
Hudobný server Antipodes K22          News 2022 

 

 
 

  Antipodes K22 je novinka  z apríla 2022 .  K22 má identický výkonnostný modul 
/engine  V5.1X, ako v K21, alebo druhý modul/engine v K50. Plus má pridaný modul 

taktovacích hodín R2i tiež identický  ako Music server K50. To znamená že má 
k dispozícii digitálne výstupy i2S, S/PDIF, a v XLR AES3 ( AES / EBU 24Bit 192 kHz). 

Každý z dvoch modulov V5,1x a R2i  je napájaný vlastným špeciálnym zdrojom HSL 80.1 

 K22 možno samostatne použiť, ako veľmi dobrý serverový prehrávač so Serverovými, aj 

Player/ Prehrávačovými aplikáciami. Pre hudobné „menšie“ knižnice (diskotéky) do 8TB. 

 K22 môže byť tiež použitý, ako čistý prehrávač/Player, na ktorom bežia iba Player 

aplikácie, v kombinácii s K41 s bežiacimi Serverovými aplikáciami. V kombinácii K22 + 

K41 dosiahne maximálny výkon, ako K50. 

Kombo Music Serverov K41 + K22 je plnohodnotne identicky osadené, ako K50 aj so 

všetkými = identickými možnosťami digitálnych výstupov. 

 K22 s Reclockerom ponúka s plnou paletou digitálnych výstupov unikátny postup do 

HighEnd zvuku za cenu výrazne nižšiu ako K50, ale o niečo vyššiu, ako K21. 

K22 umožňuje jednoduchý upgrade na najvyššiu úroveň, pridaním K41. 

 

Nasledujúce blokové schémy znázorňujú odporúčané použitia K22 

 

 

Streamujte z externého Servera do Prehrávača K22 s pripojením s Reclocker na DAC cez 

Digitálne výstupy I2S, S/PDIF, AES3; (alebo s využitím USB výstupu). 

 

 

 K22 je možné prevádzkovať s aplikáciou Server App aj s aplikáciou Player a do vášho  

DACu bude dodávať vysoko kvalitný digitálny signál z Reclockeru, (alebo z USB výstupu)  



 

Alebo, streamujte zo Servera K41 do Prehrávača K22 pre maximálny zvukový výkon. 

 

Možnosti použitia : 

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

Integrujte hudobné súbory umiestnené inde vo vašej sieti, z NAS, alebo externé SSD.  

Nahrajte hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti, do NAS, alebo externých SSD.  

Pridajte služby internetového streamovania. 

Pripojte Externú CD mechaniku (K10, alebo od iných výrobcov), cez USB vstup, ripujte a 

importujte hudbu z vašich CD.  

To 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. 

 

 

Pripojitelnosť  a Konektory  K22 

1) Slot pre  disk 1 x 2,5" SSD  

2) USB Audio 2.0 výstup 

3) Femto Word Clock Master výstup 

4) Digitálny výstup AES/EBU 

5) Digitálny výstup S/PDIF BNC 

6) Digitálny výstup S/PDIF RCA 

7) 2x Digitálne výstupy I2S   1x HDMI  / 1 x RJ45 

8) USB3 vstup pre CD mechaniku  

9) USB3 vstup pre externé Dátové nosiče (NAS) 

10) Ethernet - Sieťový vstup RJ45  

11) Video výstup Display Port (iba pre servis, bez video výstupu) 

12.) Napájací konektor IEC 

 

 

 

 

 



Technické špecifikácie 

Chladenie  a  Šasi  pasívne, nehlučné, bez ventilátora   
 CNC opracované z Hliníkovej zliatiny  
Ethernetový výstup 
  

 NIE 
  

USB audio výstup 2.0 
 
  

- PCM na 32bit/768 kHz 
- DoP na DSD256 
- natívne DSD na DSD512 

S/PDIF výstup - na  RCA a BNC 
 
- PCM na 24bit/192 kHz 

- DoP na DSD64 

Výstup AES3- na XLR 

 

- PCM na 24bit/192 kHz 
- DoP na DSD64 

Výstup I2S - na HDMI 

 
- PCM na 32bit/384 kHz 

- DoP na DSD256 
- Natívne na DSD512 

Voliteľné rozšírenie pamäte 
 
- 1 pozícia SSD, bez použitia náradia                                       

rýchla a jednoduchá inštalácia až 8 TB 

Dosky PCB 

 
  

 
V5.1X pre Player /prehrávač aplikácie                                 

s použitím aj pre serverové aplikácie 
R2i  Reclocker 

  
Sieťové zdroje 

  

vnútorné, 2 x HSL80.1 

  
Sieťové pripojenie 

 
  

IEC14 /C15 , prepínateľné medzi 

- 110-120VAC 60Hz 
- 220-240VAC 50Hz 

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

  

Hmotnosť 
11,5 kg  

  
Záruka 2 roky / 3 roky pri registrácii na web Antipodes 

 
 


