
Antipodes  S60  napájací zdroj 

 

 
Antipodes S60 je napájací zdroj HSL, ktorý možno použiť s akýmkoľvek hudobným serverom 

Antipodes, ktorý je napájaný externe. 

HSL - Hybrid Switched Linear : Technológia zdroja Antipodes HSL je založená na poznatku, že 

perfektný zdroj napájania pre digitálne obvody kombinuje rýchlosť najrýchlejších spínaných 

zdrojov s nízkou hlučnosťou lineárnych zdrojov. Projekt OLADRA vyvinul nový systém celkového 

napájania, ktorý po prvýkrát spĺňa tento ideál. Dizajn je podstatne komplikovanejší ako 

akýkoľvek prístup, ktorý sme použili alebo videli predtým, ale výsledky prinášajú na základe 

teórie a v najvyššej miere dramatické zlepšenie kvality zvuku v digitálnych audio obvodoch. 

Zdroj S60 využíva rovnakú technológiu OLADRA ako v sérii K (okrem toho, že séria K používa 

ešte väčšie transformátory). Nielenže dokáže upgradovať Antipodes S20, S30 alebo Antipodes 

S40, ale dokáže posunúť zvuk starších hudobných serverov Antipodes DS, DSGT, Core alebo 

EDGE na výrazne vyššiu úroveň. Zlepšenia v prepracovanosti, rozlíšení, rozmernosti, dynamike a 

hudobnom výraze sú dramatické. 

 

 

Antipodes S60 ponúka dva 12V DC výstupy a môže napájať dva z Antipodes S30, Antipodes 

S40,   alebo Antipodes S20. Odporúčané kombinácie sú: 

• S60 na napájanie S30 (s aplikáciami servera a prehrávača) a Reclocker S20. 

• S60 na napájanie S40 (so serverovými aplikáciami a aplikáciami prehrávača)a Reclocker S20 

 



• S60 na spustenie S40 (so serverovými aplikáciami) v spojení s S30 (s aplikáciami 

prehrávača). 

• Jeden S60 na napájanie S40 (spracovanie aplikácií servera) a ďalší S60 na napájanie S30 

(spracovanie aplikácií Player /prehrávača). 

• Jeden S60 na napájanie S40 (spustenie serverových aplikácií) a druhý S60 na napájanie S30 

(spustenie aplikácií prehrávača) a pretaktovača S20. 

Kombinácie 

Existuje veľa možných kombinácií. Prístroje zo série S môžete kombinovať s prístrojmi zo série K, 

napr. B. S20 Reclocker a/alebo S30 ako prehrávač. 

Ďalšou zaujímavou kombináciou je kombo S44+S40, kde jeden z S40 funguje ako Roon Server a 

druhý S40 ako prehrávač, ideálne poháňaný S60, alebo dvoma S60. 

Technické špecifikácie 

Chladenie pasívny, bez ventilátora, tichý  

Šasi CNC opracované z kovovej zliatiny, Black, alebo Silver  

Výstupy 2 x 12V DC výstupy (2,1 / 2,5 mm) 2 x 3 A , Typ HSL 50.1  

Napájacie napätie 

 

- 110-120V AC 60Hz 

- 220-240V AC 50Hz  

Širka 165 mm  

Hĺbka 260 mm  

Výška 70 mm  

Hmotnosť 3,5 kg  

záruka 2 roky / alebo 3 roky po registrácii na web Antipodes 

 

 
 

      


