
Antipodes S40 

 
 

Malý formát Antipodes S40  používa rovnaký serverový pracovnú dosku, ako v K30, ale je napájaný 
štandardným externým napájacím zdrojom. S40 je možné upgradovať pridaním napájacieho zdroja S60 na 
báze HSL50,  aby sa dosiahol výrazne lepší zvukový výkon. 

Antipodes S40 používa dosku v5.2H. Táto doska je „prvá“ –  doska Antipodes, ktorá je vynikajúca pre Server 
aj Player aplikácie. Odporúča sa používať ako: 

Výkonný server/Prehrávač-Player, na ktorom sú spustené serverové aplikácie aj aplikácie prehrávača, alebo 
iba vyhradený server na streamovanie do ethernetového vstupu vášho DAC (alebo zosilňovača) alebo na 
streamovanie do zariadenia Antipodes S30 (používané iba ako prehrávač) . 

 
Roon + HQPlayer 
S  S40 je tu však ešte tretia dôležitá možnosť. Mnoho audiofilov uprednostňuje použitie Roon Server 
s HQPLayer, ako prehrávačom. Roon Server aj HQPlayer najlepšie fungujú s vysokým výpočtovým výkonom v 
závislosti od použitých funkcií.  Treťou možnosťou je použiť jeden S40 na spustenie servera Roon a ďalší S40 
na spustenie HQPLayer Embedded. Napájajte ich obe z jedného S60 alebo prideľte S60 každému z nich. Toto 
je úžasne znejúce riešenie. 

Antipodes S40 obsahuje analógový výstup na konektore pre slúchadlá. Toto je poskytnuté pre pohodlie a 
neznamená to, že sme zahrnuli DAC pre slúchadlá rovnakej triedy, ako motor hudobného servera. Analógový 
zvuk je dobrý a poskytuje jednoduchší vstupný bod pre niekoho, kto ešte nemá dobrý DAC. Ak chcete využiť 
plný potenciál S40, mali by ste pridať kvalitný DAC, alebo streamovať do kvalitného prehrávača, akým je 
napríklad Antipodes S30. 

Nainštalujte si vlastný úložný disk, až 5 TB HDD, alebo 8 TB SSD, (odporúčame SSD  Samsung seriu Evo 870) 
alebo si ho nechajte nainštalovať od svojho poskytovateľa. Pridajte úložné jednotky USB. Zahrňte hudobné 
súbory umiestnené inde vo vašej sieti. 
  Nahrajte hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti. Pridajte služby internetového streamovania. Pripojte 
Antipodes Ripovaciu CD mechaniku 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. Streamujte prostredníctvom priameho ethernetového pripojenia, 
alebo USB Audio do svojho hlavného stereo systému a súčasne streamujte cez sieť do streamovacích 
zariadení. 



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

Pripojiteľnosť  a  konektory   S40 

1.- Analógový výstup pre slúchadlá JACK 6,3mm 
2.- Dva USB porty pre USB disky 
3.- Duálne USB porty pre externý CD Ripper (napr. Antipodes K10) 
4.- Ethernetové pripojenie k sieti na RJ45 
5.- Ethernetové pripojenie pre priame streamovanie na streamovanie na RJ45 
6.- Dva servisné porty 
7.- Dva výstupy USB Audio 2.0 
8.- Vstup 12 V DC (minimálne 3A, uprednostňuje sa 5A) 

Technické údaje    S40 

Chladenie :  Pasívne, tiché,  puzdro bez ventilátora,  CNC opracované z Hliníkovej zliatiny, Black, alebo Silver 
Direct Stream Ethernetový výstup   :    ÁNO 
USB Audio 2.0 výstup – PCM až 32bit/768 kHz 
– DoP až DSD512 
– Natívny DSD až DSD512 
Voliteľné úložisko hudby 
– 1 užívateľom inštalovateľný disk    naskrutkované na miesto   Až 8 TB SSD alebo 5 TB HDD 
hardvérové moduly V5.2H Pre serverové a prehrávačové aplikácie 
Externý napájací zdroj  :   SMPS    12 V /4 A   
Rozmery :   Šírka 165 mm /  Hĺbka  260 mm  /  Výška  70 mm  
Hmotnosť :  2,6 kg  

  
Záruka   :     2 roky  / 3 roky  po registrácii na web Antipodes 

 

 


