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ARPEGE Référence 10

počet vstupů - 4xRCA, počet výstupů (Record) - 2xRCA, možnost přípojení repro   - 
soustav 4-8Ohm, frekvenční rozsah (-3dB) 20 Hz – 35 kHz, výstupní výkon 2 x 30W,
třída A do 10W, použité elektronky - 3xECC83S, 4xEL34, váha - 25kg,provedení 
stříbrné eloxované.

Tento nejmenší model vykazuje vlastnosti charakteristické pro všechny výrobky
Audiomat ve velmi atraktivní cenové hladině. Zesilovač je vedle svých akustických
schopností ceněn také pro svoji spolehlivost a stabilitu. 

cena s DPH 79 990 Kč

počet vstupů - 5xRCA, počet výstupů (Record) - 1xRCA, možnost přípojení repro   -
soustav 4-8Ohm, frekvenční rozsah (-3dB) 20 Hz – 35 kHz, výstupní výkon 2 x 30W,
třída A do 23W, použité elektronky - 3xECC83S, 4xEL34, váha - 26kg, provedení 
ve stříbrné eloxované barvě

Aria je nejmladším přírůstkem v rodině integr. zesilovačů značky Audiomat. 
Profituje z dlouholetých zkušeností s vysoce oceňovanými výrobky Opéra a Arpège
a spojuje jak technické vlatnosti tak znamenitý poměr ceny a výkonu.

ARIA

OPERA Référence 12

počet vstupů - 5xRCA, počet výstupů (Record) - 1xRCA, možnost přípojení repro   -
soustav 4-8Ohm, frekvenční rozsah (-3dB) 20 Hz – 80 kHz, výstupní výkon 2 x 30W,
třída A do 10W, použité elektronky - 3x5965, 4xEL34, váha - 28kg, provedení 
ve stříbrné eloxované barvě

Oproti původnímu zesilovači Opéra byla vedle síťového zdroje s vysoce kvalitními
kondenzátory (SIC SAFCO a SCR) kompletně přepracována především vstupní 
úroveň. Výsledkem je nevídaný hudební zesilovač, který může být bez problémů 
napojen téměř na všechny reproduktory.

ARPEGE Référence 10 RC

počet vstupů - 4xRCA, počet výstupů (Record) - 2xRCA, možnost přípojení repro   - 
soustav 4-8Ohm, frekvenční rozsah (-3dB) 20 Hz – 35 kHz, výstupní výkon 2 x 30W,
třída A do 10W, použité elektronky - 3xECC83S, 4xEL34, váha - 25kg,provedení 
stříbrné eloxované.

Tento nejmenší model vykazuje vlastnosti charakteristické pro všechny výrobky
Audiomat ve velmi atraktivní cenové hladině. Zesilovač je vedle svých akustických
schopností ceněn také pro svoji spolehlivost a stabilitu. 

cena s DPH 89 990 Kč

SOLFEGE Référence 20

počet vstupů - 5xRCA, počet výstupů (Record) - 1xRCA, možnost přípojení repro   -
soustav 4-8Ohm, frekvenční rozsah (-3dB) 20 Hz – 60 kHz, výstupní výkon 2 x 45W,
třída A do 35W, použité elektronky - 1x ECC83, 2x ECC99, 4 x KT 88, váha - 28kg, 
provedení ve stříbrné eloxované barvě

cena s DPH 125 990 Kč

cena s DPH 209 990 Kč

První verze zesilovače Solfege spatřila světlo světa v roce 1992, byl to první 
integrovaný zesilovač v nabídce Audiomatu. Dnes po 20 letech od jeho uvedení, 
představuje firma nový Solfege, ke kterého konstrukci použili konstruktéři své 
dosavadní zkušenosti ze svých mnoha referenčních výrobků.

cena s DPH 164 990 Kč



CD přehrávač

cena s DPH 179 990 Kč

D1 DRIVE

 výstupy - RCA Tos-link XLR, 16-24 bits / 44,1 - 192 kHz, trafo s digitálním
výstupem s velmi nízkou Jitter-hodnotou,filtry ke snížení digitálních šumů,
 váha - 14kg, provedení ve stříbrné eloxované barvě

CD transport s pro náročné! Mechanika je osazena na speciálním tlumiči, masivní 
hliníková konstrukce ideálně stíní veškeré elektromagnetické vlivy okolí. Externí 
napájecí zdroj s nízko indukčními transformátory.

D/A převodníky

cena s DPH 88 990 Kč

 
 vstupy - RCA Tos-link XLR, demodulátor Crystal CS 8416, digitální filtr DF 1704,
 D/A-převodník Burr Brown PCM 1794, 24bit/192kHz,  váha - 2kg (3kg - zrdoj),
 provedení ve stříbrné eloxované barvě.

TEMPO 2.7

k převodu digitálního signálu na analogový, firma nabízí celou škálu D/A převodníků. Společným jmenovatelem je externí napájecí 
sekce, masivní chasis z hliníkových profilů nejvyšší kvality, to vše pro nejlepší separaci nežádoucích rušivých vlivů.

MAESTRO 2  vstupy - RCA ,Tos-link, XLR, výstup - X”R,RCA,  demodulátor Crystal CS 8416,
 filtr DF 1704, převodník Burr Brown PCM 1794 Multibit, symetrické analogové
 zesílení třídy A bez záporné zpětné vazby,  váha - 11kg (3kg - zrdoj), provedení
 ve stříbrné eloxované barvě.

cena s DPH 179 990 Kč

Phono předzesilovače

PHONO 1.6  předzesilovač pro přenosky MM a MC, vstupy MM - RCA: vstupní napětí 5mV, 
 impedance 49Ohm, zesílení 47dB, vstupy MC - RCA: vstupní napětí 0.25mV, 
 impedance 5 - 200Ohm, zesílení 68dB, výstup - RCA,váha - 1,6kg (1,6kg - zdroj),
 provedení  ve stříbrné eloxované barvě.

cena s DPH 56 990 Kč

Výhradní dovozce pro ČR: Weber elektronika, Milan Weber, Akátová 640/14, 737 01 Český Těšín, DIČ CZ5608290149
                                           tel. +420 602 555 888, e mail:  info@weber-elektronika.cz

provedení se vstupem USB: 92 990 Kč


