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Chord Electronics - CORAL Serien D/A-omvandlare/hörlursförstärkare/försteg, slutsteg & uppsamplare med transport
Rek pris Inkl moms

Dave Silver eller Svart 115 000,00 kr st

Étude 150W klass AB stereoslutsteg med HF switchade nätdelar i samma Coral series som Dave Dac:en. Étude Silver eller Svart 55 000,00 kr st

Ny! slutsteg tänkt att matcha Dave försteg och DAC för att få ett kristallklart ljud med supersnabba transienter.

Choral Ensemble Stand Silver eller Svart 18 000,00 kr st

BLU MKII Uppsamplare till Dave och CD-transport med uppskalning. Silver eller Svart 115 000,00 kr st

HUGO M SCALER Uppsamplare till Dave Silver eller Svart 50 000,00 kr st

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 - HUGO Serien D/A-omvandlare/hörlursförstärkare/försteg & slutsteg
Rek pris Inkl moms

HUGO M SCALER Silver eller Svart 45 000,00 kr st

Ny!

HUGO TT2 Silver eller Svart 55 000,00 kr st

Ny!

TToby 100W klass AB stereoslutsteg med HF switchade nätdelar i samma Coral serie som HUGO TT 2 och M Scaler. Silver eller Svart 40 000,00 kr st

Ny! TToby kompromissar inte på kraftresurster trotts sin ringa storlek. Kombinerat med HUGO TT 2's digitala

försteg får man en komplett anläggning med puristiska ljudkvaliteter. 3 års garanti

Som förväntat levererar den mycket imponerande tekniska specifikationer och mått jämfört med sin föregångare och kan spela upp ljudfiler med 768 kHz 
PCM och DSD 512. Hugo TT2 sä er en ny toppnivå för   D/A-Omvandlare och slås bara av sin storebror DAVE. 
Om man jämför med de  256-slags filter som vanliga D/A-Omvandlare brukar köra på så har Hugo TT 2 en kraftfull Xilinx Artix 7 FPGA, specialkodad av 
Chord Electrionics Rob Watts med 86 x 208 MHZ kärnor som kör parallellt för att skapa ett avancerat WTA1 filter med 98,304 slag. Det är det dubbla av sin 
prisbelönta portabla bror Hugo 2 (49,152). Hugo TT2 drar också nytta av en uppgradering från en 4-elementsdesign till en 10-elementsdesign som går i 
harmoni med en uppgraderad FPGA och kodning för att spela upp ett oöverträffat ljud. 

Ett helt nytt kraftfullt diskret utgångssteg kombinerat med andra generationens brusminimering mellan D/A-utgången och filtret används också för att 
minska distorsionen. Ytterligare förbättringar har också gjorts i kraftleveransen. Hugo TT2 utesluter Li-Po-batteriernas strömförsörjning i originalet och 
använder sex superkondensatorer som kan leverera enormt linjära dynamiska strömmar när musiken kräver det med maximalt 5A i 9.3V RMS. 

Hugo TT2 har också de mycket älskade fyra stegs väljbara filtervalen, introducerad med Hugo 2 och behåller den tre-stegs valbara digitala crossfeed-
funktionen för hörlursanvändare som vill förbättra uppfattningen av djup som liknar högtalare. 

Avancerad samplingfrekvenskapacitet kan göra 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.
Superkondensatorerna har enliknande funktion i Hugo TT, vilket förlänger batteritiden och förbättrar dynamiken och krävande transienter i inspelad
musik.

Hugo M Scaler är en fristående uppskalare som använder världens mest avancerade digitala filter med 
hjälp av teknik som introducerades i CHORD BLU MKII cd-transportför. Hugo M Scaler uppskalar 
standard 44,1 kHz digitalt ljud upp till 705,6 kHz (16x CD: s 44,1 kHz inbyggda upplösning), redo att 
överföras till en lämplig DAC. Hugo M Scaler utökar sin uppskalningsprestanda till 768 kHz (från 96 kHz 
ingångsdata) för Chords tre DAC:ar DAVE, Qutest och den nya Hugo TT 2 med två BNC ingångar. 3 års 
garanti

Hugo TT Hugo TT2 har blivit helt om designad, från topp till tå. Inte bara med det fina yttre designen, utan 
även med 5x processorkraft jämfört med den tidigare Hugo TT och dubbelt så mycket som den prisbelönta 
Hugo 2. Hugo TT 2 speglar över 20 år av digital utveckling av Rob Watts och har den allra senaste 
tekniken. 3 års garanti
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Chord Electronics - Mobila D/A-omvandlare med hörlursförstärkare & D/A-omvandlare
Rek pris Inkl moms

Qutest Svart 17 000,00 kr st

Ny!

HUGO 2 Silver eller Svart 23 000,00 kr st

Ny!

HUGO2 Leather Svart läderväska 1 900,00 kr st
Case

Roon Testade enheter från våra partners har specifiserats och 
testats av både Roon Labs och tillverkaren för maximal 
kompatibilitet. Roon kommer att känna igen dessa enheter och 
skicka ljudoptimerade filer för maximal prestanda

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. (3 års garanti -
18 månaders garanti för batteri)

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. 3 års garanti

Nu är HUGO2 anpassad 
mer för stationärt bruk med 
en dedikerad fjärrkontroll 
och standbyläge.
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Chord Electronics - Mobila D/A-omvandlare med hörlursförstärkare & D/A-omvandlare
Rek pris Inkl moms

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. 
1 års garanti inklusive batteri

Mojo Leather Case Svart läderväska Svart 950,00 kr st

Poly Streamer och bluetooth enhet med Micro SD kort läsning och Gofigure styrapp samt Roon copatibilitet Svart 6 500,00 kr st
Gofigure appen finns nu också för android! 1 års garanti

Leather case Svart 1 200,00 kr st

VanNuys leather case Svart 2 000,00 kr st

Roon Testade enheter från våra partners har specifiserats och testats av 
både Roon Labs och tillverkaren för maximal kompatibilitet. Roon 
kommer att känna igen dessa enheter och skicka ljudoptimerade filer för 
maximal prestanda
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Chord Electronics - CD Transport

BLU MKII Silver eller Svart 115 000,00 kr st

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.

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 230 000,00 kr st
MKIII DAC Technology based on the QBD76HD D/A converter with 80-bit upsampling, 4096-tap Chord WTA filter Nikel Integra

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.

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 - Förförstärkare
Rek pris Inkl moms

Ultima Chord Electronics Reference Series. Analogue Pre-Amplifier. Integra 400 000,00 kr st
True Dual Mono construction with separate Power Supplies for each channel. Nikel Integra
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 170 000,00 kr st
Reference Balanced line construction. Latest Ultra High Frequency power supply technology. Solid milled aluminium Nikel Integra

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 90 000,00 kr st
Balanced line construction. Ultra High Frequency power supply technology. Four pairs of fully balanced XLR Nikel Integra
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.
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Chord Electronics - Förförstärkare
Rek pris Inkl moms

CPA 2500 Analogue Pre-Amplifier. Integra 50 000,00 kr st
Balanced line construction. Six pairs of SE RCA-phono inputs. Nikel Integra
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.

Chord Electronics - Monoslutsteg
Rek pris Inkl moms

Ultima Chord Electronics Reference Series. Mono Power Amplifier. Integra 400 000,00 kr st
Chord's Latest 12KW-capable Power Supply. 1000W RMS into 8Ω. 2000W RMS into 4Ω. 4000W RMS into 2Ω. Nikel Integra
Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. Four gold plated WBT output connections. 
Supplied with 24-leg Integra as standard.

SPM 6000 MKII Chord Electronics Reference Series. Mono Power Amplifier. Integra 200 000,00 kr st

Reference 3x Chord's 5th generation 4KW Power Supplies. 750W RMS into 8Ω. 1500W RMS into 4Ω. 3000W RMS into 2Ω. Nikel Integra
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 1400 MKII Mono Power Amplifier. 480W RMS into 8Ω. 800W RMS into 8Ω. 1000W RMS into 8Ω. Integra 130 000,00 kr st

Two RCA SE inputs & output connections. Two XLR balanced inputs. Nikel Integra
30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced), WBT gold plated terminals.
Supplied with 4-leg Integra as standard.
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Chord Electronics - Stereoslutsteg
Rek pris Inkl moms

SPM 1200 MkII Stereo Power Amplifier. 2 x 350W RMS into 8Ω. 2x620W RMS into 4Ω. 2x720W RMS into 2Ω. Integra 120 000,00 kr st

Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. 30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced). Nikel Integra

WBT gold plated output connections. Supplied with 4-leg Integra as standard.

SPM 1050 MkII Stereo Power Amplifier. 2KW High Frequency Power Supply with Dynamic Coupling. Integra 70 000,00 kr st
2x200W RMS into 8Ω. 2 x 350W RMS into 4Ω. Two XLR Balanced inputs plus two SE RCA inputs. Nikel Integra
Two pairs of gold plated outputs. Supplied with 4-leg Integra as standard.

SPM 650 Stereo Power Amplifier. 2 x 130W RMS into 8Ω. 2x170W RMS into 4Ω. 2x200W RMS into 2Ω. Integra 50 000,00 kr st
Two SE RCA inputs & two XLR balanced inputs. 30dB gain & 100KOhm input impedance (balanced). Nikel Integra
Four gold plated 4mm output connections. Supplied with 4-leg Integra as standard.
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