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TO NEJLEPŠÍ ZA 25 LET

DESIGNED & MADE
IN GERMANY

Série Limetree je navržena a vyráběna v
Německu týmem specialistů kolem Norberta
Lindemanna. Ve snaze o absolutní zvukovou
kvalitu jsou všechny komponenty promyšleny
až do posledního detailu. Ať už jsou analogové
nebo digitální, vždy si můžete být jisti, že při
poslechu prožijete nezapomenutelné chvíle.

Seznamte se s našimi nejnovějšími modely.



Limetree Phono
• Univerzální phono předzesilovač s oddělenými vstupy pro MM a MC.
• Snadná instalace. Fixní impedance pro MM a variabilní impedance pro MC.
• Velmi nízké hodnoty šumu a zkreslení, naměřené excelentní měřící technikou.
• Profesionální studiová technologie modulů zesilovače.
• Napájecí zdroj s ultra-nízkým šumem.
• Otevřený, detailní a přirozený zvuk.

Limetree Headphone
• Špičkový sluchátkový zesilovač, který může být využit také jako vynikající předzesilovač.
• 3 volitelné vstupy, 1 linkový výstup např. pro aktivní reprosoustavy.
• Proudové obvody ve třídě A pro nejlepší zvuk.
• Analogová regulace úrovně hlasitosti nejvyšší třídy - MUSES 72320.
• Extrémně čistý napájecí zdroj s úrovní šumu < 10 µV.

Limetree USB-DAC
• Nekompromisně optimalizovaný USB-DAC převodník pro přehrávání hudby z počítače.
• Můžete volit mezi bit-perfect reprodukcí a 1-bitovým převzorkováním do DSD 256.
• Maximální rozlišení 24 bitů a 384 kHz nebo DSD 256.
• Modul převodníku AK4493 pro detail a čistý muzikální zvuk.
• Duální MEMS – FemtoClock zajišťuje dokonalou eliminaci jitteru.

Limetree Network

Limetree Bridge

• Síťový přehrávač s vysokým rozlišením až 384 kHz a DSD 256.
• LAN, WLAN, Bluetooth, ROON ready.
• Přehrávání hudby z UPnP/DLNA serverů, USB flash disků a pevných disků.
• Streamingové služby: TIDAL, Spotify, Qobuz, Deezer, Highresaudio, Internetové rádio a podcasty.
• Monochromatické DAC převodníky, vysoce kvalitní sluchátkový výstup, linkový výstup.

• Síťový most pro přehrávání ve vysokém rozlišení až 384 kHz a DSD 256.
• LAN, WLAN, Bluetooth, ROON ready.
• Přehrávání hudby z UPnP/DLNA serverů, USB flash disků a pevných disků.
• Streamingové služby: TIDAL, Spotify, Qobuz, Deezer, Highresaudio, Internetové rádio a podcasty.
• Digitální výstup pro externí D/A převodníky, s ultra nízkým jitterem, založený na přesnosti FemtoClock.
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