
Meridian Media Core 200 är ett elegant, kompakt och 
praktiskt taget knäpptyst Sooloos-system. Den kan styras 
med vilket som helst av Meridians nätverksbaserade kontroll-
system, som de dedikerade applikationerna till iPad™, 
iPhone™ och iPod Touch™, eller via Control Mac eller Control 
PC till din dator. Control Mac & PC hjälper även till med 
rippning och hantering av metadata.

Media Core 200 har plats för 1200-1300 album sparade helt 
förlustfritt på den interna hårddisken, och spelar upp musiken 
via antingen digitala SpeakerLink, koaxial S/PDIF, eller 
analoga utgångar.

Det innebär att  Media Core 200 kan kopplas med en enda 
kabel till ett par DSP-högtalare, eller till vilket konventionellt 
stereo-system som helst, och tar då rollen som musikbibliotek 
och signalkälla med ljudprestanda av äkta Meridian-klass.

Givetvis är Media Core 200 också helt hemma i ett redan 
befintligt Sooloos-system, och ger då både ytterligare lagring 
och ännu en zon för uppspelning med tillgång till all musik 
som finns lagrad i övriga Sooloos-enheter.

Kabinettet hos Media Core 200 är ovanligt på så vis att det 
är vertikalt monterat, men det möjliggör att konstruktionen kan 
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klara sig helt utan fläkt, vilket i sin tur minimerar störande ljud. 
Designen från Allen Boothroyd hämtar drag från den 
prisbelönta G-serien och har precis som man alltid väntar sig 
från Meridian, en bygg- och materialkvalitet av högsta klass.

Media Core 200 är med andra ord en perfekt signalkälla för 
såväl Meridian-ägare som önskar en inträdesbiljett till  
Sooloos-världen, som alla välljudsälskare som söker en 
musikserver med alla viktiga funktioner integrerade samt en 
ljudkvalitet som förtjänar att bära Meridians namn.

Tekniska egenskaper

• Musikserver och uppspelare med inbyggd lagring

• Rymmer 1200-1300 okomprimerade album

• SpeakerLink, koaxial S/PDIF samt analoga RCA

• Ultrastabil klockning för minimalt med jitter

• Meridians apodising-filter för bästa prestanda

Pris: 25.900 kr



Bob Stuart och Allen Boothroyd möttes på 70-talet i Cambridge och blev snabbt vänner 
genom sitt gemensamma musikintresse. Men strävan efter att bättre reproducera den 
inspelade musiken gav inspirationen till att utveckla sin egen utrustning, och så föddes 
Meridian.

Bob Stuart studerade psykoakustik, elektroteknik och administration på Imperial College 
i London. Allen Boothroyd utbildade sig till mekanisk ingenjör, och fortsatte med 
industridesign på Royal College of Art.

Sen Meridians grundande för över 30 år sedan har båda hållit fast vid sina respektive 
discipliner, med Bob Stuart i ledning för de tekniska avdelningarna och Allen Boothroyd 
som ansvarig för designavdelningen.

Resultatet har blivit några av de mest aktade A/V-produkterna i världen, belönade med 
oräkneliga internationella priser för sin höga prestanda och tekniska kvalitet, och inte 
minst tre British Design Council Award for Outstanding British Products, något man är 
helt ensamma om.

Mer information om Meridian Audio finns på www.meridian-audio.se.

Boothroyd Stuart. Ett prisbelönt samarbete.
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