
Hudobný server Antipodes K41 

 
Antipodes K41 je verzia aktuálneho K50 „len pre serverové aplikácie“. K41 obsahuje 
vylepšenú elektroniku servera a nový, lepší zdroj napájania. To poskytuje vyššiu rýchlosť, 

detailnosť a dynamiku spolu s lepšou tonalitou a vyššou sofistikovanosťou zvuku. Je 
optimalizovaný na prehrávanie cez Direct Stream Ethernet do prehrávača K21, K22, alebo 
priamo do ethernetového vstupu vášho DAC. Antipodes K41 obsahuje iba výkonný 

výpočtový engine K50, ale nie Player/Prehrávač a Reclocker hodiny. Serverové aplikácie 
zahŕňajú Roon Server, Squeeze Server, HQPlayer Server , Minimserver, MiniDLNA, SONOS 

Server a Plex Server. 

 

  Z troch fáz, ktoré môže hudobný server dokončiť, je najväčším zlepšením, ktoré môžete 

na svojom DAC dosiahnuť, napájať ho z vynikajúceho servera. Pre tých, ktorí chcú 

dokonalé riešenie výstupu USB, je odporúčaným riešením kombinácia K41 a K21. 

Použite K41 na prehrávanie do ethernetového vstupu vášho DAC alebo do K21 a/alebo 

streamovanie do zariadení vo vašej sieti. 

Pridajte svoje vlastné SSD alebo požiadajte svojho dodávateľa, aby ich pridal – až do 24 

TB. Pridajte jednotky USB. Integrujte hudobné súbory umiestnené inde vo vašej 

sieti. Nahrajte hudobné súbory odkiaľkoľvek vo vašej sieti. Pridajte služby internetového 

streamovania. Pripojte Antipodes K10 Ripper a importujte hudbu z vašich CD. Toto všetko 

môže používateľ jednoducho nakonfigurovať tak, aby vytvoril jednu integrovanú hudobnú 

knižnicu, ktorá je k dispozícii pre všetky dostupné riešenia prehrávania. 

K41 dokáže streamovať do koncových bodov prehrávača kompatibilných s Squeeze 

(Squeezelite), Roon (Roon Ready), DLNA/UPnP, SONOS, PLEX a ďalšími. 

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

           



 
Obr.1 Použite K41 na prehrávanie cez ethernetový vstup vášho DAC,  

Obr.2   alebo s K21 a/alebo na streamovanie do zariadení vo vašej sieti - DAC 

Pripojiteľnosť a Konektory K41 

• Sieťový vstup IEC - prepínateľný z 110-120Vac na 220-240Vac 

• Dva USB porty pre externé CD rippery (napr. Antipodes K10) 
• Dva servisné porty  

• Ethernetové pripojenie k sieti cez RJ45 
• Ethernetové pripojenie pre priame streamovanie do streamera cez RJ45 
• Dva USB porty pre USB dátové nosiče 

• Vložte až tri 2,5″ SATA SSD.  

Technické údaje 

Chladenie                                                        pasívne, bez ventilátora, nehlučné 

Telo                                                               CNC opracované z hliníkovej zliatiny 

Ethernetový výstup Direct Stream                Áno 

 

Voliteľné, 

užívateľom inštalovateľné úložisko            - 3 šachty SSD Slide-In 

                                                                    - Až 24 TB 

Hardvérové moduly                                      V5.7H 

Napájanie                                                      Interné HSL80.1 

AC napájanie                                                - 110-120VAC 60Hz 

                                                                    - 220-240VAC 50Hz 

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

Hmotnosť                                                     11,9 kg  

Záruka                                             2 roky / 3 roky po registrácii na web Antipodes 

 

 


