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WHAT HI*FI?
AWARDS 2017

VYHLÁŠENÍ VÝROBKŮ ROKU
WHAT HI*FI 2017
15. listopadu 2017 proběhne v centru Londýna tradiční
vyhlášení výrobků roku prestižním časopisem WHAT
HI*FI?. Již 10. října však časopis zveřejnil na svých
stránkách vítěze jednotlivých kategorií. V celkem 24
kategoriích bylo vyhlášeno 104 výrobků roku. Výrobků,
které zaujaly odborníky a které jsou ve své kategorii
výjimečné. Z naší distribuce se mezi vítězi objevily hned
tři produkty

KATEGORIE DAC PŘEVODNÍKY
USB DAC PŘEVODNÍK NAD 150 LIBER
Pokud chcete začít od základu a přemýšlíte, zda DAC

jednoznačně a elegantně indikuje potřebné informace.

převodník bude mít přínos pro vaši denní dávku Spotify
nebo TIDAL hudby, můžeme s čistým svědomím

USB DAC převodník DragonFly Red můžete využít

potvrdit, že se tak stane. I tyto relativně nízké datové

nejen pro poslech hudby přes počítač, ale je možné jej

proudy 24-bitů / 96 kHz přináší výrazné zlepšení v

připojit k Apple nebo Android mobilním telefonům

detailu, definici prostoru a dynamice. To vše jsou pádné

nebo tabletům. Nezapomeňte však přitom prověřit

argumenty pro nákup Audioquest DragonFly Red.

kompatibilitu USB portu na připojovaném zařízení.
Port musí podporovat přenos zvuku.

Jedná se o mimořádně kompaktní a pohodlné zařízení,
které může být využito kdekoli a s okamžitým

Poslech hudby z počítače, smatphonu nebo tabletu, ať

pozitivním účinkem. Logo vážky na převodníku mění

již přes sluchátka, nebo přes linkový výstup do

svou barvu v závislosti na formátu souboru a tím

zesilovače nebo aktivních reprosoustav, tak dostane
novou dimenzi.

AUDIOQUEST DRAGONFLY RED
NÁŠ NÁZOR
Dokonalá možnost pro všechny, kdo chtějí poslech hudby z počítače nebo přenosného zařízení povýšit
na Hi-Fi.
PRO
- Sofistikovaný, pevný a jemný zvuk
- Za všech okolností pohodlné užívání
- Využitelný také pro smartphony

-

PROTI
Zdá se, že červený lak je snadné narušit

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•

Podporované OS: Apple OS X®, Apple iOS®, Microsoft Windows® (7, 8.1, 10), Android™
Výstup: 2,1V i pro velká, náročnější sluchátka
Fixní výstup pro předzesilovač, nebo integrovaný zesilovač
Převodník s digitální regulací hlasitosti
Možnost přímého napojení sluchátek
Všechny zvukové formáty včetně struktury MQA

CELOU RECENZI V ČASOPISU WHAT HI*FI SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE:
https://www.whathifi.com/audioquest/dragonfly-red/review
ODKAZ NA STRÁNKY VÝROBKU U DISTRIBUTORA V ČR:
http://www.aq.cz/obchod/prevodniky-125/audioquest-dragonfly-red-2691/

