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Cocktail Audio

Innehåll och bakgrundshistoria

Innehåll:
Sid 2 Sid 3 Sid 3 Sid 4 Sid 4 -

cocktailAudio All-In-One Integrerad förstärkare, Streamer, Server, MQA-DAC, CD-ripper, A/D-omvanlare och FM radio/internetradio
cocktailAudio Streamer + MQA DAC + Försteg, Server, CD-ripper, CD-ripper, MM-riaa steg och hörlursförstärkare
cocktailAudio Streamer + MQA DAC, Server
cocktailAudio Streamer + Server + CD-ripper
cocktailAudio Försteg + Hörlursförstärkare + MQA DAC

cocktailAudio - en bakgrundshistoria
NOVATRON CO., LTD har etablerats sedan 2003 och har fokuserat på att skapa multimediaspelare av hög kvalitet som levererar innovation och
prestanda till konsumenterna. Under 2006 lanserade NOVATRON sin första CD-Ripper & Music Server med cocktailAudio-varumärke till marknaden.
cocktailAudio är ett varumärke som tillhör NOVATON, ett företag med IT-expertis.
NOVATRON har en stark avsikt att göra den datorbaserade ljudtekniken till audiofiler och användarvänliga hemprodukter. Det var en utmaning för att
den nuvarande IT-industrin uppfyller inte dessa önskemål för audiofilmarknaden.
NOVATRONs välorganiserade och kvalificerade tillverkningsgrupp har jobbat hårt för att slutligen uppnå detta mål med skapandet av cocktailAudioprodukter.
cocktailAudio Multimedia spelare ger den senaste och framtidssäkra tekniken och högkvalitativ ljudkvalitet tillsammans med otroliga funktioner hos sina
världsklass högupplösta digitala ljudspelare. Nu är cocktailAudio det prisbelönta världsomspännande varumärket inom musikservers och streamers.
cocktailAudio erbjuder nu en bred produktlinje till marknaden. En ren digital musikserver med musikdatabasfunktion, Streamer & DAC, All-In-One
musikspelare och USB DAC, som har olika funktioner som CD Ripper, Streamer, Digital Recorder och kan stödja DSD-filer, MQA och större streaming
tjänster, och mer. cocktaiAudios produkter ersätter behovet av en dator eftersom de kan spela alla relevanta format snabbt och enkelt samt gör allt
detta elegantare med utmärkt ljudkvalitet.
cocktailAudio kommer göra sitt bästa för att kontinuerligt erbjuda innovativa produkter med överkomliga priser till marknaden.
De bästa av vad cocktailAudio kan erbjuda är följande:
- Schweizisk byggkvalitet
- Fokus på ljudkvalitet och många funktioner
- Tryggheten att företaget bara tillverkar streamingprodukter och gör kontinuerliga uppdateringar för produkterna
- Historia och erfarenhet att bygga streamingprudukter lika länge som Sonus (2005) har gjort
- Streamingprodukter med extremt många funktioner
- Halva priset mot närmaste specificerade konkurent och med fler antal fysiska funktioner
- En bred produktfamilj i de flesta prislägen
Unika funktioner cocktailAudio kan erbjuda är följande:
- USB Audio utgång för att uppgradera med en extern High-End DAC utan begränsningar
- MQA-DAC i alla modeller för uppspelming av TIDAL Masterfiler
- CD-rippare för att smidigt bränna CD-skivor utan förlust
- Fack för intern hårddisklagring samt två fack i vissa modeller för säkerhetskopiera din musik
- CD-spelare
- FM-radio och internetradio med möjlighet till inspelning i 24bit/192khz
- MM-Riaa steg för din skivspelare och inspelning av vinyl i 24bit/192khz
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All-in-One
Integrerad förstärkare, Streamer, Server,
CD-spelare, CD-ripper, MQA-DAC, A/D - omvanlare och FM-/internetradio
Rek pris Inkl moms

X35

All-in-One

Nyhet för 2019!

Integrerad förstärkare med hela 2 x 100W i 8ohm

20 000 kr

st

Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med 2st 8TB SSD fack internt och 3st USB 3 ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
CD- spelare för uppspelning
CD-ripper inbyggd för att enkelt rippa alla dina CD-skivor till intern/extern hårddisk, bit-ferfect och i förlustfritt WAV-eller FLAC-format med metadata och album konvelut från Gracenote
Pre Out med RCA för att koppla till slutsteg
MM-riaa steg med RCA ingångar med inspelning av vinyl i 24bit/192khz
DAC ESS ES9018K2M Sabre³² Reference DAC med USB Audio utgång, 3st USB ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
samt optisk-, coaxial-, och AES/EBU XLR utgångar
A/D - omvandlare för 24bit/192Khz inspelning av vinylskivor
USB AUDIO OUT för att uppgradera med en extern High-End DAC utan begränsningar
HDMI OUT för extern skärm eller ljud
A/D - omvandlare för 192Khz inspelning av vinyl i 24bit/192khz
Hörlursförstärkare
FM radio & internetradio

X14

All-in-One

Nyhet för 2019!

Integrerad förstärkare med 2 x 30W i 8ohm

8 000 kr

st

Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med ett hårdisk fack 8TB internt och 3st USB ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
Pre Out med RCA för att koppla till slutsteg
DAC Cirrus Logic CS4351 MQA DAC med stöd för upp till 24bit/192Khz
A/D - omvandlare för 24bit/192Khz inspelning av vinylskivor
AUX-in ett par RCA ingångar
Hörlursförstärkare
Bluetooth aptx antenn
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Streamer + MQA-DAC + Försteg
Försteg, CD-spelare, CD-ripper, MM-riaa steg, MQA-DAC och FM-/internetradio
Rek pris Inkl moms

X45Pro

Flaggskeppet av Streamer/server med den bästa DACen och försteget

60 000 kr

st

Nyhet för 2019!

Pro Chassi extra hög byggkvalitet med glassandat aluminum chassi tillverkad av en CNC maskin och steglösvolym- och inputrattar med härlig känsla
Isolerad strömkretsdesign för digitala och analoga delar med aluminiumskärmad Toroidal transformator och specialdesignad SMPS chassi
Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med ett internt hårdiskfack (intent SSD fack) och 3st USB 3 ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
CD- spelare för uppspelning
CD-ripper inbyggd för att enkelt rippa alla dina CD-skivor till intern/extern hårddisk, bit-ferfect och i förlustfritt WAV-eller FLAC-format med metadata och album konvelut från Gracenote
Försteg (OPA627BP Precision High-Speed OP Amp) med RCA och blanaserade XLR utgångar samt ett par RCA ingångar
Pre Out med XLR för att koppla till slutsteg
MM-riaa steg med RCA ingångar och inspelninga av vilyl i 24bit/192khz
DAC SABRE PRO Flaggskepp ES9038PRO 32bit/768 Khz DAC med USB Audio ingång, optisk-, coaxial-, AES/EBU XLR in- och utgångar
USB AUDIO OUT för att uppgradera med en extern High-End DAC utan begränsningar
HDMI OUT för extern skärm eller ljud till extern DAC
A/D - omvandlare för 192Khz inspelning av vinyl
Hörlursförstärkare
FM radio & internetradio

X45

Den mest kompletta och funktionsspeckade Streamer/server på marknaden med försteg och MQA-DAC

25 000 kr

st

Nyhet för 2019!

Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med intent SSD fack och 3st USB 3 ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
CD- spelare för uppspelning
CD-ripper inbyggd för att enkelt rippa alla dina CD-skivor till intern/extern hårddisk, bit-ferfect och i förlustfritt WAV-eller FLAC-format med metadata och album konvelut från Gracenote
Försteg (OPA627BP Precision High-Speed OP Amp) med RCA och blanaserade XLR utgångar samt ett par RCA ingångar
Pre Out med XLR för att koppla till slutsteg
MM-riaa steg med RCA ingångar och inspelninga av vilyl i 24bit/192khz
DAC Dual ESS ES9018K2M, Sabre³² DAC med 1st USB Audio ingång och 3st USB 3.0 ingångar, optisk-, coaxial-, AES/EBU XLR in- och utgångar
USB AUDIO in för uppspelning via dator
HDMI OUT för extern skärm eller ljud till extern DAC
A/D - omvandlare med inspelning av vinyl i 24bit/192khz
Hörlursförstärkare
FM radio & internetradio
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Streamer + MQA-DAC
Rek pris Inkl moms

N15D

Försteg, hörlursförstärkare och MQA-DAC

7 500 kr

st

Nyhet för 2019!

Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med ett hårdisk fack 8TB internt och 1st USB 2.0 Audio och 2st USB 3.0 för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
DAC ESS ES9018K2M, Sabre³² DAC med USB Audio ingång, optisk- och coaxial-utgång för extern DAC
Hörlursförstärkare

Streamer + Server + CD-ripper
CD-spelare, CD-ripper och FM-/internetradio
Rek pris Inkl moms

X50Pro

Komplett streamer med extra kraftfull processor

50 000 kr

Nyhet för 2019!

Pro Chassi extra hög byggkvalitet med glassandat aluminum chassi tillverkad av en CNC maskin och steglösvolym- och inputrattar med härlig känsla
Quad Core ARM Cortex A9 processor 1.0GHz med ytterligare 32Bit/500MIPS Microcontroller skräddarsydd smart mjukvara
Isolerad strömkretsdesign för digitala och analoga delar med aluminiumskärmad Toroidal transformator och specialdesignad SMPS chassi
Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med två interna hårdiskfack (intent SSD fack) och 3st USB 3 ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
CD- spelare för uppspelning
CD-ripper inbyggd för att enkelt rippa alla dina CD-skivor till intern/extern hårddisk, bit-ferfect och i förlustfritt WAV-eller FLAC-format med metadata och album konvelut från Gracenote
USB AUDIO OUT för att uppgradera med en extern High-End DAC utan begränsningar
MULTI DIGITAL in- och utgångar USB Audio-, optisk-, coaxial-ingångar samt AES/EBU XLR in- och utgångar
HDMI- & I2S OUT (ethernet-out) 2st HDMI för extern skärm eller ljud och 1st I2S för ljud
WORLD CLOCK utgång för en extern klocka
12v trigger in och ut
FM radio & internetradio
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Streamer + Server + CD-ripper
CD-spelare, CD-ripper och FM-/internetradio
Rek pris Inkl moms

X50

Komplett streamer med extra allt

22 000 kr

Nyhet för 2019!

Streamer med stöd för roon, MQA, TIDAL, Spotify Connect och Airplay
Server med två interna hårdiskfack (intent SSD fack) och 3st USB 3 ingångar för minnessticka eller portabla hårddiskar
Nätverksstöd Stödjer olika nätverksprotokoll som UPnP Server / Client / Renderer, Samba Server / Client
Dual Core ARM Cortex A9 processor 1.0GHz med ytterligare 32Bit/500MIPS Microcontroller skräddarsydd smart mjukvara
CD- spelare för uppspelning
CD-ripper inbyggd för att enkelt rippa alla dina CD-skivor till intern/extern hårddisk, bit-ferfect och i förlustfritt WAV-eller FLAC-format med metadata och album konvelut från Gracenote
USB AUDIO OUT för att uppgradera med en extern High-End DAC utan begränsningar
MULTI DIGITAL in- och utgångar USB Audio-, optisk-, coaxial-ingångar samt AES/EBU XLR in- och utgångar
HDMI- & I2S OUT (ethernet-out) 2st HDMI för extern skärm eller ljud och 1st I2S för ljud
WORLD CLOCK utgång för en extern klocka
12v trigger in och ut

Försteg + Hörlursförstärkare + MQA-DAC
Rek pris Inkl moms

HA500H

Försteg, hörlursförstärkare och MQA-DAC

26 000 kr

st

Nyhet för 2019!

Transistor- och rörförstärkare du kan växla fritt
Asynkron USB MQA-DAC med 1st USB Audio ingång och optisk-, coaxial-, AES/EBU XLR ingångar
Analoga ingångar ett par XLR och ett par RCA
Analoga utgångar ett par XLR och ett par RCA
Pre Out med XLR för att koppla till slutsteg
Hörlursförstärkare men 4-pin balanserad XLR utgång och en 6,3mm utgång
I2S HDMI input kan kopplas till X50pro- och X50 streamer
12v trigger in och ut
Bluetooth aptx antenn
Tre display alternativ för ingångsförval
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