TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost Pro-Ject získala dvě ocenění
EISA 2018 / 2019
S velkou radostí si dovolujeme oznámit, že společnost Pro-Ject získala letos hned dvě ocenění EISA. Velmi
si toho ceníme, protože se jedná o velmi prestižní ocenění, které se snaží získat každý z výrobců Hi-Fi. Pro
Pro-Ject se jedná již o deváté a desáté ocenění, které nás znovu naplňuje hlubokou pokorou.
Pro roky 2018 / 2019 byl vybrán jako nejlepší analogový hudební systém Juke Box S2 a jako nejlepší
streamer Stream Box S2 Ultra. Dokazuje to, že našeho odhodlání a nadšení pro nové hodnotné výrobky si
všímají také v renomovaném odborném tisku po celém světě. Oba tyto produkty dokázaly vyniknout ve svých
kategoriích kvůli své působivé rozmanitosti.

Podrobné informace o oceněných novinkách naleznete na následujících stranách a v produktových listech.
Snímky s vysokým rozlišením lze stáhnout zde:
Juke Box S2
Stream Box S2 Ultra
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Juke Box S2: Dokonalý systém “vše v jednom“

od citlivých, vysoce přesných, audio zařízení.

Juke Box S2 vás určitě přesvědčí svou naprostou

Juke Box S2 je kompletně ručně vyrobený v

všestranností.

Evropě a nabízí spojení dokonalé estetiky se

Díky

své

rozsáhlé

konektivitě

k němu můžete připojit nejen různé zdroje audio
signálu, ale to, co jej skutečně odlišuje od
konkurence, je schopnost zároveň přehrávat
stereofonní zvuk z gramofonu v opravdové Hi-Fi
kvalitě.

špičkovým zvukem v rámci své třídy.
Díky, pro Pro-Ject speciálně vyvinuté přenosce,
akrylovému talíři a tuhému MDF šasi z elegantní
dřevěné dýhy, se Juke Box S2 stane radostí nejen
pro vinylové začátečníky, ale i zkušené audiofily.

Jistěže, všichni ostatní výrobci all-in-one řešení
gramofonů sledují stejný směr, my ale myslíme
jinak. Reproduktory by neměly být integrovány v
gramofonu, protože výsledkem takového řešení je
nevratné poškození analogového klenotu. Jediné
správné řešení, je důsledné oddělení reproduktorů
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Optimalizovaný špičkový audio síťový most a

Nabízí tak rozsáhlé a dosud nevídané možnosti

detoxikační filtr USB

uživatelského ovládání, vyhrazený výstup USB

Se Stream Boxem S2 Ultra chceme ukázat světu,
že není nutné vždy znovu vynalézat kolo, a přesto
lze najít jednoduchost a dokonalost, pokud se
jedná o síťové řešení. Stačí přijít se solidním
provedením hardware a pro Hi-Res audio
optimalizovaným, snadno použitelným rozhraním,
schopným přenést zvuk ve vysoké kvalitě.
Stream Box S2 Ultra perfektně řeší rozkol mezi
využitím mnoha funkců a jednoduchostí.
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s vysokým rozlišením, a zároveň řeší problémy se
šumem z běžných počítačů.
Stream Box S2 Ultra je určen pro flexibilní
uživatele, kteří chtějí prostřednictvím špičkového
D / A převodníku postoupit na vyšší úroveň
v moderním světě internetu. Plný přístup
k síťovým úložištím, streamingovým službám,
internetovým rádiím a mnoho dalších, činí Stream
Box S2 Ultra novým mezníkem v oblasti řešení
streamingu.
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@ Roland Voraberger

Společnost Pro-Ject byla založena v roce 1991, během náporu disku CD-ROM a CD přehrávačů, s cílem
nabídnout nejlepší zvukový zážitek za rozumnou cenu. V té době, kdy byla na vzestupu všechna digitální
audio média, a vinyl se zdál zastaralý a mrtvý, věřil Heinz Lichtenegger stále v jednoduchý, ale nejlepší
způsob poslechu hudby - gramofon.
Pro-Ject si dává za cíl přilákat co nejvíce lidí k nádhernému hobby, kterým Hi-Fi audio určitě je, a zajistit
skutečný stereo zážitek s co možná nejnižšími náklady. Nejlepší způsob, jak začít, je pořídit si kvalitní
gramofon. Chceme našim zákazníkům vrátit právo vybrat si to, co skutečně potřebují, aniž bychom naše
výrobky zatěžovali zcela zbytečnými funkcemi.
U Pro-Jectu se snažíme vytvořit úžasné produkty s trvanlivě vysokou užitnou hodnotou. Používáme jen ty
nejlepší komponenty se smysluplnou cenou a vyrábíme naše produkty ručně a výhradně v Evropě. S citem
pro budoucí trendy se vždy snažíme, aby odpovídaly potřebám trhu.
Naše vášeň a náš záměr získali již mnohá uznání v časopisech věnujících se audiu a během let jsou naše
gramofony i elektronika často oceňovány renomovaným Hi-Fi tiskem. Často také můžete naše výrobky
zahlédnout v četných televizních pořadech a filmech.
Díky špičkovým technologiím a nejmodernějšímu strojnímu vybavení, jsme schopni vyrábět vysoce estetické
produkty i v těch nejmenších detailech. Úzce spolupracujeme s partnery z hudebního průmyslu, jako jsou
Universal Music Group (The Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling Stones, Parov Stelar
nebo světově proslulé Hard Rock Café. Mnoho lídrů také spolupracuje s námi při svých výročích, jako např.
Vídeňská filharmonie nebo Ortofon. S těmito partnery jsme vytvořili speciální limitované edice.
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