Energieweg 8, 3641 RT Mijdrecht, tel.: 0297-284695, www.acsonbv.nl

Prijslijst d.d.: 26 April

Verkoopadviesprijzen zijn incl. 21% BTW.

Platenspelers:
Debut 3
Debut 3 Recordmaster

Uitgevoerd met Ortofon OMB-5 element in mat zwart.
€
Met aluminium toonarm met Ortofon OM-10 element, ingebouwde speedbox en
€
MM phonotrap met USB aansluiting. Verkrijgbaar in hoogglans zwart, rood en wit.
# - Uitgevoerd in walnoten houtfineer:
€

279,00
449,00 nieuw!
499,00 nieuw!

Debut Carbon DC-OM-10 Met 30cm draaiplateau, carbonfiber toonarm met Ortofon OM-10 element,
leverbaar in: hoogglans zwart, rood, wit, blauw, licht-grijs, groen, geel en paars.
Debut Carbon DC-USB
Als Debut Carbon DC-OM-10, doch uitgevoerd met ingebouwde MM phonotrap
en USB aansluiting, leverbaar in hoogglans zwart, rood, wit en licht-grijs.
Debut Carbon DC-2Mred Als Debut Carbon DC, doch uitgevoerd met Ortofon 2M-red element.
Debut Carbon DC-Esprit Als Debut Carbon DC-2Mred, doch uitgevoerd met 30cm. acryl draaiplateau.
Debut Carbon DC- ” -SB Als Debut Carbon DC-Esprit, doch uitgevoerd met omschakelbare toerentalregeling (33/45 en 78rpm), leverbaar in hoogglans zwart, rood, wit en licht-grijs.
Debut Carbon -Beatles64 Als Debut Carbon DC-Esprit-SB. Speciale “The Beatles 1964” uitvoering.

€ 379,00

Essential II
Essential II Phono -USB
Essential II -Digital

€ 279,00
€ 369,00
€ 399,00

Uitgevoerd met Ortofon OM-5E element. Leverbaar in mat-zwart, rood en wit.
Als Essential II, doch met ingebouwde MM phonotrap en USB aansluiting.
Als Essential II, doch met ingebouwde MM phonotrap en digitale optische
uitgang. Leverbaar in hoogglans pianozwart, rood en wit.

€ 499,00
€ 439,00
€ 499,00
€ 549,00
€ 699,00 nieuw!

Essential -3
Met Ortofon OM-10 element. Leverbaar in hoogglans-zwart, rood en wit.
€ 349,00 nieuw!
Essential -3 “G. Harrison” Als Essential -3, speciale uitvoering in paars met afbeelding van George Harrison. € 549,00 nieuw!
Essential -3 “Sgt. Pepper” Als Essential -3, speciale Beatles “Sgt. Peppers Drum”- uitvoering in blauw.
€ 549,00 nieuw!
VT-E -R/L
VT-E BT -R/L

Verticale platenspeler met Ortofon OM-5E element. Leverbaar in mat-zwart,
rood en wit. (L= voor links-handigen).
Als VTE, doch in hoogglans lak uitgevoerd, met ingebouwde MM phonotrap en
USB aansluiting en Bluetooth. (L= voor links-handigen).

1Xpression 3 -Comfort

Uitgevoerd met acryl draaiplateau en Ortofon 2Mred element, met automatische
afslag en elektronisch omschakelbare toerentalregeling.
1Xpression Carbon- OR
Uitgevoerd met de nieuwe PJ 8.6CC Evolution carbonfiber toonarm met Ortofon
2M-red element. Console uitgevoerd in zwart pianolak.
1Xpression Carbon-Class. Als 1Xpression Carbon, doch uitgevoerd met gedempt aluminium draaiplateau en
2M-silver element. Console uitgevoerd in olijf, mahonie, zwart of wit pianolak.
The Classic
Uitgevoerd met PJ-9CC alu/carbonfiber toonarm en schroefbare platenklem,
quartz motorsturing. Console uitgevoerd in rosewood, walnoot en eucalyptus.
# - Uitgevoerd met ingebouwd Ortofon 2M-silver element:
2Xperience Acryl -DC
Uitgevoerd met PJ-9CCEvo carbonfiber toonarm en schroefbare platenklem,
quartz motorsturing. Console uitgevoerd in doorzichtig perspex.
# - Uitgevoerd met ingebouwd Ortofon 2M-silver element:
Met PJ-9CC Evolution carbonfiber toonarm, schroefbare platenklem en
2Xperience -SB
ingebouwde Speed Box. Console uitgevoerd in hoogglans zwart pianolak, wit,
olijf en mahonie en in mat palissander, walnoot en eucalyptus houtfineer.
# - Uitgevoerd met ingebouwd Ortofon 2M-silver element:

2Xperience -SB S-shape

Als 2Xperience SB, doch met S-vormige aluminium toonarm met verwisselbare
headshell. Console uitgevoerd in zwart pianolak.

€ 349,00 nieuw!
€ 499,00 nieuw!

€ 739,00
€ 699,00
€ 849,00
€ 1.049,00 * nieuw!
€ 1.099,00
€ 1.049,00 *
€ 1.149,00
€ 1.169,00 *

€ 1.269,00
€ 1.599,00 * nieuw!

6PerspeX -SB

KM Signature

RPM 1.3 - Colour
RPM 1 Carbon
RPM 3 Carbon
RPM 5.1 -OR
RPM 5 Carbon

RPM 9 -Carbon
RPM 10 -Carbon

Uitgevoerd met PJ-9CC Evolution carbonfiber toonarm, zwevend sub-chassis
en perspex console. Elektronisch omschakelbare snelheidsregeling.
# - Superpack uitvoering met ingebouwd Ortofon Quintet Blue element:
Uitgevoerd met S-vormige aluminium toonarm met verwisselbare headshell,
ingebouwde SpeedBox, schroefbare platenklem en zwaar aluminium draaiplateau.

€ 1.599,00 *

Design platenspeler met S-vormige aluminium toonarm met Ortofon 2M-red
element, verkrijgbaar in de kleuren: rood, wit en zwart hoogglans.
Design-platenspeler met “S”-vormige carbonfiber toonarm met 2M-red element.
Verkrijgbaar in de kleuren: hoogglans piano zwart, rood en wit.
Met “S”-vormige 10” carbonfiber toonarm met 2M-silver element.
Verkrijgbaar in de kleuren: hoogglans piano zwart, rood en wit.
Met PJ-9CC toonarm en schroefbare platenklem met Ortofon 2M-red element.
Met PJ-9CC Evolution carbonfiber toonarm. Vrijstaande motor en schroefbare
platenklem. Verkrijgbaar in de kleuren: hoogglans piano zwart, rood en wit.
# - Uitgevoerd met ingebouwd Ortofon Quintet Red element:
Audiofiele platenspeler met PJ-9CC Evolution toonarm.
# - Uitgevoerd met ingebouwd Ortofon Quintet Bronze element:
Audiofiele platenspeler met PJ-10CC Evolution toonarm, inclusief
Ground-it deLuxe-Carbon.

€ 369,00

€ 1.849,00
€ 1.899,00 * nieuw!

€ 449,00
€ 699,00
€ 799,00
€ 1.199,00 *
€ 1.349,00
€ 2.099,00 *
€ 2.399,00
€ 3.100,00 *

X-tension 9

Uitgevoerd met PJ-9CC Evolution carbonfiber toonarm en elektronische
€ 2.250,00 *
snelheidsregeling. Leverbaar in hoogglans pianozwart, rood, wit, mahonie en
en olijf, en in mat palissander, walnoot en eucalyptus houtfineer.
X-tension 9 S-shape
Als Xtens-9, doch met aluminium S-vormige toonarm met verwisselbare headshell. € 2.495,00 * nieuw!
X-tension 9 “SuperPack” Als X-tension 9, doch met ingebouwd ortofon Quintet Black element.
€ 2.700,00
X-tension 10
Als X tension 9, doch uitgevoerd met PJ-10CC Evolution carbonfiber toonarm,
€ 3.450,00 *
ingebouwde Speed Box DS en zwaarder draaiplateau. Leverbaar in hoogglans
pianozwart, olijf en mahony en in mat palissander, walnoot en eucalyptus houtfineer.
X-tension 10 “SuperPack” Als X-tension 10, doch met ingebouwd ortofon Cadenza black element.
€ 4.650,00

X-tension 12

Als X tension 10, doch uitgevoerd met PJ-12CC Evolution carbonfiber toonarm
en zwaarder draaiplateau.

€ 4.150,00 *

Signature 10
Signature 12

Topklasse draaitafel met 10inch S-vormige aluminium toonarm.
Topklasse draaitafel met 12inch S-vormige aluminium toonarm.

€ 5.150,00 *
€ 9.850,00 *

* Wordt geleverd zonder element. Alle Pro-Ject draaitafels zijn snaar-aangedreven.

Toonarmen: (met “flying leads”, 5-pole din of Box aansluiting)
PJ-9 arm
PJ-9CC arm
PJ-9CC-Evo arm
PJ-10CC-Evo arm
PJ-12CC-Evo arm

Pro-Ject 9 inch aluminium toonarm.
Pro-Ject 9 inch carbon toonarm (met carbon headshell).
Pro-Ject 9 inch Evolution carbon toonarm.
Pro-Ject 10 inch Evolution carbon toonarm.
Pro-Ject 12 inch Evolution carbon toonarm.

€
€
€
€
€

295,00
549,00
799,00
849,00
899,00

€
€
€
€
€

9,00
12,50
10,00
25,00
10,00

Platenspeler accessoires:
Pulley-SB
Brush-it
Clean-it
Level-it
Viltmat 30cm
Cork-it
Leather-it
Acryl-it
Acryl-it E
Acryl-it -RPM-1 carbon
Acryl-it -RPM-3 carbon

33/45/78 toeren motorpully voor gebruik in combinatie met Speed Box.
Anti-statische carbon-fiber platenborstel.
Carbon-fiber naald borsteltje.
Waterpas.
30 cm vilten plateaumat (verkrijgbaar in zwart, licht- en donker-grijs, licht- en
donker-rood, licht- en donker-groen, blauw, geel en oranje).
30 cm kurken plateaumat.
30 cm plateaumat van leer (ca. 3mm dik), leverbaar in zwart en licht grijs.
30 cm Acryl draaiplateau voor alle Debut en (1)Xpression modellen.
30 cm Acryl draaiplateau met as voor alle Essential II modellen.
30 cm Acryl draaiplateau met lagerbus voor de RPM-1 Carbon.
30 cm Acryl draaiplateau met lagerbus voor de RPM-3 Carbon.

€ 17,50
€ 49,00
€ 99,00
€ 99,00
€ 189,00 nieuw!
€ 199,00 nieuw!

Clamp-it
Align-it
Strobe-it
LP Vinyl Essentials
Measure-it II

Luxe platenklem.
Precisie gereedschap voor afstelling arm/element.
30 cm stroboscoopschijf.
Test lp met diverse meetsignalen.
Elektronische precisie naalddrukweger.

€ 99,00
€ 119,00
€ 25,00
€ 35,00 nieuw!
€ 99,00

Ground-it -E
Ground-it deluxe 1
Ground-it deluxe 2
Ground-it deluxe 3
Ground-it Carbon

Solide basis voor Debut, Essential of 1Xpression draaitafels.
Basis voor draaitafel, afm.: 7 x 50 x 40 cm.
Basis voor draaitafel, afm.: 7 x 43,5 x 34 cm.
Basis voor draaitafel, afm.: 7 x 50 x 40 cm.
Basis voor draaitafel, afm.: 7 x 50 x 40 cm.

€
€
€
€
€

Cover RPM-1.3/5.1
Cover RPM-9
Cover RPM-1/3 Carbon
Cover RPM-5/9 Carbon
Cover-it-1
Cover-it-2.1

Stofkap voor RPM-1.3, RPM-5 en -5.1 platenspeler.
Stofkap voor RPM-9/-9.1/9.2 en RPM-5 Carbon platenspeler.
Stofkap voor RPM-1 en RPM-3 Carbon platenspeler, afm.: 13 x 43 x 38cm
Stofkap voor RPM-5 en RPM-9 Carbon platenspeler, afm.: 17,5 x 49 x 34cm
Universele stofkap voor RPM serie, afm.: 29 x 52,5 x 42,5cm.
Universele stofkap voor RPM serie, afm.: 25 x 46 x 36,5cm.

€ 79,00
€ 99,00
€ 85,00
€ 99,00
€ 259,00
€ 229,00

WMI-1
WMI-2
WMI-3
WMI-5

Muurbeugel voor draaitafel, draaggewicht max. 30kg, afm.: 46 x 35,5 cm.
Muurbeugel voor draaitafel, draaggewicht max. 30kg, afm.: 46 x 35,5 cm.
Muurbeugel voor draaitafel, draaggewicht max. 30kg, afm.: 52 x 45 cm.
Muurbeugel voor draaitafel, draaggewicht max. 30kg, afm.: 46 x 40 cm.
Verkrijgbaar in walnoot en in zwart.

€
€
€
€

Spin Clean mkII
Spin Clean Fluid -8oz
Spin Clean Fluid -16oz
Spin Clean Fluid -32oz
Spin Clean Brushes
Spin Clean Rollers
Spin Clean Drying Cloths

Platenwas-systeem incl. 235ml vloeistof (voldoende voor ca. 700 platen!).
Wasvloeistof, geconcentreerd ca. 235ml.
Wasvloeistof, geconcentreerd ca. 475ml.
Wasvloeistof, geconcentreerd ca. 950ml.
Set borstels.
Set rollers.
Set van 5 nieuwe droogdoeken.

€ 109,00
€ 19,00
€ 27,50
€ 39,00
€ 32,50
€ 27,50
€ 22,50

Vinyl Cleaner -S
Cover VC-S
7” afzuigarm
Wash-it 100
Wash-it 250
Wash-it 500
Wash-it 1000

Platenwas systeem met vacuüm afzuigpomp (incl 100ml Wash-it).
Stofkap (incl. scharnieren) tbv Vinyl Cleaner.
Afzuigarm voor 7”singles.
Wasvloeistof, 100ml geconcentreerd (voldoende voor ca. 150 platen).
Wasvloeistof, geconcentreerd.
Wasvloeistof, geconcentreerd.
Wasvloeistof, geconcentreerd.

€ 449,00 nieuw!
€ 35,00
€ 75,00
€ 19,00
€ 27,50
€ 39,00
€ 55,00

139,00 nieuw!
299,00
269,00
529,00
849,00

139,00
169,00
299,00
209,00

Phono voorversterkers:
Phono Box E
Record Box E
Phono Box MM
Phono Box
Phono Box -USB
Phono Box -USB -V

Eenvoudige MM phono voorversterker met RIAA correctie (in zwart en wit verkrijgbaar).
Eenvoudige MM/MC phono voorversterker met RIAA correctie en USB-aansluiting.
Eenvoudige MM phono voorversterker met RIAA correctie (uitsluitend in matzwart).
MM/MC phono voorversterker met RIAA correctie.
Als Phono Box, doch met A-D converter en USB-aansluiting.
Als Phono Box USB, doch met extra lijn-ingang en uitgevoerd met variabele
opname niveau regeling tbv AD-converter.
Phono Box "S"
MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie instellingen,
instelbare gain (40/43 en 60/63dB) en uitschakelbaar aktief subsonic filter.
Phono Box "DS"
MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie instellingen
en uitschakelbaar actief subsonic filter.
Phono Box "DS plus"
Luxe MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie
instellingen en uitschakelbaar actief subsonic filter. Uitgevoerd met fraai display.
Phono Box "DS-2-USB" Luxe MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie
instellingen en uitschakelbaar actief subsonic filter. Uitgevoerd met A/D converter.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Tube Box "S"
Buizen MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie
instellingen.

€ 69,00
€ 99,00
€ 79,00
€ 109,00
€ 149,00
€ 169,00
€ 159,00
€ 269,00
€ 429,00
€ 529,00 nieuw!
€ 629,00
€ 379,00

Tube Box "DS"
Tube Box DS-2

Phono Box "RS"

Luxe buizen MM/MC voorversterker met RIAA correctie met traploos
instelbare impedantie voor MC en uitschakelbaar actief subsonic filter.
Luxe buizen MM/MC voorversterker met RIAA correctie, traploos instelbare
impedantie voor MC, uitschakelbaar actief subsonic filter, twee ingangen.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Audiofiele MM/MC voorversterker met RIAA & DECCA correctie. Gebalanceerd dubbel mono ontwerp (RCA & XLR in/uit), actief subsonic filter.

€ 529,00
€ 629,00 nieuw!
€ 729,00
€ 799,00

“MaiA” serie componenten: (afm.: 3,8 x 20,6 x 19 cm, verkrijgbaar met zilver of zwart front)
MaiA
MaiA Pré
MaiA "DS"
MaiA CD

Geïntegreerde versterker, 2 x 20 Watt/8 Ohm (klasse D) met 4 analoge en 5
digitale ingangen, incl. afstandsbediening.
Voorversterker, met dezelfde ingangen als MaiA.
Geïntegreerde versterker, 2 x 40 Watt/8 Ohm (klasse D) met MM/MC phono
voorversterker, 3 analoge- en 5 digitale ingangen (Bluetooth, USB, coaxiaal),
met afstandsbediening en gebruik Box Control App. (afm: 7,2 x 20,6 x 19cm)
CD speler met digitale optische uitgang inclusief afstandsbediening.

€ 529,00 nieuw!
€ 499,00 nieuw!
€ 869,00 nieuw!
€ 359,00 nieuw!

“S” serie componenten: (afm.: 3,8 x 10,3 x 14 cm, verkrijgbaar met zilver of zwart front)
Speed Box S
Pre Box "S"
Switch Box "S"
Amp Box stereo "S"
Amp Box mono "S"
Stereo Box "S"
Head Box "S"
Head Box "S" -USB
Tuner Box "S"
CD Box "S"
USB Box "S"
USB Box "S" +
DAC Box "S"-USB
DAC Box "S"-FL
Dock Box "S"
Bluetooth Box "S"
Media Box "S"

Elektronische 33/45 toeren regeling voor de Pro-Ject platenspelers die zijn
uitgevoerd met een 16 Volt ac voedings-aansluiting*. (*zie folder/website)
Voorversterker met twee ingangen, motorgestuurde analoge volumeregelaar,
incl. afstandsbediening.

€ 129,00

Uitbreidingseenheid voor 4 extra lijn-ingangen.

€
€
€
€

129,00
269,00
269,00
279,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

129,00
179,00
169,00
369,00
109,00
209,00
169,00
219,00
159,00
169,00 nieuw!
299,00

Klasse-D eindversterker 2 x 25 Watt/8 Ohm.
Klasse-D eindversterker 1 x 40 Watt/8 Ohm.
Geïntegreerde versterker, 2 x 20 Watt/8 Ohm (klasse D) met twee ingangen,
incl. afstandsbediening.
Hoofdtelefoon versterker.
Als Head Box S, doch met extra USB ingang.
Digitale FM tuner met 99 voorkeuze stations, incl. afstandsbediening.
CD speler met digitale coaxiale uitgang (afm.: 3,8 x 20,6 x 15,6 cm.). Incl. afstandsbed.
D/A converter met USB ingang.
USB audio streamer/converter, 32bit/384kHz, asynchroon data transfer.
D/A converter met coaxiale, optische en USB ingang.
D/A converter, “filter-less”, met coaxiale en optische ingang.
I-Pod docking station (ook geschikt voor iPad), incl. afstandsbediening.
Bluetooth 3.0 ontvanger met coax. en opt. uitgangen, aptX & SBS, 8 geheugens.
Media speler, ondersteund MP-3, WMA en AAC, incl. afstandsbediening.

€ 269,00

“DS” serie componenten: (afm.: 7,2 x 10,3 x 20 cm, verkrijgbaar met zilver of zwart front)
Speed Box DS

Luxe elektronische 33/45 toeren regeling met pitch control voor de meeste (*)
Pro-Ject platenspelers, tevens voorzien van 230V uitgang. (* zie folder/website)

Pre Box "DS"
Amp Box stereo "DS"
Amp Box mono "DS"
Stereo Box "DS"
Head Box "DS"
CD Box "DS"

Voorversterker met vier ingangen met afstandsbediening.
Stereo klasse-D eindversterker 2 x 100 Watt/8 Ohm

DAC Box "DS"
Stream Box "DS"-net
Stream Box "DS"-plus
Stream Box "DS"-A

€ 419,00

€ 379,00
€ 429,00
Mono klasse-D eindversterker 1 x 120 Watt/8 Ohm.
€ 399,00
Geïntegreerde versterker, 2 x 35 Watt/8 Ohm (klasse D) met vier ingangen en A.B. € 419,00
Luxe hoofdtelefoon versterker met D-A converter en digitale ingangen.
€ 349,00
CD speler met 24Bit/192kHz D-A converter, met dig. coaxiale uitgang en afstands- € 529,00
bediening, afm.: 7,2 x 20,6 x 19,4 cm.
D/A converter met TI-1792 converter met USB-asynchr, coax. en opt. ingangen.
€ 429,00
USB ingang, met afstandsbediening.
UpnP audio streamer (24bit/192kHz) met internetradio, spotify en Tidal
€ 699,00
ondersteuning, incl. afstandsbediening en gebruik van Box Control App.
Als DS-net, doch met ingebouwde voorversterker met digitale en analoge ingangen. € 849,00
Als DS-plus, doch met ingebouwde 2 x 35W/4 ohm class-D versterker.
€ 1.099,00

“DS-2” serie componenten: (afm.: 7,2 x 20,6 x 20 cm, verkrijgbaar in zilver of zwart)
Pre Box "DS-2"

Pre Box "DS-2" -Dig.

Amp Box "DS-2"
Head Box "DS-2"

Analoge voorversterker met afstandsbediening, 5 lijn-ingangen; 1 variabele,
1 vaste en 1 subwoofer uitgang.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Voorversterker met afstandsbediening, 5 dig. ingangen (BT/USB/Coax/2x optisch),
1 MM/MC phono- en 1 lijn-ingang en hoofdtelefoon aansluiting. Met AK4490
D/A converter en SRC AK4137. PCM over 768k en DSD (256).
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Stereo eindversterker, klasse D, 2 x 100W/8Ohm.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Hoofdtelefoon versterker met afstandsbediening.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.

CD Box "DS-2 -T"

CD loopwerk met afstandsbediening, BlueTiger servo board, 3 digitale uitgangen.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.

Dac Box "DS-2 Ultra"

D-A converter met 6 digitale ingangen, AK-4490 D/A conv. 32bit PCM, DSD-256.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Luxe MM/MC voorversterker met RIAA correctie met MC-impedantie
instellingen en uitschakelbaar actief subsonic filter. Uitgevoerd met A/D converter.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.
Luxe buizen MM/MC voorversterker met RIAA correctie, traploos instelbare
impedantie voor MC elementen en uitschakelbaar actief subsonic filter. 2 ingangen.
# - Idem, doch uitgevoerd met rosewood, walnoot of eucalyptus houten zijpanelen.

Phono Box "DS-2"

Tube Box "DS-2"

NIEUW !
€ 429,00 nieuw!
€ 529,00
€ 849,00 nieuw!
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

949,00
529,00
629,00
nnb
nnb
589,00
689,00
629,00
729,00
529,00

Pre Box "RS"- Digital

Amp Box "RS"
Amp Box "RS"-mono
Stereo Box "RS"
Phono Box "RS"
Head Box "RS"
CD Box "RS"
DAC Box "RS"
Stream Box "RS"

Audiofiele voorversterker met buizen, uitgevoerd met 3 rca en 3 gebalanceerde
XLR ingangen, inclusief afstandsbediening.
Audiofiele voorversterker met buizen- en solid-state uitgangscircuit. Voorzien
van hoofdtelefoon aansluiting, 1 rca analoge ingang en 9 digitale ingangen,
inclusief afstandsbediening.
Stereo klasse-D eindversterker, 2 x 110W/8 ohm, uitgevoerd met buizen ingangscircuit, rca- en XLR gebalanceerde ingangen.
Mono klasse-D eindversterker, 1 x 125W/8 ohm, uitgevoerd met buizen ingangscircuit, rca- en XLR gebalanceerde ingang.
Geïntegreerde versterker, 2 x 80W/8Ohm met buizen ingangs circuit. Voorzien
van rca en XLR-gebalanceerde ingangen.
Audiofiele MM/MC voorversterker met RIAA & DECCA correctie. Gebalanceerd dubbel mono ontwerp (RCA & XLR in en uit), actief subsonic filter.
Hoofdtelefoon versterker met buizen ingangs circuit. Rca en XLR-gebalanceerde
ingangen en impedantie schakelaar t.b.v. hoofdtelefoon aansluiting.

€ 729,00

€ 899,00
€ 1.199,00

€ 899,00
€ 799,00
€ 999,00
€ 799,00
€ 799,00

€ 999,00
Audiofiele D-A converter, uitgevoerd met buizen en solid-state uitgangs circuit. € 899,00
Audiofiele audio streamer/voorversterker met analoge en digitale ingangen,
€ 1.499,00
uitgevoerd met buizen uitgangs-circuit.
Top klasse CD transport, bovenlader.

“RS” serie voedings-upgrades:
Power Box RS -“Phono” Accu voeding met automatisch laad-circuit voor Phono Box RS.
Power Box RS -“Amp” Solid-state voeding voor AMP Box RS en DS.
Power Box RS -uni 1
Solid-state voeding met één aansluiting voor Pre Box RS/RS-Dig, Head Box RS,
CD Box RS, DAC Box RS en Stream Box RS.
Power Box RS -uni 4
Solid-state voeding met vier aansluitingen voor o.a. Pre Box RS/RS-Dig,
Head Box RS, CD Box RS, DAC Box RS en Stream Box RS.

nieuw!
nieuw!
nieuw!

€ 629,00
€ 629,00 nieuw!

“RS” serie componenten: (afm.: 7,2 x 20,6 x 20 cm, verkrijgbaar in luxe zwarte of zilveren behuizing)
Pre Box "RS"

nieuw!

€ 499,00
€ 499,00
€ 399,00
€ 599,00

Box Design accessoires:
Hear it-1
Hear it-2
Speaker Box 5

Klassieke gesloten hoofdtelefoon.
Gesloten hoofdtelefoon, verkrijgbaar in rood, zwart en wit.
Compacte 2-weg luidspreker, afm.: 26 x 16 x 21cm. Leverbaar in hoogglans wit.
rood en piano zwart.

€ 99,00
€ 59,00
€ 125,00 /st.

Desk-top stand Acryl

Desk-top stand van Acryl voor Speaker Box-5.

€

99,00 /set

Damp it

Setje (4st.) sorbothaan dempingsvoetjes voor DS/RS serie en Speaker Box-5.

€

29,00 /set

Design Box 2 Acryl(iP) Acryl opberg systeem voor twee “S” producten of één “DS” product, verkrijgbaar
in hoogglans wit, rood en zwart.
Design Box 4 Acryl(iP) Als Design Box 2, doch voor twee “DS” of vier “S” Box Design producten.

€

79,00

€

89,00

Connect-it RCA-C-20
Connect-it RCA-C-41
Connect-it RCA-C-82
Connect-it RCA-C-123
Connect-it RCA-C-184

20 cm stereo interlink, RCA-RCA of RCA-3,5mm jack.

Als “20”, doch uitgevoerd in 185cm.

€
€
€
€
€

49,00
59,00
79,00
89,00
99,00

Control-it

Universele systeem afstandsbediening voor Box serie (muv DAC-/Pre Box RS Dig).

€

32,50

Control-it DS/RS

Universele systeem afstandsbediening voor Box DS/RS serie.

€

45,00

Als “20”, doch uitgevoerd in 41cm.
Als “20”, doch uitgevoerd in 82cm met aardedraad.
Als “20”, doch uitgevoerd in 123cm met aardedraad.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
alle afmetingen resp. h. x b. x d.

Energieweg 8, 3641 RT MIJDRECHT, Tel: 0297-284695; www.acsonbv.nl

