade OCC-koppartrådar (65 x 0,05 mm) och en 0,15 mm grov centrumkärna av kopparfolie och bomull.

1 100,00 kr st

Ledarna isoleras med en högklassig isolering av PVC. Även ytterhöljet består av mjuk och följsam PVC.
Kabeln är behandlad med ADLs cryogeniska Alpha process.
Kontakterna är pläterade med 24k guld. ADL iHP-35B passar bland annat till:
FOCAL Spirit One
Beats Pro
Beats Studio
Beats Mixr
Beats Solo
Beats Executive
iHP-35B passar dock inte till Beats Pro Red
Terminering: 3,5 mm - Vinklad 3,5 mm

ADL - Kablar till Apple i-Device
Rek pris Inkl moms
iD-30PA

0,10m Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig

550,00 kr st

0,18m polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en

600,00 kr st

1,0m aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. USB och

750,00 kr st

minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld.
Terminiering: Apple 30-pin - USB A
iD-30PL

0,15m Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig

550,00 kr st

polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en
aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC.
USB och minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld.
Terminering: Apple 30-pin - 3,5 mm vinklad
iD-30PS

0,10 m Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar (7 x 0,127 mm) med isolation av högklassig

500,00 kr st

0,18 m polyetylen, allt för att minimera signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en

550,00 kr st

1,0 m aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC.

650,00 kr st

USB och minitelekontakterna är pläterade med 24K Guld.
Terminering: Apple 30-pin - 3,5 mm

iD8-A

0,10 m Huvudledarna består av försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av högklassig polyetylen,

750,00 kr st

0,18 m allt för att minimera signalförluster i kabeln. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har en dubbel

750,00 kr st

1,0 m skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC.

1 000,00 kr st

Terminering; Apple Lightning - USB A

iD8-L

0,10m Huvudledarna (sync) består av 7 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av

800,00 kr st

högklassig tät polyetylen. strömledarna består av 19 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar
med isolering av temperaturtålig PVC. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har tre lager skärm,
två lager av aluminiumfolie och ett bestående av förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje
av mjuk PVC.
Terminering: Apple Lightning - USB A (L-vinklad)
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GT8-A

0,10 m Huvudledarna (sync) består av 7 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar med isolering av

1 300,00 kr st

0,18 m högklassig tät polyetylen. strömledarna består av 19 st (0,127 mm) försilvrade Alpha-OCC-koppartrådar

1 400,00 kr st

1,0 m med isolering av temperaturtålig PVC. USB kontakten är pläterad med 24K Guld. Kabeln har tre lager skärm,

1 600,00 kr st

två lager av aluminiumfolie och ett bestående av förtennad koppar och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk
PVC och avslutas med en flätad svart/lila, mjuk strumpa.
Terminering: Apple Lightning - USB A

Alpha Design Labs - Kablar till Sony Walkman
Rek pris Inkl moms

MP-S

500,00 kr st
550,00 kr st
600,00 kr st

0,1 0m
0,18 m Terminering: Sony WM port - 3,5 mm
0,6 0m

Alpha Design Labs - Minitelekabel 3,5 mm
Rek pris Inkl moms

iD-35L

500,00 kr st

0,15 m ADL har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelekabel i toppklass. Ledarna består av
försilvradeOCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera
signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar
och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade
med Alpha Design Labs cryogeniska Alpha process.
Terminering: Vinklad 3,5 mm - Rak 3,5 mm

iD-35SP

0,15 m Alpha Design Labs har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelekabel i toppklass. Ledarna består
0,6 m av försilvrade OCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera
1,2 m signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar
1,8 m och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade
3,6 m med ADLs cryogeniska Alpha process.
5,0 m Terminering: Rak 3,5 mm - Rak 3,5 mm

iD-35R

0,6 m Furutech har låtit sina duktiga kabeltekniker utveckla en minitelekabel i toppklass. Ledarna består av
1,2 m försilvrade OCC-koppartrådar (10 x 0,12 mm) med isolation av högklassig polyetylen, allt för att minimera
1,8 m signalförluster i kabeln. Kabeln har en dubbel skärm som består av en aluminiumfolie och förtennad koppar
3,6 m och allt skyddas av ett tjockt hölje av mjuk PVC. Kontakterna är pläterade med 24K Guld och är behandlade
5,0 m med Furutechs cryogeniska Alpha process.

500,00 kr
500,00 kr
600,00 kr
700,00 kr
1 000,00 kr
1 200,00 kr

st

650,00 kr
750,00 kr
800,00 kr
1 100,00 kr
1 300,00 kr

st

st
st
st
st
st

st
st
st
st

Terminering: Rak 3,5 mm - 2 x RCA

Alpha Design Labs - USB-kablar
Rek pris Inkl moms

Formula 2-B

0,6 m Silverpläderade Alpha OFC ledare, polyethylene isolering, 3-lagers skärm, 24K guld kontakter, PVC1,2 m dämpning. Det ljudmässiga resultatet blir klarare och öppnare övre register, elegant mellanregister med
1,8 m textur, kraftfull kontrollerad basregister och lugn och naturtrogen röståtergivning.
3,6 m Terminering: USB-kabel A-B
5,0 m

450,00 kr
550,00 kr
600,00 kr
850,00 kr
1 100,00 kr

st
st
st
st
st

Rek pris Inkl moms

Formula 2-mB

0,6 m Silverpläderade Alpha OFC ledare, polyethylene isolering, 3-lagers skärm, 24K guld kontakter, PVC1,2 m dämpning. Det ljudmässiga resultatet blir klarare och öppnare övre register, elegant mellanregister med
1,8 m textur, kraftfull kontrollerad basregister och lugn och naturtrogen röståtergivning.
3,6 m Terminering: USB-kabel A-miniB
5,0 m

450,00 kr
550,00 kr
600,00 kr
850,00 kr
1 100,00 kr

st
st
st
st
st

Alpha Design Labs - HDMI-kablar
Rek pris Inkl moms

Alpha H1-4

1,2 m ADL HDMI-H1-4 är en 3D-kompatibel HDMI-kabel med HEAC (HDMI Ethernet and Audio Return Channel).
2,5 m En mycket stor del av Furutechs Pure Transmission filosofi är att lägga stor vikt vid byggkvalitet och materialval
5,0 m och i ADL HDMI-H1-4 har man använt huvudledare i silverpläterad µ–OFC för att minimera signalförluster.

700,00 kr st
1 300,00 kr st
2 200,00 kr st

För att förhindra att störningar tar sig in skyddas ledarna av tre olika skärmar, både mylar-filmer och skärmfläta
av koppar. Längst ut har man en skyddande mantel i en mjuk PVC.
Terminering: HDMI-HDMI
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Alpha Design Labs - Signalkablar 2RCA - 2RCA
Rek pris Inkl moms

Alpha-Line-1

2 x 1m ADL använder den senaste tekniken och matrialen för deras tvåstegs konstruktion med Cryonbehandling

800,00 kr st

och avmagnetisering. Tekniken förbättrar varje nivå av ljudförmedlingen. Cryonbehandlingen görs på alla

Alpha-Line-2

2 x 1m metallkomponenter, allt ifrån ledare till kontakter. I steg två andvänder ADL en patenterad ringavmagneti-

1 300,00 kr

sering. Tvåstegsbehandlingen ger en tydlig förbättring av elektrisk ledningsförmåga, kraft och signalöver-

Alpha-Line-Plus

2 000,00 kr

2 x 1 m föring.
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Alpha Design Labs - Hörlursförstärkare/DAC med smart USB-in för apple
X1

När vi lyssnar på vår musik genom en iPhone eller iPod så är upplevelsen full av kompromisser. Det är ju

4 000,00 kr st

självklart att man inte kan driva allt för tungdrivna lurar med telefonen eller mp3-spelaren men även med mer
lättdrivna lurar så vinner man på att ha en kraftigare hörlursförstärkare. En annan kompromiss är ju att den
digitala musiken omvandlas till analogt ljud av telefonens D/A omvandlare. Med ADL X1 behöver du inte
länge kompromissa! Höljet till ADL X1 är tillverkat av aluminium och ABS-plast och den känns elegant och
tilltalande utan att vara överdriven. Elektroniken är monterat på kraftiga kretskort med tjocka kopparbanor för
att göra ADL X1 mycket tålig. På ovansidan har den en kombinerad på/av och volymstyrning av hög kvalitet.
Till storleken är ADL X1 mycket lik en iPhone 4/4S. Det följer med ett mjukt silikonband som man kan sätta ihop
sin telefon och ADL X1 med till en enhet i fickan. ADL X1 har en analog line in (4-pol 3,5 mm minitele) och två
USB-ingångar för att ta emot digital signal. Den ena används för att ta emot USB från en iDevice (USB-A) och
den andra från en dator (USB-miniB). På apparatens baksida finns det en omkopplare som styr vilket läge som
är aktivt, iDevice eller USB DAC. ADL X1 har två hörlursutgångar, en på översidan och en på undersidan.
Utgången på översidan är en 4-polig 3,5 mm minitele och utgången på undersidan är en 3,5 mm minitele med
inbygd optisk utgång. Om man använder båda utgångarna samtidigt så bör man använda hörlurar med så
lika impedans som möjligt. ADL X1 har en USB-A ingång där man kan koppla in en iDevice. Då skickar
iDevicen ut musiksignalen digitalt så att man istället för iDevicens DAC använder DAC-chippet i ADL X1.
På baksidan finns det en omkopplare som måste stå i läge iDevice för att det skall fungera att spela från
iDevice. Från iDevice skickas signalen ut i 16 bit/48 kHz. ADL X1 har ett eget Li-ion batteri så den drar ingen
ström från iDevicens batteri. Det 2600 mAh stora batteriet kan antingen laddas via USB när ADL X1 är
ansluten till en dator eller via en exern 5V laddare (ingår ej, Apples laddare fungerar utmärkt). Det tar ca
7 timmar att ladda batteriet fullt via USB (4-5 timmar via extern laddare) och fullladdad räcker batteriet för ca
7,5 timmars spelning.
Kompatibla iDevices
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
iPod Touch 5:e gen, iPod Touch 4:e gen, iPod Touch 3:e gen
iPod Nano 7:e gen, iPod Nano 6:e gen, iPod Nano 5:e gen
iPod Classic 160G (2009)
iPad mini, iPad 2, iPad 3:e gen

Alpha Design Labs - Hörlursförstärkare/DAC med smart USB-in för SONY, Samsung och HTC
A1

När vi lyssnar på vår musik genom en telefon så är upplevelsen full av kompromisser. Det är ju självklart att

4 300,00 kr st

man inte kan driva allt för tungdrivna lurar med telefonen eller mp3-spelaren men även med mer lättdrivna lurar
så vinner man på att ha en kraftigare hörlursförstärkare. En annan kompromiss är ju att den digitala musiken
omvandlas till analogt ljud av telefonens D/A omvandlare. Med ADL A1 behöver du inte länge kompromissa!
Höljet till ADL A1 är tillverkat av aluminium och ABS-plast och den känns elegant och tilltalande utan att vara
överdriven. Elektroniken är monterat på kraftiga kretskort med tjocka kopparbanor för att göra ADL A1 mycket
tålig. På ovansidan har den en kombinerad på/av och volymstyrning av hög kvalitet. Till storleken är ADL A1
mycket lik en smartphone. Det följer med ett mjukt silikonband som man kan sätta ihop sin telefon och ADL
A1 med till en enhet i fickan. ADL A1 har en analog line in (4-pol 3,5 mm minitele), en optisk ingång och två
USB-ingångar för att ta emot digital signal. När man vill ta emot en digital signal från en Android-enhet
använder man den större USB-kontakten (USB-A) och om man vill ta emot en signal från en dator så använder
man den mindre (USB-miniB). På apparatens baksida finns det en omkopplare som styr vilket läge som är
aktivt, Android, Optisk eller USB DAC. ADL A1 har två hörlursutgångar, en på översidan och en på undersidan.
Utgången på översidan är en 4-polig 3,5 mm minitele och utgången på undersidan är en 3,5 mm minitele med
inbygd optisk utgång. Om man använder båda utgångarna samtidigt så bör man använda hörlurar med så lika
impedans som möjligt. ADL A1 är den första enheten från ADL som stödjer DSD-formatet när den är koppad till
en MAC eller PC. ADL A1 stödjer både DSD64 (2.8MHz) och DSD128 (5.6MHz). Den analoga ingången och
den övre analoga utgången har 4-poliga 3,5 mm minitele. Detta innebär att när du använder dessa så kan du
använda lurar med mikrofon eller fjärrkontroll genom ADL A1. Med ADL A1 följer det med en kort 4-polig
minitelekabel att ha mellan telefon och ADL A1. Det tar ca 7 timmar att ladda batteriet fullt via USB
(4-5 timmar via extern laddare) och fullladdad räcker batteriet för ca 7,5 timmars spelning.
Kompatibla Android-enheter
SONY - Xperia Z, Xperia Z1, Z1 Compact (Xperia Z1f), Xperia A (Xperia ZR), Xperia Tablet Z, Xperia V
Samsung - GALAXY Note3, GALAXY Note II, GALAXY S4, GALAXY S3, InFocus IN810
HTC (Android 4.2) - J butterfly, J One, butterfly New One
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Alpha Design Labs - Hörlurar
Rek pris Inkl moms

ADL H-118

Ljudet hos ADL H118 är mycket välbalanserat med en fint kontrollerad men kraftfull bas. Bakgrunden är mkt

2 500,00 kr st

tyst och det är öppet och vältecknat uppåt i registren. Man kommer på sig själv att sitta och njuta av musiken
istället för att lyssna till ljudets karaktär. Kåporna har en mjuk, vadderad kant med skinnimitation och dämpar
effektivt omgivande ljud. Huvudbygeln är vadderad för att sitta bekvämt och har en graderad justering på varje
sida för att lurarna skall kunna justeras för att sitta perfekt på huvudet. ADL H118 är uppbygd runt en
40 mm stor, högupplöst, high-flux Alpha neodymium driver och en talspole av kopparöverdragen
aluminiumlegering. Lurarna har en extra ring mellan det specialutformade membranet och den ultralätta
talspolen vilket resulterar i mycket snabb och precis transient respons utan att förvränga de höga
frekvenserna. Kåpornas trekantiga form reducerar reflektion och stående vågor i kåporna. ADL H118 har en
lös kabel som sitter fast i lurarna med en Mini-XLR. Kabeln som följer med lurarna är 3 m lång och har i den
andra änden en 3,5 mm minitele.

ADL H-128

4 000,00 kr st

Dynamic closed-back circumaural headphones
• Furutech designed high noise attenuation and low distortion tailor-made diaphragms
• 40mm extra-large high-flux α (Alpha) Cryo-treated magnet
• High quality PEEK trembler film
• Ring between voice-coil and diaphragm keeps ultra-high-frequencies in phase
• Sturdy vibration damping aluminum headband
• Excellent transient response from extremely light-weight coils of copper-coated special aluminum alloy wire
• Furutech nonmagnetic rhodium-plated α (Alpha) cryo-treated mini-XLR socket
• Included in package:
3.0 meter Headphone Cable & F63(G) Gold-plated 1/8” (3.5mm) to 1/4” (6.3mm) adapter
1.3 meter iHP-35X high performance Alpha-OCC headphone cable terminated with Furutech mini
XLR and FT-735 3.5mm stereo connector

ADL EH008

ADL EH008 (In Ear) väger bara 15 gram. Trots det får man plats med två separata dynamiska drivelement,

2 500,00 kr st

en för bas och mellanregister och en för diskant. Detta ger ett mycket högupplöst ljud genom hela
frekvensomfånget. Det är svårt att missa kolfiberskalet när man först tittar på ett par ADL EH008, men det är
inte bara för syns skull. Kolfiber är ett fantastiskt material när det gäller att dämpa ut vibrationer och ge stöd till
konstruktionen, något som är mycket viktigt i hörlurar. EH008 består av ett tvådelat inre hus av ABS-plast som
ser till att de två drivelementen hålls säkert på plats. Det större drivelementet sitter längst bak, i en speciellt
utformad baskammare, som hjälper till att forma en kontrollerad och kraftfull bas. Rakt framför sitter ett mindre
drivelement som med hjälp av ett membran i titanfilm skapar de höga frekvenserna. Båda drivelementern har
behandlats med Furutechs α (Alpha - Cryo) behandling. Utformningen av våra öron skiljer sig ganska mycket
åt och för att passa så bra som möjligt så har de flesta In Ear-hörlurar utbytbara gummitätningar i olika storlekar.
Med ADL-EH008 får du tätningar i tre olika storlekar. EH008 har även en yttre gummiring som tätar mot ytterörat.
Detta är dels en avlastning som gör att hörluren sitter bättre i örat samtidigt som den hjälper till att isolera ljudet.
Det följer med en extra silikonring som passar runt gummiringen och gör den större, för att passa i så många
öron som möjligt.
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Alpha Design Labs - AD-omvandlare/USB-DAC/hörlursförstärkare/försteg/MM- & MC Riaa-steg
Rek pris Inkl moms

GT40α

5 500,00 kr st

●High performance 24bits/192kHz USB DAC and 24bits/192kHz ADC IC chip
●Enjoy audio in high resolution at 24bits/192kHz surpassing conventional 16bit/44.1KHz standards
Incorporates the most trusted driver in professional audio for 24bits/192kHz recording and playback
●External power supply: while a USB-powered device might be convenient, it won’t develop the power
required for high resolution playback, so we designed the GT40α with an external power supply to solve the problem
●Headphone Amplifier: It contains a high performance headphone amplifier with ample drive for good headphones.
●Analog-to-Digital Converter: The GT40α sports a high-performance ADC IC chip for high resolution recordings
via analog inputs including phono, AM/FM radio, or other analog signals.
●Convenient Clip signal Toggle switch for Recording Attenuation: Adjust the recording attenuation to avoid
any distortion during recording: 0dB, 6 dB, or 12dB (RecAtt/db signal light comes on when input level exceeds
circuit Gain).
●Phono Preamplifier: A first for this class, the GT40α features a phono equalizer for recording your precious LPs.
Switch between Moving Magnet (MM) and Moving Coil (MC) or Line input
●Highest Quality Parts: The GT40α features a high quality amplifier and condenser supporting its high performance
analog circuit
●High End Audio Grade Connections: The GT40α is equipped with gold-plated Teflon-insulated RCA jacks with an
extremely high quality aluminum chassis and machined volume knob.

Alpha Design Labs - AD-omvandlare/DAC/hörlursförstärkare/försteg/MM- & MC Riaa-steg
STRATOS Nyhet! (December)

14 000,00 kr st

- DSD128 (2.8M/5.6M) USB DAC
- 32bit 192kHz USB DAC and ADC
- Powerful Headphone Amplifier (16~600 ohm)
- High-performance MM/MC Phono stage
- Controller supports ASIO and Asynchronous mode
- S/PDIF Optical Input and Output (24bit 192kHz Max.)
- Records from Analog Sources to PC or MAC hard drive (24bit 192kHz Max.)
STRATOS är den Schweziska armekniven av GT40α. Alla komponeneter är av högre kvalitet.
ADL har också fler funktioner än lillebror (se ovan markerat i rött).
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