
TESTY SPRZĘTU  Przetwornik c/a Calyx Femto

Szczytowy model przetwornika c/a, mało znanej dotąd, 
koreańskiej firmy Calyx dowodzi – już nie po raz pierwszy – że 
tamtejsi producenci sprzętu high-end są wyjątkowo groźni. 

Sensacja
z Korei

W
ygląda na to, że „piękne” czasy, kiedy 
najbardziej wartościowy sprzęt audio 
klasy high-end pochodził z Ameryki, 
Europy i Japonii, przeszły do historii. Po 

Chinach do akcji wkraczają inne państwa azjatyc-
kie, z Koreą Południową na czele – i to bynajmniej 
nie po to, by tworzyć tanie wzmacniacze lampowe 
czy inne duże konstrukcje o interesującym prze-
liczniku wartości materiałowej do ceny, lecz by 
dostarczać produkty naprawdę nietuzinkowe, które 
renomowanym rywalom albo „grają na nosie”, albo 
są czymś, czego zwyczajnie jeszcze nie było. Przy-
kłady tego typu już znamy, wszak nie tak dawno 
(AV 2–3/2012) mieliśmy okazję recenzować serwer 
muzyczny Aurender S-10 – współczesną odmianę 
napędu cyfrowego high-end, urządzenie bajeczne, 
choć nietanie. 

❙ Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Tym razem prezentujemy high-endowy 32-bitowy 
DAC z cyfrową regulacją głośności, który – według 
samego producenta – ma „najniższy poziom jittera 
w branży”. Komu się chce śmiać, niech cierpliwie po-
czeka do końca niniejszej recenzji, bo Calyx Femto 
– topowy model firmy istniejącej od 1999 roku – to 
sprzęt bardzo poważnego kalibru. W dodatku za 
cenę, która – dam sobie obciąć ucho – jest znacznie 
niższa od tej, jakiej najprawdopodobniej zażąda-
liby uznani weterani rynku high-end z Europy czy 
Stanów Zjednoczonych. 
Najpierw jednak krótko o samym producencie. 
Początki firmy sięgają 1999 roku, kiedy to powstała 
spółka D&A (Digital & Analog Co., Ltd), która wyspe-
cjalizowała się w projektowaniu układów scalonych 
do wzmacniaczy w klasie D. Produkcję zlecano 
ponoć Samsungowi. W 2008 roku podjęto decyzję 

o rozpoczęciu produkcji elektroniki audio wysokiej 
klasy – pod marką Calyx. Pierwszymi produktami 
były, co nie dziwi, wzmacniacze w klasie D na bazie 
modułów ICEpower. Sukcesem okazały się monoblo-
ki 500, które zdobyły liczne wyróżniennia na rynku 
azjatyckim. W 2010 roku firma rozpoczęła prace 
nad przetwornikami c/a wykorzystującymi układy 
XMOS do obsługi wejść USB oraz przetworniki 
ESS9018. W 2011 roku światło dzienne ujrzał zu-
pełnie nowy wzmacniacz zintegrowany CTI (Calyx 
The Integrated). Prócz niego, obecnie firma oferuje 
cztery przetworniki c/a tej marki: dwa miniaturowe 
modele z asynchronicznym wejściem USB 24/96 
i wyjściem słuchawkowym (Kong i Co�ee), dużo 
poważniejszy Calyx DAC oraz, przedmiot niniejszej 
recenzji – niemal 4-krotnie droższy od niego Femto 
DAC. 
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Sensacja
z Korei

❙ SYSTEM 
ODSŁUCHOWY

❙ POMIESZCZENIE: 
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie o krótkim 
czasie pogłosu, kolumny 
ustawione w wolnej 
przestrzeni.

❙ ŹRÓDŁA USB: 
Apple iMac 27” (Intel 
Quad Core i5 3,1 GHz, 12 
GB RAM) MacOS 10.6.8, 
MacBook Air 13,3” MD231 
(połowa 2012) 4 MB 
RAM/128 GB SSD/MacOS 
10.8.2. Obydwa komputery 
z oprogramowaniem 
Audirvana Plus 1.4

❙ ŹRÓDŁA S/PDIF: 
M2Tech HiFace Evo+Evo 
Clock+Evo Supply 
podłączone do iMaca, Linn 
Sneaky DS (Davaar 9)

❙ WZMACNIACZ MOCY:  
Audionet AMPI V2
PRZEDWZMACNIACZ: 

Conrad-Johnson ET2

❙ KOLUMNY:
 Zoller Temptation 2000, 
Audio Physic Classic 20

❙ KABLE ANALOGOWE: 
Equlibrium Equilight/
Sun Ray, Sterevox HDSE, 
Equlibrium Turbine RCA

❙ KABLE CYFROWE: 
AudioQuest Diamond USB 
1,5 m, Entreq Konstantin 
(USB), Entreq Konstantin 
(AES/EBU), AudioQuest 
HawkEye 1,0 m (S/PDIF)

❙ ZASILANIE: 
dedykowany obwód 20A, 
listwa Furutech fTP, kable 
Furutech FP-614Ag/G, 
Oyaide, PS Audio AC-10

❙ AKCESORIA: 
stolik StandART STO, 
platforma PAB B&H pod 
przetwornikiem c/a
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Z tej perspektywy Femto 
przypomina serwer muzyczny.  
W rzeczywistości obudowa skrywa 
rozbudowany zasilacz liniowy.

Calyx Femto.indd   45 12-12-19   18:05



TESTY SPRZĘTU  Przetwornik c/a Calyx Femto

BUDOWA
Urządzenie cechuje skromny, mini-
malistyczny wygląd, jednak sama, 
w całości aluminiowa obudowa 
jest wykonana wyjątkowo solidnie, 
z przykładną precyzją. Do złudzenia 
przypomina wspomnianego Aurendera 
i idę o zakład, że nie jest to przypa-
dek. Mamy tu identyczną szerokość 
i sposób wykonania całości – z lekko 
szorstkawego aluminium. Górna 
pokrywa ma grubość 3 mm i masę 2,5 
kg. Wbrew pozorom to bardzo ważne, 
czy podczas głośnego odsłuchu 
obudowa wpada czy nie – w wibracje 
i rezonanse mechaniczne.  
W przypadku topowego Calyxa 
zjawisko to występuje na znacznie 
mniejszą skalę niż np. w redakcyjnym 
Meitnerze MA-1, który jest znacznie 
lżejszy i ma dużo cieńsze ścianki 
obudowy. 
Wracając do poprzedniego porów-
nania, Femto jest o kilka milimetrów 
wyższy (mierzy 102 mm) i o kilka 
centrymetrów głębszy od koreańskie-
go serwera. Podobieństwa dotyczą 
także dużego okna wyświetlacza. On 
sam jest jednak zupełnie inny (nie 
OLED-owy). Tak czy owak, obydwa 
urządzenia doskonale do siebie pa-
sują wizualnie i sądzę, że połączenie 
Calyxa z Aurenderem mogłoby być, 
tak naprawdę, optymalne – również 
pod względem techniczno-brzmie-
niowym. Swoją drogą żałuję, że nie 

miałem do dyspozycji S10 na czas 
testów recenzowanego DAC-a. 
Na temat konstrukcji Femto Seung-
Mok Yi podaje stosunkowo niewiele 
informacji. Najbardziej eksponowanym 
parametrem jest ekstremalnie mały 
poziom jittera wynoszący, według 
deklaracji producenta, 500 femto-
sekund (RMS), czyli pół pikosekundy 
– jednostki używanej w pomiarach 
jittera w źródłach cyfrowych audio. 
Sama wartość robi wrażenie (fem-
tosekundowym jitterem chwali się 
także firma MSB), jednak nie można jej 
porównywać z wartościami poda-
wanymi przez innych wytwórców 
(zwykle kilka ps), ponieważ istnieją 
różne metody pomiaru omawinego 
parametru. Skoro już o pomiarach 
mowa, to połowę instrukcji obsługi 
zajmują wykresy z aparatury Audio 
Precision. Dowiadujemy się z nich m.
in., że: poziom zniekształceń THD wy-
nosi ok. 0,0002% (zarówno dla wyjść 
RCA, jak i XLR) odstęp od szumów 
i dynamikę mamy na poziomie 130 dB 
(na wyjściach XLR), separację kanałów 
– rzędu 140 dB.
Jeśli to wszystko prawda, a nie mamy 
podstaw, by w to wątpić, to trzeba 
przyznać, że Femto ma parametry 
reprezentujące szczyt możliwości 
dzisiejszej techniki cyfrowej audio. 
Calyx otrzymał zbalansowany tor 
analogowy od przetworników po 
wyjścia. W każdym kanale pracuje 

www.promocja.marantz.pl

Kupując w autoryzowanym punkcie sprzedaży od 01.11.2012 do 31.01.2013 
sprzęt marki Marantz o wartości równej lub większej niż 5000 zł * możesz zdobyć 
głośniki Boston Acoustics Soundware S (590 zł) lub soundbar Boston Acoustics 
TVee 10 (749 zł). Ilość produktów premiowych w promocji jest ograniczona.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI:

Do obsługi wejścia USB, które nie jest izolowane galwanicznie, zaprzęgnięto kość 
XMOS XS1. Widoczny obok moduł to zaekranowany precyzyjny zegar mający 
zapewniać zaledwie 500 fms jittera (0,5 ps).  

Każdy z kanałów otrzymał niezależne taktowanie – to niespotykane rozwiązanie.  
W bezpośrednim sąsiedztwie zegarów „Femto" znakomite 32-bitowe przetworniki 
ESS Sabre 32 9018. 
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innowacyjny 32-bitowy, 8-kanałowy DAC ESS Sabre 
ESS9018, wykonany w technice Hyperstream. Nie 
wiadomo, z jakiej konfiguracji segmentów tego 
układu skorzystał konstruktor Calyksa, prócz tego, 
że każdy z układów pracuje w trybie różnicowym 
(symetrycznym). 
Za odbiór sygnałów cyfrowych z licznych wejść 
(jest ich łącznie aż 8) odpowiadają znany odbiornik 
wejściowy CS8416 (obsługujący tradycyjne wejścia 
audio (2 x AES/EBU, 2 x koncentryczne RCA, BNC,  
2 x optyczne) oraz układ XMOS z serii XS1 obsłu-
gujący wejście USB 2.0 HS w trybie asynchronicz-
nym. Spełnia ono wymogi standardu USB Class 2 
Audio, co w praktyce znaczy tyle, że użytkownicy 

nowszych komputerów Apple podłączają Calyxa 
przez USB i od razu mogą odtwarzać muzykę, 
zaś posiadacze pecetów są wpierw zmuszeni do 
instalacji odpowiedniego sterownika. Wejścia AES/
EBU zostały izolowane mikrotransformatorami 
w przeciwieństwie do wejść koncentrycznych 
i interfejsu USB. 
Wnętrze zawiera dwa, wyraźnie rozdzielone 
elementy – płytę główną i zasilacz umieszczony 
w klatce Faradaya. Przez otwory wentylacyjne 
udało się dostrzec, że jest liniowy. Płyta głów-
na przykuwa uwagę aż trzema aluminiowymi 
obudowami z napisami „Femto”. Nietrudno się 
domyślić, że zawierają one superprecyzyjne zegary 

taktujące. Dwa taktują przetworniki ESS, oddzielnie 
w każdym kanale, trzeci umieszczono w pobliżu 
układu XMOS. W torze sygnałowym skorzystano 
z układów scalonych SMD. 
Femto ma dwie regulacje: przełączany filtr cyfrowy 
(pozycje 1–3, różniące się częstotliwością odcięcia: 
70, 60 i 50 kHz) oraz funkcję cyfrowego odwra-
cania fazy absolutnej – obie dostępne z aluminio-
wego, ciężkiego pilota. Umożliwia on także zdalną 
regulację poziomu wyjściowego w bardzo szerokim 
zakresie poziomów z precyzją 0,5 dB. 
Wyjścia RCA generują standardowe 2,0 V maksy-
malnego napięcia, podczas gdy w przypadku XLR-
ów skok jest nienaturalnie duży: 6,8 V. Z punktu 

Wejścia zbalansowane AES/EBU otrzymały izolację galwaniczną. Pozostałe jej nie mają. 
Z lewej strony widoczny odbiornik wejściowy CS8416. 

Przełączanie filtrów nie powoduje zmiany ich 
charakterystyk a jedynie wybór częstotliwości środkowej.
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widzenia tych użytkowników, którzy podłączą 
Femto bezpośrednio do końcówki mocy, wyjście 
RCA będzie zazwyczaj bardziej odpowiednie ze 
względu na mniejsze tłumienie sygnału, które 
w przypadku regulacji cyfrowej wiąże się zawsze 
z degradacją rozdzielczości sygnału. Ponadto pra-
wie 7 V na wyjściu może przesterowywać niektóre 
wzmacniacze. 

KONFIGURACJA
Opisując możliwości tego przetwornika, nie sposób 
przemilczeć wpływ połączeń cyfrowych na to, jak 
dobre brzmienie uzyskamy z wyjść analogowych 
tego DAC-a. Jest on tak duży, że silnie rzutuje na 
ostateczną klasyfi kację Femto w naszym rankingu. 
Uprzedzając konkluzję, nadmienię, że ostatecznie 
Femto zakwalifi kowaliśmy do kategorii A+, jednak 
nie w każdej konfi guracji możliwości Calyksa są 
równie imponujące. 
Odsłuchy rozpocząłem tradycyjnie – od podłączenia 
Linna Sneaky’ego w roli dobrego (zaufanego) źródła 
sygnału S/PDIF. Było dobrze, nawet bardzo dobrze, 
ale sądziłem tak tylko do czasu, gdy podpiąłem no-
wego MacBooka Air z oprogramowaniem Audirvana 
Plus w najnowszej wersji 1.4 (którego jestem 
wielkim fanem) za pomocą kabla USB AQ Diamond. 
Wejście USB zapewniło o wiele bardziej energe-
tyczny przekaz, z dużo lepszym, bardziej konturo-
wym basem i bardziej wiarygodną przestrzenią. 
Obraz dźwiękowy w połączeniu z Linnem był jakby 
lekko zamglony, rozedrgany – na tym etapie już 
mało interesujący. Do Sneaky’ego – jako źródła 
– już podczas tego testu nie wracałem. W brzmie-
niu brakowało bowiem przejrzystości, dynamiki, 
ogniskowania, czegoś... Kolejny wariant połączenia 
był dużo bardziej skomplikowany, ale fi nalnie 
okazał się najlepszy. Mowa o iMacu z tym samym 
oprogramowaniem Audirvana Plus, ale z wcześniej-
szą wersją systemu operacyjnego (Snow Leopard) 

połączonym z konwerterem USB->S/PDIF M2Tech 
HiFace Evo wzbogaconym o dedykowany zasilacz 
bateryjny (Evo Supply) i zegar (Evo Clock). Zestaw 
ten opisywaliśmy w wakacyjnym wydaniu AV 
(7–8/12). Przypomnę, że uzyskał on najwyższą notę 
końcową ze wszystkich testowanych w tym wyda-
niu konwerterów USB->S/PDIF (100%), okazując 
się równorzędnym, a nawet lepszym transportem 
cyfrowym niż ultradrogi napęd dCS! 
Sygnał z HiFace’a był podawany kablem AES/EBU 
szwedzkiej fi rmy Entreq. Elementy te znalazły się 
w teście nieprzypadkowo. Zdaniem dystrybutora, 
Bartłomieja Nowaka (GFMod Audio Research), kom-
ponenty te pozwalają wycisnąć maksimum możli-
wości Femto. Początkowo byłem wobec koncepcji 
przerabiania sygnału USB na S/PDIF (AES/EBU) i po-
dawania do USB DAC-a tym interfejsem sceptycz-
nie nastawiony. Jednak efekty okazały się wyborne. 
Brzmienie zagęścio się i wypełniło tkanką, której 
w połączeniu z MacBookiem zwyczajnie nie było. 
Przestrzeń urosła, zaś barwy zyskały nowy koloryt, 
nowe wybrzmienia. Różnica była uderzająca! 
Jak pokazały późniejsze odsłuchy, przewaga 
konwertera M2Tech i łącza AES/EBU nad USB nie 
musi być jednak oczywista. Duży iMac zasilany 
z sieci okazał się zdecydowanie lepszym źródłem 
sygnału niż miniaturowy MacBook Air pracujący 
na baterii (lub z zasilaniem ściennym). Ostatecznie 
wypadł niemal równie dobrze jak komplet M2Techa, 
tj. jakość brzmienia uzyskiwana w bezpośrednim 
połączeniu USB była zupełnie porównywalna, choć 
marginalnie słabsza w górnych rejestrach. Wybór 
metody połączenia nie rzutował już na całościową 
ocenę Femto. 

BRZMIENIE
Przejdźmy jednak do meritum, czyli samej jakości 
brzmienia. Mówiąc w skrócie – była wyborna. 
Odsłuchy przeprowadziłem głównie w konfi guracji 

bezpośredniego podłączenia tego przetwornika do 
końcówki mocy. Wspominam o tym celowo, bowiem 
testowane do tej pory przetworniki c/a z cyfrową 
regulacją poziomu nigdy jakoś w pełni mnie nie 
przekonywały – może za wyjątkiem NAD-a M51, ale 
to przecież inna klasa jakości. W przypadku Femto 
korzystałem z górnych 10–12 dB regulacji – to 
istotna informacja – i przy tak niedużym ściszeniu 
wyjść nie odczuwałem praktycznie żadnej degrada-
cji sygnału, choć podkręcenie wyjść do maksimum 
i wtrącenie w tor przedwzmacniacza Conrad-
Johnsona zdawało się zapewniać jeszcze większą 
swobodę brzmienia. Różnica była jednak na tyle 
mała, przy jednoczesnym słyszalnym zaokrągleniu 
konturów, iż twierdzę, że w zdecydowanej więk-
szości konfi guracji sam głośno ustawiony Femto 
będzie trudny do pobicia przez przedwzmacniacze 
dla ludzi z tego świata. 
Trudno powiedzieć, co jest tak naprawdę najważ-
niejszym atutem Calyxa. Z jednej strony zachwycił 
mnie poziom szczegółowości i rozdzielczość, z dru-
giej - bardzo doceniłem gładkość, kulturę przekazu 
oraz przestrzeń. Ta była po prostu zjawiskowa. 
Scena zdawała się nie mieć ograniczeń co do szero-
kości panoramy. Pewność i stabilność lokalizacji nie 
budziły żadnych wątpliwości. Materia dźwiękowa 
była wyjątkowo gęsta i spoista. Nie słyszałem 
w niej żadnych dziur ani nieciągłości. W porównaniu 
do Meitnera MA-1 Femto ustawia źródła pozorne 
nieco dalej od słuchacza, tworząc lepszą perspek-
tywę. Trudno powiedzieć, czy to lepiej – jedni 
wolą scenę bliższą, inni – lekko oddaloną. W moim 
systemie, gdzie kolumny są ustawione blisko fotela, 
prezentacja przestrzenna w wykonaniu Calyxa 
wyjątkowo mi odpowiadała. Tym bardziej, że głębia 
sceny była wyśmienita – nie ustępowała najlepszym 
źródłom, jakie słyszałem w swoim systemie. 
Jak już wspomniałem, reprodukcja barw i rozdziel-
czość były dość silnie uzależnione od metody 
połączenia. W optymalnych konfi guracjach, które 
opisałem wyżej, uzyskałem kapitalną naturalność 
przekazu wyrażającą się w neutralnym, ale i bardzo 
dobrze nasyconym oddaniu barw. Instrumenty 
dawne brzmiały wyjątkowo wysmukle, z pełnią i de-
likatnością, jaką mogą pochwalić się tylko bardzo 
nieliczne źródła cyfrowe. W dziedzinie oddania 
barw i przestrzeni Calyx Femto prezentuje poziom 
odniesienia, mniej więcej odpowiadając Meitnerowi, 
choć ten jest jeszcze bardziej klarowny i bezpośred-
ni. Różnice nie są jednak znaczące. 
Doskonałe lub bliskie doskonałości jest oddanie 
skali dynamiki. Femto w pierwszej chwili nie 
prezentuje jej w sposób dosadny, jednak dłuższy 
odsłuch pokazał, że urządzenie nie stwarza w tej 
materii prawie żadnych ograniczeń. „Prawie” odnosi 
się w tym przypadku to stwierdzenia, że są na ryn-
ku urządzenia szybsze, o jeszcze lepszym oddaniu 
fazy ataku – jak chociażby mój roboczy Meitner MA-
1, który jest całościowo trochę bardziej ekscytujący 
dynamicznie. Wrażenie to w dużej mierze koncen-
truje się w dolnym zakresie pasma, który Femto od-
daje z pełnią i dużym realizmem, ale bez brutalnego 
wykopu, czasem oczekiwanej twardości. Nagranie 
„Please Read The Letter” z płyty Raising Sand 
duetu Robert Palmer/Allison Krauss stanowi bardzo 

Calyx Femto ma aż 8 wejść cyfrowych we wszystkich, używanych obecnie, standardach. Najlepsze efekty 
zapewnia generalnie wejście USB, choć bywają od tej reguły wyjątki (patrz opis w tekście). 
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dobry test zwartości i konturowości basu. Stopa 
powinna być krótka, kopiąca, precyzyjnie odmierza-
jąca rytm. Słuchając Calyxa wyraźnie czułem, że nie 
jest to samo co w przypadku kombinacji Meitner/C-J 
ET2. Jednak pamiętajmy, że ta kombinacja jest 
mniej więcej dwa razy droższa. Niemniej, w relacji 
nawet do tańszych źródeł, reprodukcja basu nie 
jest w mojej opinii najmocniejszą stroną Femto. 
Gdyby mógł coś poprawić w brzmieniu tego DAC-a, 
to byłyby to właśnie precyzja i szybkość basu. 
Celowo nie wspominam o rozróżnieniu w jakości 
brzmienia pomiędzy materiałem z płyt CD i plikami 
hi-res. W mojej opinii nie jest to potrzebne, bowiem 

słuchając dobrze nagranej muzyki za pomocą tego 
przetwornika, nie jest to w ogóle istotne. Poziom 
muzykalności, jaki zapewnia ten DAC – już na 
materiale 16/44, 1 – w połączeniu z nasyceniem 
barw i ogólną rozdzielczością, swobodą, odde-
chem, stereofonią są tak wyśmienite, że analiza 
tego, w jakiej rozdzielczości materiału słuchamy, 
schodzi na dalszy plan. Choć muszę przyznać, 
że był jeden moment, gdy w pełni zdałem sobie 
sprawę z bezdyskusyjnej wyższości plików o dużej 
gęstości. Puściłem mianowicie studyjną wersję 
„Mazepy” z albumu „Exotic Dances from the Opera” 
(Reference Recordings) w pliku WAVE 24/176,4. 
Tak naturalnego oddania brzmienia orkiestry 
symfonicznej, bez sztucznych naleciałości w górze 
pasma, jakie są udziałem wydania CD, dawno już 
nie słyszałem (poza fi lharmonią, żeby była jasność). 
Naturalność i swoboda brzmienia – tak, to są dwie, 
absolutnie wybijające się cechy tego wyśmienitego 
DAC-a. 

NASZYM ZDANIEM 
Calyx Femto jest wybitnym urządzeniem w swojej 
klasie. Osiąga pułap jakościowy charakterystyczny 
dla najlepszych źródeł cyfrowych, przy tym za 
bardzo rozsądną cenę. Atutem tego DAC-a jest 
także precyzyjna regulacja poziomu, pozwalająca 
zrezygnować z przedwzmacniacza analogowe-
go, oraz duża liczba wejść. Co istotne, aplikacja 
interfejsu USB jest znakomita. Femto stanowi 

wręcz wymarzoną propozycję dla audiofi lów 
poszukujących barwnego, gładkiego brzmienia, ale 
bez niedostatków w rozdzielczości czy dynamice. 
Kapitalnie rozciągnięta, głęboka, osadzona scena 
dźwiękowa – to jedne z głównych cech tego prze-
twornika. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. 
Gorąca rekomendacja! 

DANE TECHNICZNE

OBSŁUGIWANE ROZDZIELCZOŚCI SYGNAŁU 

USB: 16-24 bitów / 44,1-192 kHz

S/PDIF, AES/EBU: 16-32 bity / 44,1-192 kHz
WEJŚCIA 

 S/PDIF (RCA+BNC), 2 x AES/EBU, Toslink, USB Audio Class 2
MAKSYMALNE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

RCA: 2,0 V RMS, XLR: 6,8 V RMS

ZNIEKSZTAŁCENIA THD+N 0,0002%

ODSTĘP OD SZUMU  130 dB

WYMIARY  430 x 102 x 403,5 mm

MASA  18,5 kg 

KATEGORIA SPRZĘTU A+

DYSTRYBUTOR GFMod Audio Research, www.gfmod.pl
CENA 26 000 zł

OCENA

Czytelny wyświetlacz pokazuje wybrane 
wejście, częstotliwość próbkowania i poziom 
wyjściowy (w skali 0-100).
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