
Hudobný server Antipodes  K21 

 

 
 

  Antipodes K21 je najnovší vývoj modelu Antipodes DX. V porovnaní s DX3 je K21 
rýchlejší a dynamickejší, pričom ponúka viac detailov a prepracovanosti. K21 možno 
použiť, ako veľmi dobrý serverový prehrávač so serverovými aj Player-prehrávač 

aplikáciami. Môže byť tiež použitý, ako čistý prehrávač, na ktorom bežia iba prehrávač 

aplikácie v kombinácii s K41 so serverovými aplikáciami pre výnimočný výkon. 

Túto otázku budeme dostávať znova a znova, preto na ňu odpovieme teraz. K30 prekoná 
K21 z hľadiska kvality zvuku. Ale K41+K21 výrazne prekoná K30. K41+K21 je v 

porovnaní s USB výstupom K50 priamejšia a ktorý znie lepšie, závisí od kvality 
dodatočných káblov, ktoré potrebujete pre riešenie K41+K21. Digitálne výstupy K50 sú 

však stále najlepšou voľbou pre kvalitu zvuku. 

K21 ponúka vynikajúci vstup do špičkového počítačového zvuku za cenu výrazne nižšiu 

ako K30, alebo K50 a umožňuje jednoduchý upgrade na najvyššiu úroveň pridaním K41 

neskôr. 

 

Nasledujúce obrázky znázorňujú odporúčané použitia K21 

 

Váš K21 je možné prevádzkovať s aplikáciou Server App aj s aplikáciou Player a do 

vášho DAC bude dodávať vysoko kvalitný USB signál. 

 

 

Alebo streamujte zo servera K41 do prehrávača K21 pre výnimočný výkon 

 

Vložte vlastný SSD disk alebo ho nechajte nainštalovať od svojho poskytovateľa až 8 TB. 

Integrujte hudobné súbory umiestnené inde vo vašej sieti.  

Nahrajte hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti.  



Pridajte služby internetového streamovania.  

Pripojte Antipodes K10 Ripper, alebo inú CD mechaniku a importujte hudbu z vašich CD.   

Všetko môže používateľ jednoducho nakonfigurovať tak, aby vytvoril jednu integrovanú 

hudobnú knižnicu, ktorá je k dispozícii pre všetky vybrané riešenia prehrávania. 

Všetko môžete nastaviť a ovládať zo svojho PC, notebooku, tabletu alebo smartfónu. 

 

 

 

 

Pripojiteľnosť a Konektory  K21 

• Vložte 2,5″ Sata SSD. Určite zaskočí 

• USB audio výstup 2.0 
• Ethernetové pripojenie k sieti cez RJ45 

• Dva servisné porty 
• Dva USB porty pre USB dátové Disky, NAS, alebo CD ripper K10 (alebo iný CD 

transport) 

• Sieťové pripojenie IEC vstup - užívateľsky prepínateľné z 110-120V na 220-240V 

Technické údaje 

Pasívne chladenie bez ventilátora, nehlučné 

Telo CNC opracované z Hliníkovej zliatiny 

Ethernetový výstup Direct Stream   :   Áno 

Voliteľné úložisko inštalovateľné používateľom: 

 – 1 šachta pre zásuvný disk SSD až  do 8 TB 

Hardvérové moduly : V5.1X 

Napájanie   Interný zdroj  :  HSL80.1 

AC napájanie IEC :  - 110-120VAC 60Hz     /  - 220-240VAC 50Hz 

Rozmery    :  Šírka 445 mm x Hĺbka 370 mm x Výška 78 mm  

Hmotnosť   :  10,8 kg  

Záruka       :  2 roky / Možnosť predĺženia na 3 roky registráciou na web Antipodes 

 


