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Brengt muziek tot leven...
De nieuwe versterkers van Impact Audio stellen u in staat om op ongekende wijze van uw muziek te
kunnen genieten. Door terug te gaan naar de basis van muzikaliteit zet Impact Audio een nieuwe standaard van
compromisloze geluidskwaliteit.
De Impact Audio lijn kenmerkt zich door een opvallend design van tijdloze schoonheid. Subliem afgewerkt tot in
detail en vervaardigd uit de duurzaamste materialen. De reden dat wij gekozen hebben voor het gebruik van
elektronenbuizen is geen toeval. Elektronenbuizen zijn gehoormatig in het voordeel van halfgeleiders. Zij hebben
een vrijwel onbegrensde dynamiek en een zeer korte signaalweg. Door de combinatie met moderne materialen en
technieken komen de kwaliteiten van de buis beter tot hun recht dan ooit tevoren.
Momenteel omvat het programma een hoogwaardige eindversterker en bijpassende voorversterker.

De IA-01 is een zeer hoogwaardige buizenvoor-

hoogwaardige phono correctieversterker (MD),

versterker geheel ontworpen voor de bijpassende

waarbij geen tegenkoppeling is toegepast met alle

eindversterker IA-02 of Monoblock IA-04 (in voor-

muzikale voordelen van dien.

bereiding). Deze semi-passieve voorversterker is
voorzien van vijf ingangen en is voorzien van een

De IA-01 is verkrijgbaar als set met de bijpassende

traploze volumeregeling en handgeschakelde

IA-02 eindversterker. Deze set wordt geleverd in

ingangskeuze schakelaar. Verder is deze voor-

een exclusieve, handgemaakte flightcase. Een

versterker uitgerust met een geïntegreerde,

hoogwaardige interlink wordt bijgeleverd.

IA-01 Voorversterker

IA-02 Eindversterker
De Impact Audio IA-02 een compromisloze

een zeer muzikaal portret neer te zetten zonder

eindversterker

ontwikkeld

concessies. De IA-02 beschikt over een continu

om de best mogelijke muzikale reproductie te

uitgangsvermogen van 12 Watt per kanaal en is

kunnen realiseren. Het resultaat is van een

geschikt voor 4 of 8 Ohm luidsprekersystemen.

genadeloos karakter. Elk detail in de oorspronke-

De versterker is voorzien van ‘Magic Eye Indicators’,

lijke opname wordt weergegeven zoals het is vast-

die een continue indicatie van het uitgangsver-

gelegd. In combinatie met de bijbehorende voor-

mogen weergeven. De IA-02 is verkrijgbaar als set

versterker IA-01, is deze versterker in staat om

met de bijpassende IA-01 voorversterker.

die

uitsluitend

is

Uitvoeringen
De componenten zijn verkrijgbaar in geborsteld RVS of hoogglans chroom.
Desgewenst kunnen wij een aantal extra opties aanbieden, zoals:
• Moving Coil ingang op Phono trap (IA-01)
•	Uitvoering zonder “Magic Eye Indicators” (IA-02)
•	Andere opties en uitvoeringen op aanvraag

Een streling voor oog èn oor!

