
PREDZOSILŇOVAČE 

Phono modul MC 

Doplnkový modul pre elektrónkové linkové predzosilňovače HP 300, 300 SE. Cena za MM 

modul na požiadanie 

890 € 

ks 

Phono EQ.2 

Predzosilňovač na MM a MC prenosky s externým napájacím zdrojom, nastaviteľné, vstupná 

impedancia fixná pre MM prenosky 47k/?, flexibilná pre MC prenosky 62-1000? vhodná pre 

akúkoľvek prenosku, nastaviteľné zosilnenie predzosilňovača od 56 do 72 dB, vstupy RCA a 

výstupy RCA, extrémne nízky šum a skreslenie, pozlátené RCA konektory, kovová skrinka, 

rozmery predzosilňovača: 100x55x167 mm a rozmery extrerného zdroja 50x55x40 mm. Platí 

pre verziu: čierna 

1500 € 

ks 

Phono module RCA 

Elektrónkový predzosilňovač pre MM/MC prenosky. Modulárna konštrukcia predzosilňovača 

pre gramofónové prenosky s externým napájacím zdrojom, možnosť kombinácie ľubovolných 

3 slotov pre vstupné moduly ( In 1 až In 9 ) a 1 slotu pre výstupný modul (Out 1 až Out 3) , 

bez diaľkového ovládania, napríklad pre túto označenú verziu Phono Module RCA obsahuje 

moduly 1 x vstupný In 2 ( MC RCA 50 Ohm -1 k) a 1 x výstupný Out 1 ( 2 x RCA výstupy z 

toho 1 x fixný RCA a 1 x variabilný RCA ). Možnosť pripojenia externého filtračného 

modulu Black Box Preamp.Platí pre verziu: čierna, strieborná 

4600 € 

ks 

Platí pre verziu: strieborná; čierna 

Platí pre verziu: strieborná; čierna 

4920 € 

ks 

Platí pre verziu: strieborná; čierna 

4980 € 

ks 

HP 300 SE 

Elektrónkový linkový predzosilňovač HP 300 SE je zdokonalením verzie HP 300 MkII Mk2, 

ale tento ju nenahrádza, ale rozširuje ponuku predzosilňovačov Octave. Má vylepšené 

napájanie s externým napájacím zdrojom a možnosť nastavenia vstupnej úrovene signálu (3 

stupne). Aj tu je použité unikátne napájanie s pomalým štartom predzosilňovača, ktoré 

niekoľkonásobne predlžuje životnosť elektrónok. Bypass funkcia pre zapojenie signálu do 

vstupu komponentov domáceho kina. Vstupy: 3 x RCA (možné objednať s jedným vstupom 

pre MC prenosku), 2 x XLR. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR a 1 x monitor pre použitie na 

predzosilňovač na slúchadlá, alebo vstupu pc atď. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

5700 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: strieborná, s MC modulom; čierna, s MC modulom 

6350 € 

ks 

HP 500 SE 
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Elektrónkový linkový predzosilňovač HP 500 SE. Používa dve vysokokvalitné elektrónkové 

pentódy Siemens D3A. Je zlepšením legendárneho predzosilňovača Octave HP 500, ktorý sa 

vyrábal viac ako 20 rokov na súčasný upgrade a zlepšené technológie Octave. Externý 

napájací zdroj s MOSFET tranzistormi reguluje vyskoké napätie z napájacieho zdroja. Taktiež 

pomalý štart napájania zvyšuje životnosť elektrónok. Vstupy: 5 x RCA, možnosť pridať 1 x 

MM a 1 x MC modul. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x monitorovací RCA. Platí pre verziu: 

čierna, strieborná 

7450 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: čierna, s MC/MM modulom; strieborná, s MC/MM modulom 

8200 € 

ks 

HP 700 

Elektrónkový High-End linkový modulárny predzosilňovač HP 700 s novou sofistikovanou 

technológiou elektrónok a kombináciou intelegintného modulárneho systému, zabezpečuje do 

budúcna bezproblémové prepojenie s ďalšími komponentmi. Možnosť nastavenia troch 

vstupných úrovní signálu a voliteľnou úrovňou výstupnej impedancie. Unikátne externé 

napájanie s pomalým štartom predzosilňovača, ktoré predlžuje životnosť elektrónok v 

predzosilňovači až na 20 rokov. Má pridanú integrovanú riadiacu logiku ktorou sa znova 

zvýšila maximálna spoľahlivosť. Bypass funkcia pre zapojenie signálu do vstupu 

komponentov domáceho kina. Možnosť dokúpiť a kombinovať 2 rôzne vstupné moduly pre 

najlepšie pripojenie a potreby klientov, informujte sa v predajni. Vstupy: 3 x RCA, 2 x XLR, 

2 x možnosť zásuvný vstupný modul, 1 x Bypass RCA. Výstupy: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x 

monitorovací RCA. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

11500 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: strieborná, s Phono RIAA; čierna, s Phono RIAA 

13000 € 

ks 

Platí pre verziu: strieborná, s HT Bypass modulom; čierna, s HT Bypass modulom; strieborná, 

s control modulom; čierna, s control modulom 

14000 € 

ks 

Jubilee Preamp 

Prémiový linkový predzosilňovač Jubilee preamp predstavuje prvotriednu kvalitu pre 

najnáročnejších. Trojrozmerný zvuk s prirodzeným zafarbením, a strhujúcou dynamikou. 

Precízne vyrovnané elektrónky, pre lepšie zosilňovanie. Reverzná spätná väzba bez napájania, 

vyrovnávacia pamäť výstupov. Vstupy a výstupy sú prispôsobené na rýchlu a jednoduchú 

implementáciu do existujúcich HiFi systémov. Extrémne nízka výstupná impedancia, s 

vysokou kapacitou. Vyrovnaný frekvenčný rozsah. Päťnásobne tienený špeciálny 

transformátor, bez nežiaducich rušení. 100 000 µF zaťažiteľné elektrolytické kondenzátory. 

Jemný štart predlžuje životnosť elektrónok. Externý napájací zdroj. Vstupy: 6x RCA, 2x 

XLR. Výstupy: 2x RCA, 2x XLR, 2x nahrávací RCA. Frekvenčný rozsah 3Hz-500kHz 

1,5dB, harm. Rozostrenie 0,001%, odstup 90/98, vstupná impedancia 100kOhm, výstupná 

impedancia 30 Ohm RCA / 2x 30 Ohm XLR. 

27500 € 

ks 
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INTEGROVANÉ ZOSILŇOVAČE 

V 40 SE 

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 40 SE s 2x 40W výstupným výkonom. Je 

osadený dvoma pentódami typu 6550 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi 

úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania 

o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania 

zosilňovača. Vstupy: 4 x RCA + 1 x Bypass RCA pre zapojenie signálu z výstupu 

komponentov domáceho kina. Výstupy: 1 x RCA z predzosilňovača a 1x monitorovací 

výstup. Frekvenčný rozsah: 20Hz-70kHz, odstup signál/šum 110dB pri 40W, optimálna 

impedancia reprosústav 3-16 Ohmov, ale je stabilný až do 2 Ohmov. Platí pre verziu: čierna, 

strieborná 

4200 € 

ks 

V 70 SE 

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 70 SE s 2 x70W výstupným výkonom. Je 

osadený dvoma tetródami typu 6550 C pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi 

úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania 

o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania 

zosilňovača. Vstupy: 4 x RCA a 1 x XLR vstup, 1 x Bypass RCA pre zapojenie signálu z 

výstupu komponentov domáceho kina. Možnosť dokúpiť Phono modul pre gramofón. 

Výstupy: 1 x RCA z predzosilňovača a 1 x monitorovací výstup. Frekvenčný rozsah: 10Hz-

80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2 Ohmov impedancie 

reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

5600 € 

ks 

V 110 SE 

Integrovaný linkový elektrónkový zosilňovač V 110 SE s výstupným výkonom 2 × 110 W. 

Možnosť zapojiť externý napájací zdroj Black Box alebo Super Black Box. Funkcia EcoMode 

riadi napájanie a predlžuje životnosť elektróniek. BIAS. 

 

Vstupy: 4 × RCA, 1 × phono, výstupy: 1x RCA (nahrávací), 1 × pre předzesilovač 1 × XLR. 

Frekvenčný rozsah: 5 Hz - 70 kHz, harmonické skreslenie: 0,1%, odstup signál/šum: 110dB, 

vstupná citlivosť: 220 mV, minimálna impedancia reprosústav: 2 Ohm. 

6990 € 

ks 

V 16 Single Ended 

Novinka - Integrovaný zosilňovač v single-ended zapojení triedy A. Ideálny pre hornové 

reprosústavy a tiež pre high-end slúchadlá. Vďaka unikátnemu riešeniu spätnej vazby je 

možný extrémne široký frekvenčný rozsah 20Hz - 100kHz (-3dB). Špeciálne vyvinutý 

výstupný transformátor s kompenzáciou magnetického poľa umožňuje lineárny výstupný 

výkon aj pre frekvencie až 10 Hz. Veľmi nízky šum ako pri výstupe pre reprosústavy tak aj 

pre slúchadlá (s/n -110 dB / 1W pri 8 Ohm). Trojkrokové riadenie napájania výkonových 

elektrónok podľa pripojenej záťaže a požadovaného výkonu v rozsahu 30% - 100%, znižujúce 

generovanie zostatkového tepla na najnižšiu možnú úroveň. Riadenie spotreby (spolu s 

technológiou Octave Ecomode) znižuje záťaž a priaznivo vplýva na životnosť elektróniek. 

 

Vstupy: 1x symetrický stereo XLR, 2x linkový stereo RCA. 

Výstupný výkon: 2 x 8W do 4 Ohm. Frekvenčný rozsah 20Hz - 100kHz (-3dB). 

https://www.ketos.eu/octave-v-40-se-cierna
https://www.ketos.eu/octave-v-70-se-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-v-110-se-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-v-16-single-ended-cierna


Impedancia slúchadiel 15 - 600 Ohm, výstupná úroveň 3V / 8V. 

Štandardne dodáváný s elektrónkami KT120, alternatívne je možné použiť aj elektrónky 

KT150, KT88, 550, EL34. 

Voliteľne je možné pripojiť Octave Black Box. 

8500 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna 

Platí pre verziu: čierna, Pre Out 

10000 € 

ks 

V 80 SE 

Integrovaný linkový zosilňovač s elektrónkami V 80 s výstupným výkonom 2x 80W. Je 

osadený dvoma tetródami typu KT150 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi 

úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania 

o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania 

zosilňovača. Možnosť dokúpiť Phono modul pre gramofón. Vstupy: 7x RCA, 1x XLR, 

výstupy: 1x RCA z predzosilňovača a 1x monitorovací výstup a výstup pre slúchadlá. 

Frekvenčný rozsah: 2Hz-80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2 

Ohmov impedancie reprosústav. Vstupná citlivosť 300mV ( RCA aj XLR ), vstupná 

impedancia 40kOhm RCA, 25kOhm pre XLR. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

9250 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: strieborná, s MM modulom 

9840 € 

ks 

KONCOVÉ ZOSILŇOVAČE 

RE 290 

Výkonný stereo audio zosilňovač RE 290 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 90 W s 

osadenými dvoma tetródami typu KT88 pre každý kanál, alebo 2 x 130W s možnosťou 

osadenia dvoma tetródami typu KT120 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi 

úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania 

o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania 

zosilňovača. Vstupy: 1x RCA a 1x XLR. Frekvenčný rozsah 5Hz – 85kHz, odstup signál/šum 

110dB, je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

7150 € 

ks 

RE 320 

Výkonný koncový stereo zosilňovač s excelentnou dynamikou, presnou kontrolou a 

špičkovým rozlíšením. Výkon: 2 × 130 W do 4 Ohm. Osadený je elektrónkami KT 150. 

Možnosť zapojiť externé zdroje Black Box alebo Super Black Box pre zvýšenie dynamiky. 

BIAS nastavenie pre konštantnú kvalitu zvuku. Mäkký štart pre predĺženie životnosti 

elektróniek. 

 

Vstupy: 1 × stereo linkový RCA, 1 × stereo symetrický linkový XLR. Frekvenčný rozsah 25 - 

85.000 Hz (-3dB) pri plnom výkone, odstup signál/šum >110 dB, minimálna impedancia 

reprosústav 2 Ohm, zisk +28 dB (RCA). Spotreba <20W EcoMode / 180W v kľude / 550W 

pri plnomm výkone. Rozmery 488 x 495 x 210 mm, hmotnosť 27,6 kg. 

https://www.ketos.eu/octave-v-16-single-ended-cierna
https://www.ketos.eu/octave-v-16-single-ended-cierna-pre-out
https://www.ketos.eu/octave-v-80-se-cierna
https://www.ketos.eu/octave-v-80-se-cierna
https://www.ketos.eu/octave-v-80-se-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-v-80-se-strieborna-s-mm-modulom
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https://www.ketos.eu/octave-re-320-cierna


8500 € 

ks 

MRE 130 

Výkonný mono audio zosilňovač MRE 130 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 130 W 

s osadenými dvoma dvoma pentódami typu 6550 pre každý kanál. Má prepínač Ecomode, 

ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie 

napájania o komponenty Octave Black Box. Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez 

rozoberania zosilňovača. Vstupy: 1x RCA a 1x XLR. Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, 

odstup signál/šum viac ako 100dB je stabilný až do 2 Ohmov impedancie reprosústav. Platí 

pre verziu: čierna, strieborná 

11600 € 

pár 

MRE 220 

Výkonný mono audio zosilňovač MRE 220 s elektrónkami s výstupným výkonom 2 x 220W 

do 4 Ohmov s osadenými štvormi tetródami typu KT120 pre každý mono zosilňovač. Vysoký 

výkon a stabilitu týchto zosilňovačov zabezpečujú nové transformátory a sofistikované 

napájacie obvody. Má prepínač Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť 

elektrónok. Rozšíriteľný o pripojenie filtrácie napájania o komponenty Octave Black Box. 

Jednoduchá kalibrácia elektrónok bez rozoberania zosilňovača. Vstup má 1x XLR. 

Frekvenčný rozsah 5Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 100dB, je stabilný až do 2,5 

Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

18500 € 

pár 

Jubilee Power Amp 

Výkonné mono audio zosilňovače Jubilee predstavujú vrchol technológie elektrónkových 

mono zosilňovačov. Je osadený ôsmimi tetródami typu 6550 C pre každý zosilňovač a 4 x 

dvojitou triódou ECC82 . Zabezpečí stabilný výkon 250W na kanál do 4 Ohmov. Má prepínač 

Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Vstup má 1x XLR. 

Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 103dB, je stabilný až do 2 

Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná 

52000 € 

pár 

Jubilee SE Power Amp KT120 

Výkonné mono audio zosilňovače Jubilee predstavujú vrchol technológie elektrónkových 

mono zosilňovačov. Je osadený ôsmimi tetródami typu 6550 C pre každý zosilňovač a 4 x 

dvojitou triódou ECC82 . Zabezpečí stabilný výkon 250W na kanál do 4 Ohmov. Má prepínač 

Ecomode, ktorý riadi úsporu energie a predlžuje životnosť elektrónok. Vstup má 1x XLR. 

Frekvenčný rozsah 10Hz – 80kHz, odstup signál/šum viac ako 103dB, je stabilný až do 2 

Ohmu impedancie reprosústav. Platí pre verziu: čierna, strieborná Verzia s elektrónkami 8 x 

KT120, výkon 440W/4Ohm.Platí pre verziu: čierna, strieborná 

75000 € 

pár 

MODULY DO PREDZOSILŇOVAČOV 

Level adjustor for bi-amping V 16 

250 € 

ks 

Out 1 

https://www.ketos.eu/octave-mre-130-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-mre-220-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-jubilee-power-amp-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-jubilee-se-power-amp-kt120-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-level-adjustor-for-bi-amping-v-16-cierna
https://www.ketos.eu/octave-out-1


Zásuvný výstupný modul Out 1 pre modulárny predzosilňovač Phono module. 2xRCA (1x 

fixný RCA a 1x variabilný RCA). 

380 € 

ks 

In 1: RCA MM input module 

Zásuvný modul IN1 je analógový phono vstup pre MM gramoprenosku s nastaviteľnou 

impedanciou a 1 x RCA vstupom. Vstupná citlivosť 3-5 mV, vstupná impedancia 1kOhm/ 

47kOhm/ 220pF, zisk 38dB, odstup signál/šum 77dB. 

395 € 

ks 

Optional Phono MC pre V 110 SE 

MC modul pre Octave V 110 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie. 

450 € 

ks 

Optional Phono MC pre V 70 SE 

MC modul pre Octave V 70 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie. 

450 € 

ks 

In 2: RCA MC input module 

Zásuvný modul IN 2 je analógový vstup pre MC gramoprenosku s 1 x RCA vstupom. Dajú sa 

nastaviť dve úrovne zosilňovania. Vstupná citlivosť 0,1- 1mV, vstupná impedancia 62 Ohm -

1kOhm / 4,7nF, zisk 65dB, odstup signál/šum 69/92,5db. 

540 € 

ks 

In 3: XLR MC input module 

Zásuvný modul IN 3 je analógový vstup pre MC gramoprenosku s 1 x XLR vstupmi. Má dve 

prepínateľné úrovne zosilňovania. Vstupná impedancia 62 Ohm- 1 kOhm/4,7nF, odstup 

signál/šum 72dB/78dB. 

540 € 

ks 

In 4: RCA/XLR 

Zásuvný modul IN4 je analógový vstup ktorý rozširuje vstupy predzosilňovača o 1 x RCA 

alebo 1 x XLR linkový vstup, výber ktorého sa aktivuje prepínačom. Vstupná citlivosť 

100mV-2V. Vstupná impedancia 50kOhm RCA/ 25kOhm XLR, odstup signál/šum 120 dB 

RCA. 

540 € 

ks 

Optional Phono MC pre V 80 SE 

MC modul pre Octave V 80 SE. Cenu MM modulu vám radi poskytneme na požiadanie. 

590 € 

ks 

Out 2 

Zásuvný výstupný modul Out 2 pre modulárny predzosilňovač Phono module s 2x RCA DD ( 

„direct drive“ kde je regulované výstupné napätie s elektrónkou, čím sa dosahuje nízky 

výstupný odpor, aby bolo možné riadiť zosilňovač priamo ). Výstupy z toho 1 x fixný RCA a 

1 x variabilný RCA. 

695 € 

https://www.ketos.eu/octave-in-1-rca-mm-input-module
https://www.ketos.eu/octave-optional-phono-mc-pre-v-110-se
https://www.ketos.eu/octave-optional-phono-mc-pre-v-70-se
https://www.ketos.eu/octave-in-2-rca-mc-input-module
https://www.ketos.eu/octave-in-3-xlr-mc-input-module
https://www.ketos.eu/octave-in-4-rca-xlr
https://www.ketos.eu/octave-optional-phono-mc-pre-v-80-se
https://www.ketos.eu/octave-out-2


ks 

Out 3 

Zásuvný výstupný modul Out 3 pre modulárny predzosilňovač Phono module s 1 x XLR DD 

a 1 x RCA ( „direct drive“ kde je regulované výstupné napätie s elektrónkou, čím sa dosahuje 

nízky výstupný odpor, aby bolo možné riadiť zosilňovač priamo ). Dvojité výstupy z toho 1 x 

fixný RCA a 1 x fixný/variabilný XLR 

750 € 

ks 

In 8: XLR linkový transformer 

Zásuvný modul IN8 je linkový modul s 1 x XLR a s dvoma vstupnými transformatormi. 

Pripojenie tohto predzosilňovacieho modulu, môže byť izolované od zemniaceho pólu 

pripojeného zariadenia použitím prepínača na doske modulu. Ideálny modul pre spojenie 

medzi USB DACs, hubou, alebo serverom. Vstupná impedancia 10kOhm / 30Hz - 40kHz, 

vstupná citlivosť 6V RMS, Zisk 1:1/0dB, odstup signál/šum 115dB, frekvenčný rozsah 30Hz 

- 80kHz 

930 € 

ks 

In 9: RCA linkový transformer 

Zásuvný modul IN9 je linkový modul s 1 x RCA so zemniacim kolíkom a s dvoma vstupnými 

transformatormi. Pripojenie tohto predzosilňovacieho modulu, môže byť izolované od 

zemniaceho pólu pripojeného zariadenia použitím prepínača na doske modulu. Ideálny modul 

pre spojenie medzi USB DACs, hubou, alebo serverom. Vstupná impedancia 10kOhm / 30Hz 

- 40kHz, vstupná citlivosť 6V RMS, Zisk 1:1/0dB, odstup signál/šum 115dB, frekvenčný 

rozsah 30Hz - 80kHz 

930 € 

ks 

In 6: MC transfomer 

Zásuvný modul IN6 je pasívny transformátor napätia pre MC prenosky s 1 x RCA vstupmi a 

prepínačmi medzi úrovňou vstupného zosilnenia signálu a prepínačom vhodnej vstupnej 

impedancie, podľa typu MC prenosky a jej technickej špecifikácie . 

2150 € 

ks 

In 7: XLR MC transformer 

Zásuvný modul IN7 je pasívny transformátor napätia pre MC prenosky s 1 x XLR vstupmi s 

prenosovým faktorom 1:20. Vstupná citlivosť 0,2- 2mV, vstupná impedancia <200 Ohm / 

30Hz - 40kHz. Zisk 20dB. 

2150 € 

ks 

PRÍSLUŠENSTVO 

Phono remote 

Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače a integrované 

zosilňovače Octave. Platí pre verziu: strieborná 

290 € 

ks 

Remote Control Phono Module 

https://www.ketos.eu/octave-out-3
https://www.ketos.eu/octave-in-8-xlr-linkovy-transformer
https://www.ketos.eu/octave-in-9-rca-linkovy-transformer
https://www.ketos.eu/octave-in-6-mc-transfomer
https://www.ketos.eu/octave-in-7-xlr-mc-transformer
https://www.ketos.eu/octave-phono-remote-seda
https://www.ketos.eu/octave-remote-control-phono-module-strieborna


Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače Phono Module. Platí pre 

verziu: strieborná 

290 € 

ks 

Remote control 

Diaľkový ovládač v pevnom hliníkovom puzdre pre predzosilňovače a integrované 

zosilňovače Octave. Platí pre verziu: strieborná 

290 € 

ks 

Black Box 

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie zosilňovačov Octave až 

na faktor x 4 , pripája sa externým konektorom ku zosilňovačom ešte pred zapnutím do siete 

240 V. Používa sa ako upgrade pre ešte lepšiu stabilizáciu priestorového zobrazenia zvuku, 

spodných frekvencií a reálnosti zobrazenia hudby v celom frekvenčnom rozsahu v závislosti 

od parametrov reproduktorových sústav s nízkou vstupnou citlivosťou. Platí pre verziu: 

čierna, strieborná 

950 € 

ks 

Black Box Preamp 

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie predzosilňovača Octave 

Phono Module, pracuje podobne ako Black Box a Super Black Box, ale s tým že filtruje 

napájanie elektrónok v predzosilňovači a táto stabilizácia je taktiež počuť aj vo výslednom 

zvuku s predzosilňovača v celom frekvenčnom pásme. Pripája sa externým konektorom ku 

predzosilňovaču Phono Module ešte pred zapnutím do siete 240 V. Platí pre verziu: čierna, 

strieborná 

1495 € 

ks 

Super Black Box 

Externý samostatný filtračný modul pre zväčšenie napájacej filtrácie zosilňovačov Octave až 

na faktor x 10 , pripája sa externým konektorom ku zosilňovačom ešte pred zapnutím do siete 

240 V. Používa sa ako upgrade pre ešte lepšiu stabilizáciu priestorového zobrazenia zvuku, 

spodných frekvencií a reálnosti zobrazenia hudby v celom frekvenčnom rozsahu v závislosti 

od parametrov reproduktorových sústav s nízkou vstupnou citlivosťou. Platí pre verziu: 

čierna, strieborná 

2500 € 
 

https://www.ketos.eu/octave-remote-control-strieborna
https://www.ketos.eu/octave-black-box
https://www.ketos.eu/octave-black-box-preamp
https://www.ketos.eu/octave-super-black-box
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