Pro-Ject RS sorozat
A Pro-Ject Audio Box Design (BD)
családjának vadonatúj sorozata elegáns,
a többi modellétől eltérő stílusú külsejével és kiﬁnomult műszaki tartalmával egyből megkaparintotta magának a széria felsőkategóriás modelljei
címet. A sorozatban jelenleg a Phono
Box RS, a Stream Box RS a Pre Box RS
és Amp Box RS modellek találhatók,
így komplett kis high-end lánc felépíthető belőlük.

Box RS csöves sztereó előerősítő teljesen
szimmetrikus, dual mono topológiával
épül fel. A csöves bemeneti fokozat
válogatott 6922-as csövekkel működik,
visszacsatolás nélküli Class-A üzemmódban. A készülékbe kizárólag szigorúan válogatott, minőségi alkatele-

Phono Box RS
Az elegáns és stabil, anti-mikrofónikus mechanikai kivitelű alumínium
házzal rendelkező, MM és MC hangszedők jeleit egyaránt fogadó phono
fokozat/előerősítő teljesen szimmetrikus, dual mono áramköri felépítéssel,
és teljesen passzív RIAA és Decca ekvalizációval készült. A készülék lineáris
hangzásáról a kiváló minőségű Analog

Devices SSM 2019-es chip gondoskodik,
a dübörgést a beépített subsonic szűrő
távolítja el a zenéből. Szabályzási és
beállítási lehetőségek tekintetében a
készülék nagyon jól áll: a lejátszás közben is szabályozható bemeneti impedancia például mindenféle hangszedő
korrekt illesztését lehetővé teszi. A készülék nagyon alacsony zajszinttel és
torzítással rendelkezik, ami nagyon
fontos momentum a hangzás tekintetében. Be és kimeneti oldalon egyaránt
rendelkezik szimmetrikus XLR csatlakozókkal, természetesen a megszokott
RCA aljzatok mellett. A fekete és ezüstszínű változatban elérhető Phono Box
RS-hez upgrade lehetőségként külső
táp is vásárolható.

Pre Box RS
A Phono Box RS-ével megegyező
ízléses és szilárd dobozkában lakó Pre
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jesen szimmetrikus dual mono kivitelű,
így a készülékházban valójában kettő
mono erősítő található. A bemeneti fokozatban ECC 88-as csövek működnek,
a végerősítő teljesítménye pedig impozáns 2×200 Watt, ami bőven meghazudtolja a készülék kis méretét.

Stream Box RS
mek kerültek, mint például igényes
relék a bementi fokozatba és alacsony
zajú ESR kondenzátorok. Újabb kritikus
momentumként a hangerő szabályzása
motoros Blue Alps high-end potméterrel történik. Bemenetek terén a választék eléggé bőkezű, a 4 aszimmetrikus RCA bejárat mellett 2 XLR szimmetrikus is található, és a kimeneti oldalon is kapunk XLR csatlakozást, ráadásként pedig még egy Record outputot is. A Pre BoX RS-hez a Phono
Box RS-hez hasonlóan szintén vásárolható külső táp opcionális tuning
gyanánt.

Amp Box RS
A kétféle előfokhoz ideális partnerként az Amp Box RS hibrid végerősítő kínálja magát. A készülék tel-

A Stream Box többi verziójánál
jóval elegánsabb RS változat a külseje
mellett műszaki téren is számos újdonsággal rendelkezik. Kapott koax
és optikai digitális bemeneteket, a DAC
chipje pedig a high-end PCM1792-es
típus. Az új típuson immár analóg
hangerőszabályzásra is lehetőség van
high-end Alps potméterrel, a kimeneti
fokozat pedig dual mono dupla triódás
csöves egység lett válogatott ECC 6922es csövekkel kivitelezve. Formátumok
terén az ALAC és AIFF változatokat
is támogatja, van gyors keresés, alfanumerikus kijelző és 9-féle menü nyelv.
Az új 802-es WiFi egység már 24 bit/192
kHz-es jelek vezeték nélküli fogadására
is képes, és a készülék az összes vezérlési funkciót tartalmazza.
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