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Audio Core 200
Audio Core 200 är produkten som gör att Meridians
DSP-högtalare verkligen kommer till sin rätt.
Meridians DSP-högtalare är en unik konstruktion med alla
delar man behöver i ett system minutiöst anpassade till
varandra, från behandling av inkommande digitalsignal från
källan, via processorn, DSP:n, som sköter förstegsfunktioner
och aktiv filtrering, till D/A-omvandlare för varje enskilt
register och därefter slutstegen, helt anpassade efter vilka
element de skall driva.
Det hela resulterar i att en DSP-högtalare kan ge högre
prestanda med större frekvens- och dynamikomfång, samt
dessutom spela både högre och renare än vad som annars
är möjligt med motsvarande passiv lösning. Detta gör DSPhögtalarna idealiska för alla som söker en extremt
högkvalitativ återgivning, men utan att vilja ha en rad olika
produkter i hyllorna.

För anslutning till DSP-högtalare används givetvis Meridians
balanserade digitala SpeakerLink, och för att inte heller här
tumma på prestandan finns dessutom möjligheten att köra
s.k. Homerun, vilket innebär att man drar separata kablar till
respektive högtalare för maximal ljudkvalitet.
Audio Core 200 är helt enkelt den givna partnern till ett par
DSP-högtalare, från de nya DSP3200 till DSP8000, och
garanterar att alla signalkällor kommer att låta så bra som
möjligt.

Tekniska egenskaper
• Stereocontroller för DSP-högtalare
• Ingångar: 2 st koaxial digital, 2 st optisk, 2 par analoga
RCA, 1 st SpeakerLink, 1 st USB

Nu lanserar Meridian Audio Core 200, en Stereo Controller
som kraftigt utökar DSP-högtalarnas funktionalitet.

• Utgångar: 2st SpeakerLink, 3.5mm hörlursuttag, 1 st optisk

Här finns en uppsjö av ingångar, från analoga till digitala, och
t.o.m. SpeakerLink som kan användas för att koppla in en
Meridian Sooloos-produkt med högsta tänkbara ljudkvalitet.
Dessutom kan Audio Core 200 integreras tull ut med iPoddockan i80. Som om inte det vore nog finns även en USBingång för att koppla in en dator.

• Finns i svart eller vitt

• Meridians apodising-filter för bästa prestanda
Pris: 19.500 kr
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