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Malý formát Antipodes S30 je náš hudobný server základnej úrovne a napriek tomu je založený na pokročilom 
prehrávači používanom v K50 a K30. Jediným kompromisom je štandardne dodávaná externá napájací 
box. Zvukový výkon však možno výrazne zvýšiť pridaním napájacieho zdroja S60 založeného na SL50 .                          
S, alebo bez  zdroja S60 je zvukový výkon S30 v príslušných cenových reláciách vynikajúci. 

Antipodes S30 je stredne výkonný model, čo mu umožňuje zvládnuť všetky serverové aplikácie a prehrávače, 
ale audiofili, ktorí chcú využívať náročné funkcie DSP, by mohli zvážiť vysokovýkonný S40. 

Antipodes S30 sa odporúča používať ako: 

Stredne výkonný server/prehrávač, na ktorom sú spustené serverové aplikácie aj aplikácie prehrávača, alebo 
iba vyhradený prehrávač, ktorý prijíma hudobný stream cez Ethernet z vysokokvalitného hudobného servera, 
ako sú Antipodes K40 alebo S40. 
Antipodes S30 obsahuje interný DAC s analógovými RCA výstupmi pre pohodlie a jednoduché 
použitie. Analógový zvuk je veľmi detailný a hudobný a poskytuje elegantné riešenie pre niekoho, kto nemá 
samostatný high-end DAC. Do portu USB S30 však možno zapojiť špičkový DAC, aby sa výsledok zlepšil na ešte 
vyššiu úroveň. 

Nainštalujte si vlastný úložný disk, až 5 TB HDD alebo 8 TB SSD, alebo si ho nechajte nainštalovať od svojho 
poskytovateľa. Pridajte jednotky USB. Zahrňte hudobné súbory umiestnené inde vo vašej sieti. Nahrajte 
hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti. Pridajte služby internetového streamovania. Pripojte Antipodes 
K10 Ripper na importovanie hudby z vašich CD. Všetko ľahko užívateľsky konfigurovateľné na vytvorenie 
jedinej integrovanej hudobnej knižnice, ktorá je dostupná pre všetky vybrané riešenia prehrávania. 

Jednoducho si vyberte riešenia prehrávania, ktoré chcete použiť, od najlepších svetových poskytovateľov 
špičkového digitálneho audio softvéru, (Tidal, Qobuz, Deezer,...). Prehrávajte cez USB audio, alebo analógový 
na váš hlavný stereo systém a súčasne streamujte cez vašu sieť do streamovacích zariadení. 

Nastavujte a ovládajte všetko z počítača, notebooku, tabletu alebo smartfónu. 

 

 



Pripojiteľnosť a  konektory  S30 

1.- Analógový audio výstup na stereo RCA 
2.- USB Audio 2.0 výstup 
3.- Ethernetové pripojenie k sieti na RJ45 
4.- Dva servisné porty 
5.- Duálne USB porty – Pre externý CD Ripper (napr. Antipodes K10) , alebo USB disky 
6.- 12V DC Vstup 3A Minimum 

 Technické údaje   S30 

Chladenie :  Pasívne, tiché,   puzdro bez ventilátora , CNC opracované z Hliníkovej zliatiny 
Analógový audio výstup z interného DAC  : RCA  ,  ÁNO 
- USB Audio 2.0 výstup  PCM až 32bit/768 kHz 
– DoP až DSD512 
– Natívne DSD až DSD512 
Voliteľné úložisko hudby : 
– 1 užívateľsky inštalovateľný disk  
– až 8 TB SSD, alebo 5 TB HDD 
hardvérové moduly V5X Pre Serverové a Player / prehrávačové aplikácie 
Externý napájací zdroj :    SMPS  12 V 3A 
Rozmery :  Šírka 165 mm /  Hĺbka  260 mm  /   Výška  70 mm  
Hmotnosť :   2,6 kg (5,7 lb) 
Záruka  :       2 roky / 3 roky po registrácii na web Antipodes 

 

 


