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Test mikrosystem

Kiedy kilka lat temu 
Pro-Ject 
wprowadzi! 
akcesoria 
do gramofonów, 
chyba nikt si´ 
nie spodziewa!, 
˝e nied!ugo 
powstanie ca!a seria 
pude!eczek 
o ró˝nym zastosowaniu. 
Zacz´!o sie od phono stage’a, 
regulatora obrotów 
i wzmacniacza s!uchawkowego. 
Wtedy „boksy” mia!y 
przednie Êcianki 
z b!yszczàcego akrylu 
i nawet nie wyst´powa!y w katalogu 
jako oddzielna grupa produktów. 
Wrzucono je do jednego worka 
z poziomnicami i szczotkami do p!yt winylowych. 
Teraz jest tego znacznie wi´cej.

Tomasz Karasiƒski

Kingsajz
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W katalogu znajdziemy a˝ 21
produktów z serii Box. Prze-
kaz jest prosty: cokolwiek

chcielibyÊcie dodaç do swojego systemu
hi-fi, mamy dla was odpowiednie pude-
!eczko. 

Ró˝norodnoÊç widaç na przyk!adzie ze-
stawu dostarczonego do recenzji. Mamy tu
wzmacniacz zintegrowany, przedwzmac-
niacz, dwa monobloki, kart´ dêwi´kowà
na USB, tuner, zasilacz i prze!àcznik wejÊç.
Wszystko w obudowach 3,8/10,3/14,1 cm.
Komplet zajmuje na stoliku mniej miejsca
ni˝ spory wzmacniacz.

W serii Box Design brakuje tylko od-
twarzacza CD. Z oczywistej przyczyny:
p!yta CD po!o˝ona na takim urzàdzeniu
zakrywa je w ca!oÊci. Je˝eli wi´c chcemy
zbudowaç pe!ny zestaw grajàcy w oparciu
o maleƒstwa Pro-Jecta, jesteÊmy skazani
na inne êród!a.

USB Box
Najciekawszy wydaje si´ USB Box – ze-

wn´trzna karta dêwi´kowa. To minima-
lizm w czystej postaci. Front jest zupe!nie
pusty, a z ty!u zobaczymy tylko z!àcze
USB i stereofoniczne wyjÊcie liniowe
RCA. Poczàtkowo szuka!em w pude!ku
zasilacza, ale USB Box zadowala si´ prà-
dem z komputerowego kabla. Pod!àcze-
nie i konfiguracja to kaszka z mlekiem;
nawet dla kogoÊ, kto z komputerami jest
na bakier. W pude!ku znajdziemy ma!à

p!yt´ ze sterownikami i – moim
zdaniem – najlepszym progra-
mem do odtwarzania muzyki 
– Foobarem 2000. Wystarczy
przestawiç urzàdzenie audio 
z dotychczas u˝ywanej karty na
USB Boxa i ju˝ mo˝emy graç.

Teoretycznie USB Box mo˝e
byç nawet lepszy od karty dêwi´-
kowej zainstalowanej w kompu-
terze. Odpadajà bowiem zak!ó-
cenia, które zwykle przenoszà si´
z innych podzespo!ów peceta.
Sprawdzimy, jak wypadnie po-
równanie Pro-Jecta z wewn´trz-
nà kartà Esi Juli@.

Dock Box
Wielu producentów audiofil-

skiego sprz´tu oferuje dziÊ sta-
cje dokujàce do iPoda. Krell,
Wadia, ostatnio nawet Manley
wypuÊci! Stingraya iTube, czyli
skrzy˝owanie integry ze stacjà
dokujàcà. Ka˝dy chce si´gnàç
po swój kawa!ek tortu i zaist-
nieç na rynku akcesoriów do
najpopularniejszego odtwarza-
cza przenoÊnego na Êwiecie. Ale
jest te˝ inne wyt!umaczenie –
iPod jest znoÊnym êród!em.
Tak w sensie mo˝liwoÊci, jak 
i jakoÊci brzmienia.

Dock Box to stacja dokujàca
dla audiofila, który przekona!
si´ na w!asne uszy, ˝e z iPoda
mo˝na wydobyç dobry dêwi´k.
Ma metalowà obudow´, do któ-
rej mo˝na przykr´ciç dodatko-
wà podstawk´ dla wi´kszych

iPodów. Z ty!u znajdziemy gniazdo zasi-
lacza (wtyczkowy na 16 V), S-video, USB
i wyjÊcie liniowe w postaci pary gniazd
RCA. Stacja pe!ni równie˝ funkcj´ !ado-
warki, a po pod!àczeniu jej do komputera
zyskujemy dost´p do zawartoÊci iPoda.
Mo˝emy te˝ nagrywaç nowe albumy.

Najlepszy jest jednak pilot, do!àczany 
w standardzie. Zasilany p!askà baterià,
wi´c bardzo cienki i lekki. OczywiÊcie po-
jawia si´ inne ograniczenie – z wi´kszej
odleg!oÊci niewiele widaç na wyÊwietlaczu
iPoda – ale i tak wygodniej, ni˝ gdyby
trzeba by!o za ka˝dym razem wstawaç.

Tuner Box
Trzecie êród!o to tuner radiowy. Wy-

posa˝ono go w niewielki, ale czytelny 
wyÊwietlacz i wielofunkcyjne pokr´t!o. 
W redakcji chwil´ si´ zastanawialiÊmy, jak
w!àczyç to pude!eczko. PróbowaliÊmy 
z triggerem, ale rozwiàzanie okaza!o si´
prostsze – pokr´t!o trzeba wcisnàç. Póê-
niej ju˝ obs!uga staje si´ prosta. 

Stacje mo˝na wyszukiwaç automatycz-
nie i r´cznie, a osiem z nich – zapami´taç.
W zestawie znajdziemy anten´, czyli ka-
wa!ek drucika z koƒcówkà. U mnie to wy-
starczy!o, ˝eby czysto odbieraç kilkadzie-
siàt rozg!oÊni.

W tym momencie wspomn´ o zasila-
czach. Do ka˝dego „boksa”, poza kartà na
USB, do!àczono zasilacz wtyczkowy. Pod-
!àczajàc tak rozbudowany system, nale˝y
uwa˝aç, ˝eby nie pomieszaç przewodów.
Mamy bowiem dwa rodzaje zasilaczy. Dla
êróde! napi´cie 16 V; bardziej pràdo˝erne
urzàdzenia potrzebujà wi´kszych zasila-
czy 20-woltowych, przypominajàcych te
do laptopów. Przy takiej wie˝y nie sposób
uniknàç plàtaniny kabli. Jest jednak jedno
urzàdzenie, które pomo˝e nam to wszyst-
ko uporzàdkowaç i zwolniç kilka gniaz-
dek w listwie sieciowej.

Power Box II
Power Box II to po prostu rozga!´-

ziacz, dzi´ki któremu zamiast czterech
zasilaczy wtyczkowych mo˝emy u˝ywaç
jednego. Z ty!u mamy jedno wejÊcie 
i cztery wyjÊcia. Do!àczonymi przewoda-
mi mo˝emy doprowadziç pràd do czte-
rech urzàdzeƒ, a dzi´ki przyciskom na
przedniej Êciance – w!àczaç i wy!àczaç
wybrane klocki. Zasilacza nie musimy
nawet stawiaç z resztà systemu. Kable sà
na tyle d!ugie, ˝e spokojnie mo˝e wylà-
dowaç gdzieÊ w kàcie.

Jest tylko jeden szkopu!. Wszystkie wyj-
Êcia majà napi´cie 16 V, czyli nadajà si´
do êróde!. Wzmacniacza i koƒcówek mo-
cy Power Boxem nie zasilimy. Szkoda.
Mo˝na by!o zbudowaç zasilacz, do które-
go wchodzi!by kabel sieciowy z wtykiem
IEC, a z ty!u mielibyÊmy, na przyk!ad,

Test mikrosystem

Wie˝a z ma!ych pude!eczek.
Zabawne dziwactwo 
czy powa˝ny sprz´t?
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trzy gniazda 16 V dla êróde! i dwa 20 V
dla integry albo dwóch monobloków.
Znacznie by to u!atwi!o spraw´. Na pew-
no potrzebna by by!a wi´ksza obudowa,
ale przecie˝ mo˝na wziàç takà, jak w du-
˝ych „boksach” – na przyk!ad s!uchawko-
wym Head Boksie SE II.

Stereo Box
Stacja dokujàca, tuner czy karta dêwi´-

kowa w malutkim pude!eczku – to rozu-
miem. Ale ˝eby wzmacniacz? Niecodzien-
ne zjawisko.

Z ty!u mamy dwa wejÊcia liniowe, do-
brej jakoÊci gniazda g!oÊnikowe, do któ-
rych teoretycznie mo˝na pod!àczyç do-
wolny rodzaj koƒcówek (z wide!kami 
i go!ymi kablami trzeba uwa˝aç; najlepszà

opcjà pozostajà banany), gniazdo zasilajà-
ce i wyjÊcie wyzwalacza. Z przodu umiesz-
czono przycisk, który pe!ni rol´ w!àcznika
i selektora wejÊç, dwukolorowà diod´, 
pokr´t!o g!oÊnoÊci i odbiornik podczer-
wieni. Integr´ wyposa˝ono w zdalne ste-
rowanie (a jak˝e!) w postaci cieniutkiego
pilota na p!askà bateri´.

W pierwszej chwili tylko si´ uÊmiech-
nà!em. Ale zaraz zda!em sobie spraw´, ˝e
Stereo Boxa mog´ wpiàç w miejsce swoje-
go wzmacniacza i nie b´dzie ˝adnych nie-
wykorzystanych kabli. Dwa êród!a, poje-
dyncze przewody g!oÊnikowe z wtykami
bananowymi... Tylko zasilanie jest inne.

Drugie zaskoczenie przysz!o, gdy zapo-
zna!em si´ z danymi technicznymi. Sà-
dzi!em, ˝e z takiego pude!eczka uda si´
wydobyç najwy˝ej 8-10 W na kana!. Ale
Stereo Box oddaje 20 W/8 ! i 30 W/4 !.
To dlatego, ˝e wykorzystano w nim tech-
nik´ PWM (Pulse With Modulation). Sy-
gna! wyjÊciowy jest tutaj generowany
przez ogromnà liczb´ krótkich impulsów
– dodatnich i ujemnych. W rezultacie
otrzymujemy sprawnoÊç na poziomie 

80 %. Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 
20 kHz (+/–0,2 dB). Zniekszta!cenia: 
0,05 % przy 10 W. Sygna!/szum: powy˝ej
100 dB. Na papierze to powa˝na maszy-
na. Ale kiedy trzymamy w d!oni pude-
!eczko wa˝àce 720 g, zaczynamy si´ zasta-
nawiaç, czy pod!àczenie do niego Êredniej
wielkoÊci kolumn pod!ogowych jest do-
brym pomys!em. Nie powiem, mia!em
pewne obawy.

Amp Box Mono
Skoro tak, to mo˝e si´gnàç po koƒcówk´

mocy? Albo lepiej – dwa monobloki. Seria
Box Design potrafi zadziwiç. Amp Box Mo-
no dysponuje mocà 28 W/8 ! i 40 W/4 !.
Z ty!u umieszczono dwa gniazda RCA
(wejÊcie i przelotk´ „bypass”), gniazdo za-

silajàce (20 V) wejÊcie i wyjÊcie wyzwalacza
oraz terminale g!oÊnikowe – takie same,
jak w integrze, ale szerzej rozstawione,
dzi´ki czemu spokojnie mo˝emy pod!à-
czyç wide!ki czy go!e druty. 

Z przodu mamy tylko w!àcznik i nie-
bieskà diod´. Masa bez zasilacza: 670 g.

Pre-Box
Do monobloków trzeba pod!àczyç

przedwzmacniacz. Pre-Boxa wyposa˝ono
w dwa wejÊcia i jedno wyjÊcie RCA.
Oprócz nich na zapleczu znalaz!o si´
gniazdo zasilajàce i dwa wyzwalacze.
Front okupujà dwa przyciski, dwie diody
(jedna sygnalizuje aktywnoÊç urzàdzenia,
druga zmienia kolor w zale˝noÊci od wy-
branego wejÊcia), czujnik podczerwieni 
i potencjometr. W pude!ku znajdziemy
pilot i wtyczkowy zasilacz 16 V.

Switch Box
Dla tych, którzy majà w systemie wi´cej

êróde!, Pro-Ject przygotowa! Switch Boxa.
To prze!àcznik wejÊç, który pozwoli pod-
!àczyç do systemu dodatkowe urzàdzenia.
S´k w tym, ˝e na tylnej Êciance, zamiast
gniazd RCA, zamontowano 3,5-mm „jac-
ki”. Mo˝na w takiej sytuacji kupiç od-
powiedni kabel lub przejÊciówk´ (w ofer-
cie Pro-Jecta znajdziemy interkonekty 
typu RCA-jack). JeÊli chcemy pod!àczyç
êród!o z jackiem, na przyk!ad laptop lub
przenoÊny odtwarzacz, to w ogóle nie ma
problemu.

Tak czy inaczej, uwa˝am, ˝e Switch Box
nie jest do koƒca przemyÊlany i idea roz-
szerzania funkcjonalnoÊci na nim si´ 
nie skoƒczy. Niewykluczone, ˝e nied!ugo
w katalogu zobaczymy na przyk!ad wi´k-
sze wersje Stereo Boxa i Pre Boxa, a wtedy
Switch Box stanie si´ zwyczajnie niepo-
trzebny.
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Test mikrosystem

Gniazda jakoÊ si´ pomieÊci!y.

Design Box to kiepski pomys!.
Za to p!askie piloty – Êwietny.
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Design Box
To ju˝ nie urzàdzenie elektroniczne,

lecz praktyczny (zdawa!oby si´) dodatek.
Skoro ju˝ tyle klocków pojawi!o si´ w ka-
talogu, ktoÊ wpad! na pomys!, ˝eby stwo-
rzyç ramk´, w której mo˝na je zamonto-
waç, tworzàc w ten sposób jedno wi´ksze
pude!ko na ca!y system. Pewnie by!oby to
dobre rozwiàzanie, gdyby urzàdzenia
montowa!o si´ jak sprz´t studyjny w rac-
ku. Albo jeszcze lepiej – gdyby wyposa˝o-
no je w ma!e prowadnice, które mocowa-
!oby si´ do „boksów”, a nast´pnie wsuwa-
!o w wi´kszà ramk´. W ten sposób mam
teraz zamontowany CD-Rom i dyski 
w nowej obudowie komputera (Antec
P183). Ale Design Box nic podobnego nie
oferuje. To zwyk!a, drewniana ramka po-
zbawiona jakiegokolwiek systemu moco-
wania. Testowany egzemplarz polakiero-
wano na czarno, od wewnàtrz zresztà
doÊç niedbale. Po co wsadzaç urzàdzenia
do pude!ka, w którym wcià˝ nie trzymajà
si´ kupy? Bez sensu.

Wra˝enia ods!uchowe
Stereo Box

Jako pierwszy do ods!uchu trafi! wzmac-
niacz. Chyba z ciekawoÊci, jak takie ma-
leƒstwo mo˝e zagraç ze Êredniej wielkoÊci
kolumnami.

Pierwsza próba – g!oÊnoÊç i dynamika.
Bez problemu. Z maleƒkim Pro-Jectem
mo˝na uzyskaç taki poziom g!oÊnoÊci, jak
z niejednym pe!nowymiarowym wzmac-
niaczem. Wi´cej – potencjometru nie uda-
!o si´ przekr´ciç dalej ni˝ na godzin´ 14.
Do po!owy skali dojecha!em spokojnie,
ale w okolicach 13-14 zaczyna! si´ jazgot.
Nie, ˝eby wzmacniacz nie dawa! sobie ra-

dy. Dêwi´k pozostawa! prawid!owy, ale
moje uszy zaczyna!y protestowaç.

Mocy mamy wi´c pod dostatkiem. 
A co z jakoÊcià dêwi´ku? W porzàdku.
Ârednica brzmi naturalnie, z lekkim przy-
ciemnieniem i zag´szczeniem, a do wyso-
kich tonów nie sposób zg!osiç powa˝niej-
szych zastrze˝eƒ. Sà szczegó!owe, ale bez
popadania w rozjaÊnienie. Basu jest nawet
odrobin´ za du˝o. JeÊli chodzi o g!´bi´,
nie ma si´ czego wstydziç, ale mo˝na by
popracowaç nad kontrolà. Nie jest ca!ko-
wicie bezkszta!tny. Po prostu, móg!by si´
lepiej wyrabiaç na zakr´tach.

Ogólne wra˝enie jest pozytywne. Ste-
reo Box oferuje dêwi´k, którego nie 
powstydzi!yby si´ wi´ksze i nawet nieco
dro˝sze piecyki. Daje do myÊlenia. Z po-
czàtku traktowa!em go jak zabawk´, cie-
kawostk´. Ale to dobry i praktyczny
wzmacniacz. Mamy dwa wyjÊcia, porzàd-

ne terminale g!oÊnikowe, pilot i wolnà
pó!k´ na stoliku, a do tego brzmienie bez
powa˝niejszych minusów. A jeÊli tak gra
integra, to co zaoferuje przedwzmacniacz
z monoblokami?

Pre Box/Mono Box
Dêwi´k Pre Box z Mono Boxami jest

podobny do integry, ale bardziej wyrafi-
nowany. To jest poziom porzàdnych
wzmacniaczy z segmentu 2000-4000 z!. 
W koƒcu prawie tyle ten komplet kosztu-
je. Ale jednak patrzàc na maleƒkie pude-
!eczka, a˝ si´ nie chce wierzyç, ˝e wydoby-
to z nich tak dobry dêwi´k. W stosunku
do integry poprawi!y si´: kontrola basu,
stereofonia i czytelnoÊç dêwi´ku. Ârednica
nie nosi!a ju˝ znamion przyciemnienia.
W górze pasma mo˝na si´ by!o doszukaç
wi´kszej iloÊci detali, choç ca!oÊç wcià˝
pozostawa!a daleka od wyostrzenia. Dzie-

lony zestaw jest bardziej konkretny, ale
równie sympatyczny co integra.

A moc? W tej dziedzinie w!aÊciwie nie
dokona!a si´ rewolucja, bo jeÊli integra
wywo!a!a dr˝enie szklanek w kuchni, to
czego wi´cej mo˝na sobie ˝yczyç? Ale
prócz osiàganych poziomów g!oÊnoÊci
jest jeszcze coÊ – mikrodynamika i rezer-
wa mocy, którà s!ychaç nie w ca!ym na-
t!oku dêwi´ków, ale w!aÊnie w ka˝dym 
z osobna. Tutaj pojedyncze dêwi´ki mia!y
w sobie wi´cej ˝ycia, dzi´ki czemu ca!oÊç
mo˝na by!o odebraç jako bardziej energe-
tycznà.

No i przestrzeƒ. Integra w tej dziedzinie
wypad!a poprawnie, ale dzielony zestaw
buduje wi´kszà scen´ i potrafi odwzoro-
waç akustyk´ nagrania. Tutaj dokona! si´
znaczny post´p.

USB Box
Zewn´trzna karta dêwi´kowa, na do-

datek od firmy zajmujàcej si´ produkcjà
gramofonów i audiofilskich gad˝etów?

Test mikrosystem

Nic dziwnego, 
˝e w serii Box Design 
nie ma odtwarzacza CD.

W ofercie Pro-Jecta
znajdziemy 
krótkie !àczówki 
Connect It.
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Jak wypadnie w porównaniu z Esi Julià?
PomyÊla!em, ˝e gdyby gra!o dobrze, sys-
tem z!o˝ony z USB Boxa i zintegrowane-
go Stereo Boxa by!by znakomity jako
„druga wie˝a” – do sypialni, gabinetu czy
pokoju goÊcinnego – na przyk!ad do lap-
topa. Ale niestety, dêwi´k nie spe!ni! 
moich oczekiwaƒ. By! co najwy˝ej po-
prawny, jak na kart´ dêwi´kowà. Juli@
pobi!a Pro-Jecta we wszystkich aspektach.
Szkoda, bo USB Box móg! byç najlepszym
êród!em w firmowej wie˝yczce.

Tuner Box
Tuner oceniç mi o tyle trudno, ˝e nie

posiadam w!asnego. Nie mog´ wi´c prze-
prowadziç bezpoÊredniego porównania.
Kilka epizodów z ró˝nymi radiami zawsze
koƒczy!o si´ tak samo: po tygodniu prze-
rzucania stacji przestawa!em s!uchaç.
Skompresowany sygna! z wi´kszoÊci roz-
g!oÊni jest chyba gorszy od kiepskiej empe-
trójki. Nie wspominajàc o tym, ˝e coraz
wi´cej stacji puszcza w kó!ko to samo.

Na kilka dni przed testem pude!eczek
Pro-Jecta odes!a!em do redakcji system
T+A z multimedialnym odtwarzaczem
wyposa˝onym w tuner. Mog´ stwierdziç,
˝e malutki Pro-Ject oferuje zbli˝onà 
jakoÊç dêwi´ku. Na pewno nie ma si´ cze-
go wstydziç. Zestawiony z maszynami
Magnum Dynalab pewnie by poleg!, ale
trzeba pami´taç, ˝e kosztuje tylko 590 z!.

Dock Box
Stacja dokujàca brzmi bardzo dobrze.

Wiem, ˝e empetrójki nagrane na iPoda
nie sà szczytem marzeƒ audiofila. Osobi-
Êcie kibicuj´ serwerom odtwarzajàcym
formaty bezstratne, jak FLAC, ale nawet
Dock Box z pod!àczonym iPodem Nano
zagra! dobrze. ˚aden z aspektów pre-
zentacji nie budzi! negatywnych odczuç.
Bas si´ nie rozlewa!, Êrednica nie wysch!a
i w ogóle nie zauwa˝y!em niedoskona!o-
Êci, przypisywanych zwykle s!abym od-
twarzaczom MP3. Dêwi´k pozostawa!
naturalny i dynamiczny, a kolumnom
chcia!o si´ nawet zbudowaç scen´ stereo.

Wysz!o na to, ˝e Dock Box to najlepiej
grajàce êród!o w tym teÊcie. Aby si´ upew-
niç, pod!àczy!em wszystkie trzy do swoje-
go systemu odniesienia i obserwacje si´
potwierdzi!y. USB Box gra po prostu s!a-
bo, a Tuner Box cierpi dlatego, ˝e stacje
radiowe nadajà tak, ˝e po kilkudziesi´ciu
minutach zaczyna boleç g!owa. To akurat
nie jest wina tunera, ale werdykt jest taki,
˝e najlepiej s!ucha!o mi si´ Dock Boxa.

Podsumowanie
Malutkie Pro-Jecty kuszà. Ka˝dy, kto

poÊwi´ci troch´ czasu na ods!uch, prze-
stanie patrzeç na nie z góry. Dla tych, któ-
rym spodoba si´ ca!y system, pewnym

problemem b´dà zasilacze, a Power Box
tylko cz´Êciowo ratuje sytuacj´. Z funk-
cjonalnego punktu widzenia najlepiej 
by!oby, gdyby ka˝de urzàdzenie mia!o 
zasilacz w Êrodku (choçby nawet obudo-
wa mia!a byç wi´ksza) i gniazdo sieciowe
IEC lub EU (ósemka) z przelotkà. Wtedy
ca!oÊç mo˝na by pod!àczyç do jednego
gniazdka w Êcianie.

W ods!uchu rozczarowa!a jedynie karta
USB Box. Pozosta!e urzàdzenia wypad!y
powy˝ej oczekiwaƒ. Na uznanie zas!ugujà
wzmacniacze i stacja dokujàca. GdybyÊmy
przyznawali nagrody „zaskoczenie roku”,
Stereo Box znalaz!by si´ w czo!ówce.

Test mikrosystem

Pro-Ject Box Design 
Dystrybucja: Voice
Cena: 
Amp Box Mono: 890 z!
Pre Box: 890 z!
Tuner Box: 590 z!
Dock Box: 400 z!
Switch Box: 490 z!
USB Box: 390 z!
Power Box II: 535 z!
Stereo Box: 1490 z!

Dane techniczne

Amp Box Mono

Moc: 28 W/8 !!, 40 W/4 !!
Pasmo przenoszenia: 5Hz – 20kHz (+0,-0,5dB)
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 670 g

Pre Box

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,2dB)
Zniekszta!cenia: 0,001%
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 630 g

Tuner Box

Zakres pasma FM: 87,5 - 108,5 MHz
IloÊç stacji w pami´ci: 8
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1dB)
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 565 g

Dock Box

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 585 g

Switch Box

WejÊcia: 1 para RCA,
3 x 3,5mm jack

WyjÊcia: 1 para RCA, 
1 x 3,5mm jack

Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/12 cm
Masa: 560 g

USB Box

Przetwornik: 16-bitowy Delta-Sigma
Systemy operacyjne: Windows, MacOS, Linux
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 540 g

Power Box II

Gniazda zasilajàce: 4 x 16V
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/10,3 cm
Masa: 545 g

Stereo Box

Moc: 2 x 20 W/8 !!, 
2 x 30 W/4 !!

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,2dB)
WejÊcia liniowe: 2
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 3,8/10,3/14,1 cm
Masa: 720 g
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