
VISO 30 

Dizajnovo zladená sada reprosústav pre domáce kino k NAD VISO 5 prijímaču. Policové zadné reprosústavy a 

stredná reprosústava. Ešte je potrebné do kompletnej sady pre domáce kino dokúpiť sadu predných reprosústav 

so subwooferom NAD VISO 20 a prijímač VISO 5. 

200 € 

sada 

STEREO KOMPONENTY 

ZOSILŇOVAČE 

INTEGROVANÉ ZOSILŇOVAČE 

C 316 BEE 

Integrovaný zosilňovač 2 x 40 W, IHF výkon až 120W (4 Ohm), Zapojenie od Bjorn Erik Edvardsena, PowerDrive 

napájanie, diaľkové ovl., 6 vstupov, vstup na MP3, výstup na slúchadlá, Rozmery 435x80x287mm, Hmotnosť: 

5.52kg. 

360 € 

ks 

C 316 BEE V2 

NAD C316 BEE V2 je inovovaný integrovaný zosilňovač, nadvädzujúci na obľúbený model NAD C316 BEE (víťaz 

EISA Best product 2008-2009). Model C316 BEE V2 má zabudovaný vysoko kvalitný predzosilňovač pre MM 

prenosky s presnou RIAA ekvalizáciou a infrazvukovým filtrom. Napájacia časť PowerDrive s toroidným 

transformátorom a inteligentným riadením poskytuje dostatok príkonu aj vo výkonových špičkách. Šesť vstupov s 

pozlátenými RCA konektormi poskytuje dostatok možností pre pripojenie viacerých zdrojov zvuku. Prednosťou 

zosilňovača je aj veľmi nízka hladina šumu a skreslenia. 

 

Vstupy: 1x MM Phono RCA (citlivosť 2,95 mV pre 40W výkonu do 8 ohm), 4x stereo linkový RCA, 1x predný vstup 

jack 3,5 mm napr. pre smartfón alebo tablet. 

Výstupy: výstup pre slúchadlá (impedancia 68 ohm). Vypínateľná regulácia basov a výšok. Trvalý výstupný výkon 

2x40W do 8 alebo 4 ohm, dynamický výkon 2x90W do 8 ohm / 2x120W do 4 ohm / 2x170W do 2 ohm, frekvenčný 

rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,3dB), odstup signál/šum: 95 dB, celkové harmonické skreslenie <0,03%. Plnohodnotný 

diaľkový ovládač. Hmotnosť 5,5 kg. Farba čierna. 

429 € 

ks 

C 326 BEE 

2 x 50 W RMS (220 W Peak), technologia Power drive, diaľkové ovl. SR8 , pre-out výstup, sub.mono výstup, 

toroidné trafo, 7 vstupov, vstup na MP3, Soft Clipping,dodáva sa aj v striebornej povrchovej úprave, Rozmery: 

435x100x286mm, Hmotnosť: 6.9 kg. 

460 € 

ks 

D 3020 

Hybridný digitálny zosilňovač s IHF dynamickým výkonom 30/8 Ohm, 65W/8 Ohm, 105W/4 Ohm, 150W/2 Ohm. 

Funkcia aptX bluethooth pre streamovanie hudby, asynchrónny 24/96 USB vstup, digitálny a analógový vstup. 

Sluchátkový zosilovač, výstup pre subwoofer, diaľkový ovládač. 

Rozmery (Š × V × H) 58 x 186 x 219 mm, hmotnosť: 1,38 kg. 

540 € 

ks 

C 356 BEE 

Integrovaný zosilňovač 2 x 80W FDP (dynamický výkon 290W/2 Ohm), reléové spínanie vstupov, toroidné trafo, 

A+B reproduktory, 7 vstupov, 2 výstupy predzosilňovača, Soft Clipping, PowerDrive, MDC zásuvka pre prídavný 

modul gramofónu, diaľkový ovládač, IR vstup pre externý senzor, 12V riadiaci výstup, RS232 port, Spotreba v 

pohotovost.režime <0.5W 

Rozmery (Š × V × H): 435 x 131 x 337 mm 

595 € 

ks 

https://www.ketos.eu/nad-viso-30-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/nad-c-316-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-316-bee-v2
https://www.ketos.eu/nad-c-326-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-d-3020-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-356-bee-grafit


C 328 

Integrovaný zosilňovač s DAC s vysokokvalitným Bluetooth vstupom pre prehrávanie hudby z mobilných zariadení. 

Vstup pre MM prenosku s veľmi nízkym šumom, presnou RIAA ekvalizáciou a špeciálnym obvodom pre potlačenie 

infrazvukového hluku z LP bez vplyvu na kvalitné podanie basov. Dispnuje aj výkonnným výstupom pre slúchadlá. 

Vstavaný D/A prevodník. Trvalý výkon 2 × 50 W do 8 alebo 4 Ohm, dynamický výkon 2 × 210/2 Ohm, 2 × 150 W/4 

Ohm, 2 × 90W/8 Ohm. Frekvenčný rozsah 20 - 20.000 Hz (+- 0,3 dB). 

 

Vstupy: 2 × linkový stereo RCA, 1 × MM Phono, 2 × koaxiálny digitálny RCA 

2 × optický digitálny, 1 × RS-232. 

Výstupy: 1 × výstup pre slúchadlá, 1 × subwoofer. 

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth. 

Rozmery (Š × H × V) 435 × 285 × 70 mm 

599 € 

ks 

C 338 

NAD C 338 je nový, kompaktný ale výkonný integrovaný zosilňovač ponúkajúci vynikajúci zvuk, výkon i tradičnú 

kvalitu značky NAD za veľmi priaznivú cenu. Disponuje funkciou streamovania Google Cast alebo Spotify Connect. 

Rovnako dokáže ako UPnP klient streamovať hudbu z PC, NAS alebo cez Bluetooth s podporou AptX aj z 

mobilných zariadení. Disponuje trvalým výkonom 2 x 50W pričom využíva technológiu NAD Hybrid Digital. Tá 

dodáva dynamický výkon 2 x 150 W do 4 Ohmov prakticky bez šumu a skreslenia.Aktívne napájací zdroj modelu C 

338, ovládaný najnovšími obvody NAD Asymmetrical Power Drive, je schopný dodať trvalý príkon 160W a v 

špičkách až 300W, čo umožňuje reprodukciu náhlych krátkodobých intenzívnych hudobných prechodov. NAD C 

338 je vskutku výkonným moderným zosilňovačom pričom nezabúda ani na dôležité technológie ako Wi-Fi a 

sieťové funkcie. 

Rozmery: (Š × H × V)435 x 285 x 70 mm. 

699 € 

ks 

C 368 

NAD C 368 je nový integrovaný zosilňovač s modulárnou koncepciou, vďaka ktorej možno do zosilňovača priamo 

nainštalovať napr. modul sieťového prehrávača BluOS™. Vysoký trvalý výkon 2x80W umožňuje zosilňovač 

skombinovať so širokou škálou reprosústav. K dispozícii je vstup pre pripojenie gramofónu s MM prenoskou, 

asynchrónny USB vstup pre prehrávanie hudby z flash pamätí alebo prenosných pevných diskov až do rozlíšenia 

24bit / 192kHz. Vstavaný Bluetooth je možné používať nielen ako vstup pre prehrávanie hudby z chytrých 

telefónov, ale aj ako výstup pre pripojenie bezdrôtových slúchadiel, ako sú napr. nové NAD VISO HP70. Zosilňovač 

je možné ovládať aj pomocou aplikácie pre telefóny a tablety. Možnosť integrácie do riadiacich systémov 

inteligentných domov. 

Rozmery (Š × H × V): 435 × 390 × 100 mm  

 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

999 € 

ks 

C 375 BEE 

Integrovaný zosilňovač 2 x 150W RMS (Peak 270W do 2 Ohm), systémové diaľkové ovl. SR 8, toroidné trafo, A+B 

reproduktory, 7 vstupov, 2xpre-out, Soft Clipping, výstupný 12V trigger, RS232 vstup, predpríprava na PP375 

predzosilňovač na gramofonové mm mc prenosky,dodáva sa aj v striebornej povrchovej úprave rozmer (Š x V x H) 

: 435x133x352mm 

1390 € 

ks 

C 390 DD 

AKCIA : Integrovaný high-end stereo zosilňovač (2x150W) s distribučným digitálnym prevodníkom a technológiou 

Direct Digital. 35-bit/108MHz digitálna konverzia, impedancia 75?(koaxial)/110?(AES/EBU), frekvencia 32-192kHz, 

rozmery 435x132x388mm 

1490 € 

ks 

https://www.ketos.eu/nad-c-328-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-338-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-368-grafit
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-c-375-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-390-dd-grafit


C 388 

NAD C 388 je nový, kompaktný ale výkonný integrovaný zosilňovač ponúkajúci vynikajúci zvuk, výkon i tradičnú 

kvalitu značky NAD za veľmi priaznivú cenu. Zároveň funguje aj ako streamer pričom podporuje všetky známe a 

relevantné hudobné služby. NAD C 388 umožnuje vďaka technológii MDC (Modular Design Construction) 

prispôsobiť a obohatiť váš prístroj o nové funkcie teraz i v budúcnosti. 

 

Vstupy: 2 x Coaxial, 2 x Optický, 2 x Line In, MM Phono. Rozmery: 390 x 435 x 120 mm. (H x Š x V) 

1749 € 

ks 

M 32 

NAD M32 je špičkový integrovaný zosilňovač s takmer nulovým skreslením, vysokým výkonom - až 150W na kanál 

a možnosťou budúceho pridávania funkcií pomocou aktualizácie firmvéru. Modulárna konštrukcia dovoľuje 

pridávať vstupné moduly, udržiavať zosilňovač kompatibilný s novými formátmi. Užívateľ si môže dokúpiť napr. 

modul s BluOS™ streamerom s podporou formátu MQA, ktorý je možné prevádzkovať ako samostatnú zónu alebo 

je ho možné začleniť do multiroom systému s komponentmi značky Bluesound. NAD M32 disponuje okrem iného 

spracovaním signálu v rozlíšené 24bit/192kHz, digitálným vstupom AES/EBU, asynchrónnym USB vstupom, 

vstupom pre MM prenosku a farebným dotykovým displejom pre ovládanie a nastavovanie. Navyše, poskytuje 

možnosť integrácie do riadiacich systémov inteligentných domov. 

 

Vstupy: Coaxial, Optický, AES/EBU. 

Trvalý výstupný výkon: 2 x 60W, Celkové skreslenie: <0.005%, Odstup signál/šum: 110 dBA, Bitová hĺbka: 16 - 24, 

Frekvenčný rozsah: 32 - 192 kHz. Dynamický výkon: 8 Ohm ? 150 W, 4 Ohm ?150W, Skreslenie <0,005%, IHF 

Dynamický výkon 8 Ohm - 190W, 4 Ohm - 380W, 2 Ohm - 440W. Odstup signál/šum: >95 db (ref.1W), >124 dB 

(ref.150W) 

 

Rozmery 435 x 132 x 388 mm, hmotnosť: 7,7 kg. Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS 

aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a Bluesound si možete pozrieť tu. 

4750 € 

ks 

PREDZOSILŇOVAČE 

PP 2e 

Predzosilňovač pre MM/MC gramoprenosku PP 2e ponúka veľkolepý výkon v praktickom prevedení. Používa 

vysoko kvalitné komponenty a pozlatené konektory. Je možné ho použiť takmer pre všetky zosilňovače, minimálny 

šum Disponuje funkciou APD, ktorá značne šetrí energiu, keď sa zrovna nepoužíva. 

135 € 

ks 

PP 4 

Zdigitalizujte si vaše zbierky vinylových platní s našim PP4 digitálnym Phono/USB predzosiňovačom. Pre 

kvalitnejšie spracovanie používa tienený USB kábel. Naša PP 4 Digitálny Phono / USB predzosilňovač vám umožní 

digitalizovať vaše cenné zbierky vinylových LP na PC alebo Mac. 

199 € 

ks 

C 165 BEE 

Linkový stereo predzosilňovač, 6 vstupov, 2 Tape, Phono MM/MC s možnosťou 3 nastavení úrovní pre prenosky, 

mono sub. výstup, pozlátené konektory, nezávislý zos. pre sluchátka, korekcie s možnosťou vyradenia, fixný a 

variabilný linkový výstup, prepínanie cez relé, Class A, systemové diaľkové ovl. SR8, Rozmery: 435x80x286 mm, 

Hmotnosť: 6kg. 

990 € 

ks 

M 12 

Špičkový digitálny predzosilňovač s D/A prevodníkom, certifikovaný Hi-Res Audio®. Voliteľný DD-BluOS modul s 

podporou formátu MQA pre priame streamovanie z NAS alebo hudobných online služieb ako Tidal, Spotify a iné. 

Možnosť začlenenia do multiroom systému Bluesound. 

Interné zpracovanie signálu v rozlíšení 35 bit, frekvenčný rozsah 20 - 22.000 Hz ±0,5dB, separácia kanálov >-

https://www.ketos.eu/nad-c-388-grafit
https://www.ketos.eu/nad-m-32-grafit
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-pp-2e-grafit
https://www.ketos.eu/nad-pp-4-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-165-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-m-12


115dB, odstup signál/šum >-125dB, výstupná úroveň 2V, celkové harmonické zkreslenie <0,0005%. 

Vstupy: AES/EBU XLR (impedancia 110 Ohm), 2x digitálne koaxiálne (impedancia 75 Ohm), 2x digitálny optický, 

asynchrónny USB s podporou rozlíšenia až 24/192, 1x stereo pre MM/MC prenosky, 1x linkový stereo RCA, 1x 

symetrický linkový stereo XLR, trigger in, IR in. Ďalšie vstupy je možné pridať pomocou MDC modulov, napr. 

modul DD BluOS dumožňuje do predzosilňovača pridať Wifi streamer, integrovateľný so systémom Bluesound. 

Výstupy: 1x symetrický linkový stereo XLR, 1x linkový stereo RCA, 1x optický digitálny, 1x koaxiálny digitálny, 2x 

pre-out/subwoofer, trigger out. 

Rozmery: 435 x 133 x 383 mm 

3900 € 

ks 

M 17 

Modulárna konštrukcia, Dolby TrueHD, DTS Master Audio, EARS. Audsyssey -automatická korekcia pomocou 

priloženého mikrofónu. Možnosť 5 predvolených nastavení. 1080p Vstupy: 6x HDMI, 1x LAN, 4x Optical, 2x coaxial, 

7x RCA, komponentný(YPbPr). Výstupy: 2x HDMI Monitor, 4x XLR, 6x RCA. 

6200 € 

ks 

M 17.2 

Modulárna konštrukcia, Dolby TrueHD, DTS Master Audio, EARS. Audsyssey -automatická korekcia pomocou 

priloženého mikrofónu. Možnosť 5 predvolených nastavení. 1080p Vstupy: 6x HDMI, 1x LAN, 4x Optical, 2x coaxial, 

7x RCA, komponentný(YPbPr). Výstupy: 2x HDMI Monitor, 4x XLR, 6x RCA. 

6750 € 

ks 

VÝKONOVÉ ZOSILŇOVAČE 

C 268 

Flexibilný výkonový stereo zosilňovač. Symetrické vstupy s reguláciou zisku z neho robia vhodného spoločníka k 

high-end prevodníkom a procesorom a umožnujú bi-amp zapojenie reprosústav. Tento zosilňovač je možné 

použiť aj ako výkonný monoblok v režime bridge. Je ho možné spojiť s integrovaným zosilňovačom C 368 a oba 

používať režime bridge a mať tak k dispozícii až 2 × 300W výkonu aj pre náročné reprosústavy. Zosilňovač 

disponuje aj funkciou Auto Sense ktorá s voliteľnou citlivosťou zapne zosilňovač v prítomnosti signálu na vstupe a 

umožnuje skryť zariadenie do nábytku. 

 

Vstupy: 1x symetrický stereo linkový XLR a 1x stereo linkový RCA - možno zapojiť vždy jeden z nich. Voliteľný 

pevný nebo nastaviteľný premenný zisk vstupu, nastavitelná citlivosť funkcie Auto Sense. 

Výstup: 1x stereo linkový RCA. Trigger In a Out. 

Frekvenčny rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,3dB), celkové harmonické zkreslenie <0,03% (250mW až 80W do 4 alebo 8 

Ohm), odstup signál/šum >98dB, oddelenie kanálov >80dB (1kHz), vstupná impedancia: 33 kOhm + 220pF 

(linkový RCA), 10 kOhm + 20pF (symetrický XLR). 

 

Trvalý výkon do 4 nebo 8 Ohm v stereo režime 2x80W. Trvalý výkon do 8 Ohm v bridge mono režime 1x300W. IHF 

dynamický výkon 2x120W do 8 Ohm, 2x200W do 4 Ohm, 2x250W do 2 Ohm, v režime bridge 1x500W do 8 Ohm, 

1x560W do 4 Ohm. 

Rozmery: 435 x 100 x 390 mm, hmotnosť: 7,3 kg. 

899 € 

ks 

C 275 BEE 

výkonový zosilňovač, 2x150W, PowerDrive™, ATO 12V spínač, linkové slučky, pozl. svorky, variabilné reprosvorky, 

vhodný pre zónu 2 a 3 NAD prijímačov, Rozmery: 435x133x352 mm, Hmotnosť: 14.6kg. 

1100 € 

ks 

M 22 

Výkonový stereo audio zosilňovač M22 využíva najnovšiu technológiu nCore od Hypexu, vďaka ktorej prináša ešte 

presnejší zvuk. Implementovaním poslednej generácie PowerDrive ponúka 250W na kanál pri minimálnej 

impedancii. Frekvenčná odozva -2,5dB at 3hz a 100kHz, IHF 320W- 8 Ohm, 700W-4 Ohm, 650W-2 Ohm, 640W-2. 

Damping factor>800dB(ref. 8 Ohm, 50Hz a 1kHz). Rozmery: 435 x 103 x 379 mm 

https://www.ketos.eu/nad-m-17
https://www.ketos.eu/nad-m-17-2
https://www.ketos.eu/nad-c-268-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-275-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-m-22-cierna-strieborna


3500 € 

ks 

M 27 

7-kanálový výkonový audio zosilňovač M27 prináša poriadny výkon a strhujúci zážitok z sledovania filmov, alebo 

počúvania digitálnych soundtrackov. Používa najnovšiu technológiu nCore od Hypexu, vďaka ktorej prinesie 

presný zvuk do vášho domáceho kina. Posledná generácia PowerDrive orkuhov zabezpečuje vysoký výkon pri 

minimálnej impedancii. 7x180W Frekvenčná odozva -2,5dB at 3hz a 100kHz, IHF 320W-8ohm, 700W-4ohm, 650W-

2ohm. 

4500 € 

ks 

ZDROJE HUDBY 

AM/FM TUNERY 

C 427 

AM/FM tuner C426 poskytuje plný a kvalitný zvuk s citlivým RF príjmačom. Až 40 nastaviteľných staníc. Funkcia 

RDS. Energicky nezávislá pamäť. Grafický displej VFL IR vstup. Odstup: 60db, frekvenčný rozsah 20Hz-15kHz, 

separácia 30Hz/33dB 1kHz/40dB 10kHz/32dB, rozostrenie 0,4%. 

Rozmery: 435 × 99 × 315 mm 

420 € 

ks 

CD PREHRÁVAČE 

C 516 BEE 

Výstup na úrovni 2.2 ±0.1 V (ANALÓG), frekvenčná odozva ±0.5 dB (pri 0 dB 20Hz-20kHz), totálne harmonické 

skreslenie ? 0.01% (pri 20Hz-20kHz, LPF 20kHz , šum ? 118 dB (pri 1kHz, A-weighted LPF 20kHz Stop, Pause), 

vyvažovanie kanálov 0.5 dB (pri 0dB 1kHz), separácia jednotlivých kanálov ? 90 dB  

Spotreba - Standby ? 0.5 W  

Rozmery - (Š x V X H) 435 x 70 x 249 mm, váha - 3.5 kg 

290 € 

ks 

C 546 BEE 

CD prehrávač, Burr-Brown 24bit Sigma-Delta prevodník, toroidné trafo, oddelená regulácia zdrojov, 

programovanie, koax. a optický dig. výstup, kompatibilný s CD-R a CD-RW , 12 V vstupný trigger, nízka výstupná 

impedancia, diaľkové ovládanie. 

Rozmery: 435 × 89 × 307 mm, hmotnosť: 4,9 kg. 

550 € 

ks 

C 568 

CD prehrávač NAD C568 nadväzuje na to najlepšie z legendárnych predchodcov. Nový prepracovaný obvod 

interného taktovania pre čo najnižší jitter, úplne nové DA prevodníky Wolfson WM8741 a veľmi rýchle operačné 

zosilňovače štúdiovej kvality LM4562 z neho robia komponent, ktorý sa ľahko včlení do kvalitnej stereo zostavy. 

Galvanicky oddelený digitálny koaxiálny výstup s presnou impedanciou. Oddelene napájané digitálne a analógové 

sekcie. Vzhľadom je NAD C568 zladený s novými integrovanými zosilňovačmi radu C3x8. 

Rozmery: 435 × 311 × 83 mm, hmotnosť: 4,8 kg. 

779 € 

ks 

STREAMERY 

MT 2 Media Tuner 

NAD MT 2 Media Tuner vám ponúkne streamovanie hudby, pripojenie na hudobnú službu Spotify a príjem 

internetových rádií.Možnosti jeho využitia rozšírujú optický digitálny či analógový stereo výstup. Prepojením 

viacerých MT 2 Media Tunerov môžete vytvoriť vlastný viaczónový (multiroom) systém. Plná kompatibilita s iOS a 

Android zariadeniami. 

140 € 

ks 

https://www.ketos.eu/nad-m-27-cierna-strieborna
https://www.ketos.eu/nad-c-427-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-516-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-546-bee-grafit
https://www.ketos.eu/nad-c-568-grafit
https://www.ketos.eu/nad-mt-2-media-tuner


D 7050 

AKCIA : Digitálny stereo zosiľňovač (2x50W),technológia "Clean and Green" Wi-fi, Apple Airplay, DLNA, aptX 

Bluetooth music stream, USB typu A a B, prehrávanie 24 bitových skladieb pri 192Khz, výstup pre subwoofer, vstup 

pre sluchadlá, rozmery 70x236x270mm, váha 2.2kg. Dodáva sa s diaľkovým ovládaním. 

590 € 

ks 

M 50.2 

NAD M 50.2 je nový digitálny hudobný prehrávač z rady Masters. Tento spičkový prístroj ponúka CD prehrávač, 

CD ripper, sieťový disk NAS s kapacitou 2x2TB a streamer BluOS™. Podpora zvuku vo vysokom rozlíšení až 

24bit/192kHz, nového formátu MQA a kopírovania CD na vstavané pevné disky. Digitálny výstup AES/EBU pre 

ľahké spojenie so zosilňovačom NAD M32. Výkonná platforma umožňuje pridávanie nových fukncií pomocou 

aktualizácie firmvéru. Podpora formátov FLAV, ALAC, WAV, AIFF, MQA, HRA, OGG Vorbis a ďalších, podpora 

hudobných služieb TIDAL, Spotify, Deezer, HDTracker atď. Vstavaná WiFi, Ethernet, USB vstup pre flash pamäť a 

HDD, Bluetooth AptX vstup a farebný dotykový displej pre ovládanie a nastavovanie. Možnosť integrácie do 

riadacich systémov inteligentných domov. 

 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

4750 € 

ks 

D/A PREVODNÍKY 

DAC 2 

bezdrôtový USB D/A prevodník DAC2, prehráva piesne uložené v PC alebo MAC, prehrávanie v nekomprimovanej 

kvalite, 2 x RCA, 1 x Coaxial, podpora služieb Spotify, Pandora, Last.fm, či Slacker. Dosah približne 40m. 

Prehrávanie skladieb v 24 bit 96kHz kvalite. Rozmery prijímača: 135x35x70mm, vysielača: 73x35x15mm 

160 € 

ks 

MDC DAC 2.0 

Zásuvný USB Digital/Audio prevodník, pre použitie s NAD C356BEE a C375BEE zosilňovačmi, frekvencia 20Hz-

20kHz (USB), 20Hz-40kHz (Optical), vďaka USB vstupu priamo pripojiteľný k PC/Mac 24/192. 

175 € 

ks 

D 1050 

AKCIA : Digitálno - analógový prevodník s asynchrónnym 24/192 USB vstupom pre pripojenie PC/MAC 2x optický, 

2x koaxiálny digitálny vstup, Vybalancovaný RCA a XLR výstup. Veľkosť (š x v x d) 58 x 186 x 208 mm. Váha 1kg  

340 € 

ks 

M 51 

Špičkový DA prevodník s technológiou Direct Digital. Interný prevod vstupného PCM signálu na PWM s 

vzorkovacou frekvenciou 844kHz umožňuje dosiahnutie veľmi nízkej hladiny šumu a takmer nepostrehnuteľného 

skreslenia na výstupe. Interná 35 bitová architektúra, DSP ovládanie hlasitosti, podpora rozlíšenia až 24 bit / 192 

kHz. 

 

Vstupy: 1x AES/EBU XLR, 1x koaxiálny digitálny RCA, 1x optický digitálny, 1x asynchrónny USB, 2x HDMI (stereo 

PCM, 3D pass-through), RS-232, 1x IR in, 1x trigger in. 

Výstupy: 1x symetrický stereo linkový XLR, 1x stereo linkový RCA, 1x HDMI, 1x trigger. 

Frekvenčný rozsah 20 - 22.000 Hz (+-0,5 dB), odstup signál/šum 125dB, rozostup kanálov >115 dB, celkové 

harmonické skreslenie <0,0005%. Spotreba <0,5W v pohotovostnom režime / 16W v pokoji. Rozmery: 435 x 78 x 

296 mm, hmotnosť 5,8 kg. 

1590 € 

ks 

GRAMOFÓNY 

C 558 

https://www.ketos.eu/nad-d-7050-grafit
https://www.ketos.eu/nad-m-50-2-grafit
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-dac-2-cierna
https://www.ketos.eu/nad-mdc-dac-2-0-cierna
https://www.ketos.eu/nad-d-1050-grafit
https://www.ketos.eu/nad-m-51-cierna
https://www.ketos.eu/nad-c-558


Vďaka 45 ročnej histórii spoločnosti NAD a s tým spojeným technologickým vývojom, vám dokážu vývojári tejto 

spoločnosti ponúknuť modely ktoré sú nielen výkonné a technicky výborne vyladené a vybavené. Jedným z nich je 

aj gramofón C 558, ktorí ocenia ako nadšenci tak aj nároční poslucháči. Gramofón je vybavený kvalitnou 

prenoskou Ortofon OM10. Je poháňaný remienkovým pohonom s dôrazom na potlačenie šumu, precíznym 

motorom s izolovaným zdrojom. Ramienko je po stránke hmotnosti a tuhosti vyladené tak, aby bola prenoska 

počas prehrávania čo najstabilnejšia. Náslendým nastavením azimutu a prítlaku dosiahneme presné snímanie s 

nízkym skreslením a nízkym opotrebovaním. Platňa gramofónu je sklenená, vybavená plstenou podložkou. Vrchný 

kryt sa vyznačuje nízkou rezonanciou.  

Rozmery (Š × V × H): 435 × 125 × 340 mm. 

599 € 

ks 

DOMÁCE KINO 

PRIJÍMAČE 

T 758 V3 

NOVINKA - AV prijímač s podporou Dolby Atmos a 4K. Certifikované Hi-Res Audio®. Podpora dekodérov Dolby 

Atmos (5.1.2, so zosilňovačom NAD CI 940 7.1.4), Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby Digital Plus, Dolby 

ProLogic II. Budúca podpora DTS X pomocou upgrade firmware. Modulárnou koncepcia AV vstupov ktorá 

umožňuje vymieňať MDC karty. Pokročilá automatická kalibrácia Dirac Live LiteTM s mikrófonom a možnosťou 

upgrade na plnú verziu Dirac LiveTM. Funkcia prevzorkovania vstupného analógového video signálu na digitálny 

signál pre HDMI výstup. Vstavaný sieťový prehrávač multiroom systému BluOS ktorý umožňuje prehrávať hudbu z 

NAS, internetových rádií a hudobných služieb ako TITAL, Spotify a pod a to prostredníctvom Wi-Fi alebo pevnej 

ethernet siete s rozlíšením až 24/192. Možnosť ovládania cez systémy Crestron, AMX alebo pomocou aplikácie 

NAD Remote pre iOs alebo Android. 

 

Celkový výkon: 7 × 110W, frekvenčný rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,8gB), odstup signál/šum >100 fB, celkové 

harmonické skreslenie <0,08%. 

Vstupy: 3x HDMI 2.0 (4K, 3D, HDCP 2.2, 18 Gbps), 1x kompozitný video RCA, 2x koaxiálny digitálny RCA, 3x optický 

digitálny, 3x linkový stereo RCA, 1x diskrétny 7.1 linkový vstup 8 RCA, 1x IR, 1x RS-232. 

Výstupy: 1x HDMI 2.0 (4K, 3D, HDCP 2.2, ARC, CEC), 1x linkový zóna 2 RCA, 1x linkový 7.1 8 RCA, 1x linkový Front-

HT RCA, 1x linkový Rear-HT RCA. 

 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

1299 € 

ks 

T 777 

VÝPREDAJ, posledný kus : A/V prijímač 7 x 140W, 6xHDMI, 1080p, Audyssey™ - automatické nastavenie a 

kalibrácia pre nastavenie všetkých reprosústav pomocou dodávaného mikrofónu, RDS tune, 5 A/V užívateľských 

nastavení, dodáva sa aj v striebornej povrchovej úprave  

 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

1390 € 

ks 

T 777 V3 

NOVINKA - AV prijímač s podporou Dolby Atmos a 4K. Certifikované Hi-Res Audio®. Podpora dekodérov Dolby 

Atmos (5.1.2, so zosilňovačom NAD CI 940 7.1.4), Dolby True HD, DTS-HD Master, Dolby Digital Plus, Dolby 

ProLogic II. Budúca podpora DTS X pomocou upgrade firmware. Modulárnou koncepcia AV vstupov ktorá 

umožňuje vymieňať MDC karty. Pokročilá automatická kalibrácia Dirac Live LiteTM s mikrófonom a možnosťou 

upgrade na plnú verziu Dirac LiveTM. Funkcia prevzorkovania vstupného analógového video signálu na digitálny 

signál pre HDMI výstup. Vstavaný sieťový prehrávač multiroom systému BluOS ktorý umožňuje prehrávať hudbu z 

NAS, internetových rádií a hudobných služieb ako TITAL, Spotify a pod a to prostredníctvom Wi-Fi alebo pevnej 

ethernet siete s rozlíšením až 24/192. Možnosť ovládania cez systémy Crestron, AMX alebo pomocou aplikácie 

NAD Remote pre iOs alebo Android. 

https://www.ketos.eu/nad-t-758-v3-grafit
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-t-777-grafit
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-t-777-v3-grafit


 

Celkový výkon 7x140W, frekvenčný rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,8dB), odstup signál/šum >92 dB, celkové 

harmonické zkreslenie <0,08%. 

Vstupy: 1 × predný + 5 × zadný HDMI 2.0 (4K, 3D, HDCP 2.2), 2 × koaxiálny digitálny RCA, 3 × optický digitálny, 6 

× linkový stereo RCA, 1 × diskrétny 7.1 linkový vstup 8 RCA, 1 × LAN, 1 × IR, 1 × RS-232, 1 × trigger. 

Výstupy: 1 × HDMI 2.0 (4K, 3D, HDCP 2.2, ARC, CEC), 1 × linkový zóna 2 RCA, 1 × linkový zóna 3 RCA, 1 × linkový 

zóna 4 RCA, 1 × linkový 7.2 9 RCA, 3 × trigger, 3 × IR. 

 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

2499 € 

ks 

DSP PROCESORY 

T 187 

Digitálny AV Surround sound processor s predzosilňovačom, RDS FM/AM tunerom s 30 prednastaviteľnými 

stanicami, podporuje všetky najnovšie video a surround sound formáty vrátane full 3D video až 1080p, 7xHDMI 

vstupy, 2xHDMI výstup, IR diaľkové výstupy, IP Control, RS-232 port, 12V spúštače, 3 ďalšie zóny s nezávislou 

hlasitosťou a zdrojom signálu. 

2850 € 

ks 

KOMPAKTNÉ AUDIO SYSTÉMY 

D 8020 

Kompaktné, policové reprosústavy optimalizoivané pre použitie s digitálnymi zosilňovačmi NAD. O kvalitnú 

reprodukciu sa starajú 90 mm basový a 19 mm výškový menič. 

190 € 

pár 

VISO 1 

VÝPREDAJ : Firma NAD vytvorila prvú kolísku pre iPod. Diaľkové ovládanie, Prehráva iPod, iPod Touch, iPhone, 

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth (aptx Bluetooth technológia), Digitálny optický vstup (príjem až 24bit/96kHz), 

Component video výstup, Výkon 2x15W, Frekvenčný rozsah 33-28000Hz, Rozmery 26x48x30cm, Hmotnosť 5.6kg. 

290 € 

ks 

VISO 1 AP 

Firma NAD vytvorila prvú kolísku pre iPod. Diaľkové ovládanie, Prehráva iPod, iPod Touch, iPhone, Bezdrôtové 

pripojenie Bluetooth (aptx Bluetooth technológia), Digitálny optický vstup (príjem až 24bit/96kHz), Component 

video výstup, Výkon 2x15W, Frekvenčný rozsah 33-28000Hz, Rozmery 26x48x30cm, Hmotnosť 5.6kg. 

390 € 

ks 

INŠTALAČNÉ KOMPONENTY 

RM 720 

NAD RM 7020 je Profesionálny inštalačný rack pre zosilňovač/streamer NAD CI 720. Rozmer racku je 3U. 

Umožnuje použitie až siestich kusov CI 720. 

279 € 

ks 

CI 940 

4-kanálový zosilňovač (2 stereo zóny) pre inštalačné účely. Vhodné pre multiroom inštalácie, do rackov rozmeru 

2U. Plná ochrana proti prehriatiu a skratu s automatickým obnovením činnosti. Vstupy: 4x linkový RCA, 1x trigger 

(5-30V AC/DC).  

 

Výstupy: 4x výkonový pre reproduktor (svorky Phoenix), 4x linkový. Trvalý výstupný výkon 4x35W do 8 alebo 4 

ohm, 2x70W do 8 ohm v mostíkovom zapojení, dynamický výkon 55W do 8 ohm / 85W do 4 ohm / 95W do 2 

https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-t-187-grafit
https://www.ketos.eu/nad-d-8020-cierna-vysoky-lesk
https://www.ketos.eu/nad-viso-1-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/nad-viso-1-ap-biela
https://www.ketos.eu/nad-rm-720-cierna
https://www.ketos.eu/nad-ci-940-grafit


ohm. Frekvenčný rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,2dB), odstup signál/šum >110 dB, celkové harmonické skreslenie 

<=0,03%. Rozmery 483 x 105 x 323 mm, hmotnosť 6,96 kg. 

899 € 

ks 

CI 720 

Tento hybridný digitálny zosilňovač/streamer je zaujímavý hlavne vďaka svojim malým rozmerom. Takto je možné 

do jedného 3U racku nainštalovať až 6 sieťových zónových prehrávačov. S použitím montážnej konzoly RM 720 

môžete použiť len jeden napajací 230V a jedenLAN kábel.Zosilňovač je svojou kompatibilitou a excelentným 

zvukom zapojiteľný do akejkoľvek zóny s rôznymi možnosťami pripojenia. Výkon zosilňovača je stabilných 60W 

RMS, ďalej má výstup pre subwoofer, RCA analógový s optickým digitálnym a USB vstupom a samozrejmosťou je 

sieťové Ethernet a LAN USB pripojenie. 

Podporované formáty: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF. 

Podporované služby: WiMP, Slacker Radio, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, Spotify, TIDAL, Napster 

a Rhapsody. Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom 

systémy NAD a Bluesound si možete pozrieť tu. 

999 € 

ks 

CI 980 

8-kanálový zosilňovač (4 stereo zóny) pre inštalačné účely, do racku rozmeru 2U. Plná ochrana proti prehriatiu a 

skratu s automatickým obnovením činnosti. Vstupy: 1x globálny stereo linkový RCA, 8x linkový RCA, 1x trigger (5-

30V AC/DC). Výstupy: 8x výkonový pre reproduktor (svorky Phoenix), 1x globálny stereo linkový RCA pre 

prepojenie na jeden zdroj signálu, 8x linkový pre propojenie kanálov na jeden zdroj signálu. Trvalý výstupný výkon 

8x50W do 8 ohm alebo 8x60W do 4 ohm alebo 4x120W do 8 ohm v mostíkovom zapojení, frekvenčný rozsah 20 - 

20.000 Hz (+-1dB), odstup signál/šum >100 dB, celkové harmonické skreslenie <=0,03%. Spotreba <0,5W v 

pohotovostnom režime / <26W v kľude / 600W pri plnej zátaži. Rozmery 483 x 89 x 323 mm, hmotnosť 5,72 kg.  

1449 € 

ks 

CI 580 

CI 580 je 4-zónový sieťový stereo prehrávač určený na inštalácie do rackov (rozmer 1U). Prehrávače CL 580 môžu 

byť synchronizované spoločne až do 36 zón, kde dokážu všetky naraz, alebo každá samostatne, prehrávať 24-

bitový zvuk do frekvenčného rozlíšenia 192kHz. Podporované formáty: MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, 

ALAC, WAV, AIFF. Podporované služby: WiMP, Slacker Radio, HighResAudio, JUKE, Deezer, Murfie, HDTracks, 

Spotify, TIDAL, Napster a Rhapsody. 

 

Vstupy: RCA Stereo, Optický (TOSLINK), USB typ A, IR 3.5 mm Jack. 

Výstupy: 4 x RCA Stereo, 4 x Optický (TOSLINK), 4 x Coaxial.  

Frekvenčný rozsah 32 - 192 kHz, Celkové skreslenie: <0.005%, Odstup signál/šum: 110 dBA, Bitová hĺbka: 16 - 24. 

Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom systémy NAD a 

Bluesound si možete pozrieť tu. 

1449 € 

ks 

ZZ PREDZOSILŇOVAČE / MODULY 

MDC VM 100 

Banánikový konektor s Airloc metódou zakončenia, umožňuje bez letovania a vzduchotesne spojiť kov kábla a 

konektora pre čo najlepší výkon káblov. Metóda studeného zvaru zaručuje optimálny prenos signálu a teda lepšiu 

kvalitu zvuku. Taktiež sa tým znižuje odpor a zaručuje dlhotrvajúca životnosť.  

Balenie 20ks (10xčervená a 10xčierna) s 5% zľavou. Balenie 20ks (10xmodrá a 10xžltá) s 5% zľavou 

149 € 

ks 

MDC VM 200 

Vidličkový konektor (6/8) s Airloc metódou zakončením, umožňuje bez letovania a vzduchotesne spojiť kov kábla 

a konektora pre čo najlepší výkon káblov. Metóda studeného zvaru zaručuje optimálny prenos signálu a teda 

lepšiu kvalitu zvuku. Taktiež sa tým znižuje odpor a zaručuje dlhotrvajúca životnosť.  

Balenie 20ks (10xčervená a 10xmodrá) s 5% zľavou. 

https://www.ketos.eu/nad-ci-720-cierna
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-ci-980-grafit
https://www.ketos.eu/nad-ci-580-cierna
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-mdc-vm-100
https://www.ketos.eu/nad-mdc-vm-200


299 € 

ks 

SLÚCHADLÁ 

NÁHLAVNÉ SLÚCHADLÁ 

VISO HP 30 

Kvalitné slúchadlá s technolóiou RoomFeel™ so skvelým zvukom i dizajnom od známeho Kanadského výrobcu 

cenovo dostupnej High-End ektroniky.Sú vhodné pre pripojenie ku vreckovým prehrávačom, smartfónom, 

tabletom ale aj k HiFi systémom. 

 

Frekvenčný rozsah 20-20 000 Hz, impedancia 32 Ohm, THD: <0,25%. Redukcia do lietadla, adaptér z 3.5mm na 

6.35mm, prenosné kožené púzdro. 

220 € 

ks 

SLÚCHADLÁ DO UŠÍ 

VISO HP 20 

VÝPREDAJ : Čistý a živý zvuk, svieži atraktívny dizajn a kvalitné technické spracovanie. Aj to sú NAD VISO HP 20. 

Technológia RoomFeel™ od spoločnosti NAD sa postará o výnimoče živo znejúcu reprodukciu hudby vďaka ktorej 

sa budete cítiť ako na "stejdži". 

 

Frekvenčný rozsah: 20Hz – 20,000Hz +/- 1.5dB, -3dB @ 15Hz 

Veľkosť meniča: 8 mm  

Impedancia: 16 Ohm 

Rozostrenie: < 0.25% 

79 € 

ks 

PRÍSLUŠENSTVO/MODULY 

D3020 & D7050 Remote AKA 

18 € 

ks 

HTR 8 

Univerzálne učiace sa diaľkové ovládanie, možnosť ovládať až 8 nezávislých komponentov, funkcie macro 

zapínania, možnosť programovať cez PC, podsvietenie pre jednoduché ovládanie v tme 

90 € 

ks 

PP 375 

zabudovateľný modul pre MM a MC prenosku určený pre zosilňovač C 375BEE/C 356BEE 

160 € 

ks 

MDC MT-1 

Streaming upgrade modul pre C375BEE a C356BB. Vďaka tomu modulu budeme mať hudbu z celého sveta 

kedykoľvek k dispozícii. 

176 € 

ks 

DD AP-1 

DD AP-1 analógový phono modul je určený na používanie s C 390 DD digitálnym predzosilňovačom, 24/192 ADC, 

RIAA EQ, výber MM/MC, Balanced Stereo Input (XLR), Single-ended Stereo Input, Phono Input 

180 € 

ks 

Upgrade Key BluOS 

https://www.ketos.eu/nad-viso-hp-30-biela
https://www.ketos.eu/nad-viso-hp-20
https://www.ketos.eu/nad-d3020-d7050-remote-aka
https://www.ketos.eu/nad-htr-8-grafit
https://www.ketos.eu/nad-pp-375-grafit
https://www.ketos.eu/nad-mdc-mt-1-cierna
https://www.ketos.eu/nad-dd-ap-1-cierna
https://www.ketos.eu/nad-upgrade-key-bluos


USB Flash disk s aktiváciou / inštaláciou BluOS rozhrania pre NAD receivery T 758 V3 a T 777 V3. 

229 € 

ks 

DD HDMI-1 

HDMI MDC podporná karta pre C 390DD predzosilňovač, 3 HDMI vstupy (iba stereo), 1 HDMI výstup, plná 

podpora 3D videa, video rozlíšenie do 1080p/60, audio rozlíšenie do 24/192 

280 € 

ks 

DD USB 2.0 

Upgrade model pre C 390DD s USB Audio Codex 2.0. Asynchrónne USB 24/492 s 1x typ B a 1x typ A. 

320 € 

ks 

MDC HDM-2 

Modul HDMI prepínača pre zosilňovače C368 / C388 a M32 pre perfektné stereo ozvučenie televízora alebo 

projektora. 

 

Vstupy: 3 × HDMI (stereo, bez dekódovania priestorového zvuku) 

Výstup: 1 × HDMI (video pass trough) 

Podpora UHD 4K s 4:4:4@60Hz, HDCP 2.2, HD10, CEC a ARC. Rozlíšenie zvuku až 24bit/192kHz.  

329 € 

ks 

MV15 MDC 

VÝPREDAJ : Video upgrade modul pre M15 HD, 3D video formáty až 1080p/24, Audio Return Kanál, 6 HDMI 

vstupov a 2 HDMI výstupy, podporuje analógovo-digitálny prevod pre video signály do HDMI, originálne 

rozlíšenie zo všetkých zdrojov, rozšírená podpora pre farebné miesta, výkonný FPGA pre neskoršie vylepšenie 

softvéru a funkcií, ethernetový port pre sieťovú kontrolu M15 HD Surround Sound predzosilňovača * Iba model 

M15 HD vybavený MDC je možné upgradovať. Predchádzajúci model M15 nemá MDC 

440 € 

ks 

DD BluOs 

Upgrade modul pre NAD C390DD a M17. Ponúka možnosť streamovania z rôznych zdrojov signálu. Wifi, etnernet, 

aptX Bluetooth. 

490 € 

ks 

MDC BluOs 2 

Upgrade modul pre NAD . Ponúka možnosť streamovania z rôznych zdrojov signálu. Wifi, etnernet, aptX 

Bluetooth.Video popisujúce základné funkcie, vlastnosti a nastavenia BluOS aplikácie pre Hi-res multiroom 

systémy NAD a Bluesound si možete pozrieť tu. 

490 € 

ks 

MDC VM 130 

Upgrade modul MDC VM 130 rozšíri možnosti vášho NAD T 758 A/V receivera. Poskytuje zvýšenie rozlíšenia 

obrazu na Ultra-HD (4K) a zároveň prináša funkcie streamovania hudby vo vysokom rozlíšení až pre 64 zón a WiFi 

či Bluetooth konektivity. 

549 € 

ks 

MDC VM 300 

Upgrade modul MDC VM 300 rozšíri možnosti vášho NAD receivera alebo procesora. Poskytuje zvýšenie rozlíšenia 

obrazu na Ultra-HD (4K) a zároveň prináša funkcie streamovania až pre 64 zón a WiFi či Bluetooth konektivity.  

 

Podporované zariadenia: 

T 187, T 777, T 787, M15HD a M17. 

https://www.ketos.eu/nad-dd-hdmi-1-cierna
https://www.ketos.eu/nad-dd-usb-2-0-cierna
https://www.ketos.eu/nad-mdc-hdm-2
https://www.ketos.eu/nad-mv15-mdc-strieborna-seda
https://www.ketos.eu/nad-dd-bluos-cierna
https://www.ketos.eu/nad-mdc-bluos-2-cierna
https://www.youtube.com/watch?v=UU5SmpL-mO4&feature=youtu.be
https://www.ketos.eu/nad-mdc-vm-130
https://www.ketos.eu/nad-mdc-vm-300


659 € 

ks 
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