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NuPrime is een van de weinige fabrikanten die de grenzen van het haalbare probeert te 

bereiken met een eigen R&D afdeling, iets dat kortgeleden resulteerde in de EVO One. De EVO 

One is de allereerste Klasse D versterker die werkt met een 1MOhm ingangsimpedantie en 

700kHz schakelfrequentie waardoor geluidsprestaties behaald worden die ongeëvenaard zijn, 

niet alleen waar het Klasse D ontwerpen betreft maar ook ‘’normale’’ High end transistorver-

sterkers. Naast betere prestaties dan standaardversterkers is NuPrime in staat maatwerk te 

leveren door hun hybride Klasse D technologie. Hun producten zijn gebaseerd op een ont-

werpfilosofie die over het algemeen alleen aangetroffen wordt in een veel hoger prijssegment, 

volledig in lijn met het fabriceren van high-end audioproducten voor betaalbare bedragen.

BEDRIJFSACHTERGROND
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NIEUWE HOOGTEN

NuPrime’s doel is en blijft: grotere hoogten bereiken als het gaat om excellente 

geluidskwaliteit in high performance audio.

Hoofdredacteur Robert Harley van het tijdschrift The Absolute Sound zegt: ‘’High End Audio is 

de queeste om bij de luisteraar thuis de muzikale boodschap van componist of musici 

opnieuw te creëeren met een maximum aan realisme, emotie en intensiteit’’. In het verleden 

waren het ervaren audioprofessionals die High End apparatuur produceerden door de 

kostbaarste componenten te selecteren; ze bereikten een fantastisch resultaat door daar 

enorm veel tijd aan te besteden. Dit resulteerde veelal in enorm dure en luxueuze apparatuur.

NuPrime is van mening dat High End niet noodzakelijkerwijs in hoge prijzen moet resulteren. 

Elk ontwerp wordt door het ontwerpteam minutieus onderhanden genomen om schake-

lingen in combinatie met componenten te optimaliseren en een optimale prijs/kwaliteits-

verhouding te bereiken. Iets waarbij nooit nagelaten wordt niet uit het oog te verliezen waar 

het om gaat:  supergeluid te bereiken. Alle NuPrime componenten staan bekend om hun 

brede geluidsbeeld, ultrasnelle dynamiek, ultralage vervorming en ultralaag ruisniveau 

WAT IS HIGH END AUDIO?
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waardoor muziek uit een ongerepte achtergrond ontstijgt. Daarna wordt de apparatuur 

individueel afgeregeld op een specifieke muzikale karakteristiek, van het weelderige 

geluid van de DAC-9 en STA-9 tot het directe studiogeluid van de DAC-10 en ST-10  of de 

hyperdynamische K38. Een uitdaging voor elke audiofabrikant om dit te bereiken. 

NuPrime prijst zichzelf dat dit bij elk product behaald wordt en dat maakt hen zeer 

speciaal.

NuPrime wordt ook aangemoedigd door de prijzende reacties van hun gebruikers al was 

het alleen maar om de fantastische prijs/kwaliteitsverhouding. Ook recensenten 

gebruiken NuPrime in combinatie met apparatuur die vele malen duurder is. NuPrime 

presenteert geluid dat niet onderdoet voor dat van de beste en duurste apparatuur op de 

markt. Het programma is inmiddels uitgebreid; naast versterkers en DAC’s nu ook met een 

CD-speler en idem transport; een streaming component wordt op korte termijn verwacht.

NuPrime is erg trots op de 7(!) Editor’s Choice vermeldingen in The Absolute Sound in 

maart van dit jaar en is enthousiast bezig met nieuwe producten die dit jaar op de markt 

zullen komen….

.

Met vriendelijke groet,

André van den Berg

 

+31704042647

www.dimex.nl

avdb@dimex.nl



De NuPrime DAC-10H is een digitale 
hoofdtelefoonversterker die PCM384K en 
DSD256 decodering ondersteunt. Deze 
gebalanceerde hoofdtelefoonversterker kan 
hoofdtelefoons gebalanceerd en 

ongebalanceerd aansturen en er kunnen twee exemplaren 
aangesloten worden. Met zijn vijf digitale en twee analoge 
stereoingangen is de DAC-10H een volwaardige DAC en 
voorversterker die meer dan geschikt is voor elk high-end systeem. 
* versie zonder hoofdtelefoonversterker.

De IDA-6 is een 4 x 35W (instelbaar tot 2 x 
70W) geïntegreerde klasse A+D versterker 
die voorzien is van een DAC die PCM384 en 
DoP64 decodeert.

De NUPrime IDA16 is een geïntegreerde 
stereoversterker op een enkelvoudig chassis 
en voorzien van een DAC die DSD native 
playback (DSD64, DSD128 en DSD256) 
ondersteunt. Er zijn vijf digitale ingangen en 

een stereouitgang. Het uitgangsvermogen bedraagt 2 x 200W; de IDA-
16 is in staat vrijwel elke luidspreker aan te sturen.

         COLORS: SILVER, BLACK 

DIMENSIONS: 55 × 235 × 281 mm (H×W×D)

               COLORS: BLACK 

DIMENSIONS: 57 × 430 × 375 mm (H×W×D)

COLORS: BLACK 

DIMENSIONS: 60  × 200 × 198 mm (H×W×D)

COLORS: SILVER, BLACK

DIMENSIONS: 59 × 215 × 383 mm (H×W×D)

         COLORS: SILVER, BLACK 

DIMENSIONS: 55 × 430 × 281 mm (H×W×D)

NuPrime Evo One € 3995

NuPrime IDA-8 € 999

NuPrime IDA-16 € 2295

NuPrime IDA-6 € 595 - Bluetooth Dongle € 59

NuPrime DAC-10H € 1795
& NuPrime DAC-10* € 1495
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De NuPrime IDA-8 is opgebouwd uit een 
geïntegreerde versterker met een ultralaag 
ruisniveau en een digitaalnaar-analoog 
converter die USB PCM 384 en DSD256 
decodeert in één compacte behuizing.
NuPrime’s nieuwe Klasse A+D 
hybrideversterkingstechnologie levert de 
warmte en kwaliteit van Klasse A versterking 
gepaard aan  de snelheid en effciëntie van 

Klasse D-techniek met een onmeetbaar ruisniveau. Het geluid van de 
IDA-8 is transparant en bijzonder dynamisch. Luister ernaar om het te 
geloven.

De Evolution One is de belichaming van de recentste en allerbeste door 
NuPrime ontwikkelde technologie. Van de voeding tot de zeer 
gevanceerde ingangstrappen is de Evolution One ontwikkeld om zelfs de 
Referencemodellen op alle gebieden te overtreffen



COLORS: BLACK, SILVER

DIMENSIONS: 55 × 235 × 281 mm (H×W×D)

COLORS: BLACK, SILVER

DIMENSIONS: 55 × 235× 281 mm (H×W×D)

COLORS: BLACK, SILVER

DIMENSIONS: 55 × 235 × 281 mm (H×W×D)

COLORS: BLACK, SILVER

DIMENSIONS: 55 × 235 × 281 mm (H ×W×D)

     COLORS: SILVER, BLACK 

DIMENSIONS: 59 × 215 × 383 mm (H×W×D)

COLORS: SILVER, BLACK 

DIMENSIONS: 59 × 215 × 394 mm (H×W×D)
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NuPrime ST-10 € 1595

NuPrime ST-10M Mono € 1595

NuPrime STA-9 € 695

NuPrime DAC-9 € 795

NuPrime HPA-9 € 695

NuPrime CDP-9 € 1695

De ST-10 versterker is NuPrime’s LE eindversterker voor luisteraars die een 
referentieklasse versterker wensen met wat minder vermogen (2 x 150W bij 
OHM)

De ST-10 M is gebaseerd op NuPrimes’ 4e generatie (V4) versterkermodule 
van de ST-10 en daardoor een sterke verbetering is. De excellente 
eigenschappen van de V4 versterker module worden hiermee volledig 
uitgebuit. De ST-10M  is voorzien van een nieuw ontworpen 300Watt 
voeding; het volledige ontwerp is geoptimaliseerd voor monoconfiguratie 
waardoor de kanaalscheiding volledig is.

De NuPrime STA-9. Dit is een 2 X 120W Klasse A+D stereoversterker, met zowel een 
paar gebalanceerde als een paar niet gebalanceerde ingangen, die ‘’gebridged’’ kan 
worden tot een 290W monoversterker en klinkt als een buizenversterker zonder de 
beperkingen daarvan. 

Een DAC in de referentieklasse ontworpen voor studio professionals. De 
DAC-9 is voorzien van een AES ingang en XLR (gebalanceerde uitgangen) en 
decodeert PCM384K en DSD256. Met vier digitale en een analoge ingang is 
de DAC-9 een volwaardige voorversterker voor toepassing in high-end 
systemen.

De NuPrime HPA-9, een zg ‘’single ended’’ Klasse-A 
hoofdtelefoonversterker/voorversterker die impedanties kan verwerken van 16 - 
tot 1000  Ohm. Voorzien van 2 stereo-ingangen, een Phono ingang, en twee RCA-
stereo uitgangen. De uitgangstrap is in staat zeer sterke fluctuaties zonder 
problemen te verwerken.

De CDT-8 Pro is een ultraprecies professioneel CD-transport dat 
voorzien is van een krachtige op DSP gebaseerde decoder met alle 
Red Book correctiemogelijkheden. Een masterklok regelt het 
volledige decodeersysteem waardoor jitter vrijwel afwezig is. Door 

de enkelvoudige snelheid kunnen ongebalanceerde CD’s zonder 
vibraties afgespeeld worden.  Een selecteerbare Sampling Rate Converter (SRC) 
upsampled het signaal tot hogere waarden zonder jitter of vervorming.

In de CDP9  zijn een high-end DAC geïntegreerd een 
ultrasnelle samplingrate converter (SRC) en een single speed 
Red Book fouten corrigerende CD-speler. De SCR kan 
upsamplen tot gigahertzen voor de accuraatste conversies. Alle 

digitale ingangen (coaxiaal, optisch, USB, AES, CD) kunnen van 16/-
bit/44kHz naar boven en beneden geconverteerd worden tot 32-
bit/384kHz, native DSD64 tot DSD256. Er is een volumeregeling ten 
behoeve van RCA, XLR en hoofdtelefoonuitgangen. 

COLORS: BLACK, SILVER

DIMENSIONS: 55 × 235 × 281 mm (H×W×D)

NuPrime CDT-8 Pro € 795



COLORS: BLACK

DIMENSIONS: 99 × 430 × 379 mm (H×W×D)

COLORS: BLACK

DIMENSIONS: 913 x 80 x 30mm (H×W×D)
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NuPrime MCH-K38 € 2995

NuPrime WR-100D € 120

                   COLOR:: BLACK

DIMENSIONS: 18 x 27 x 50  mm (H X W X D)

gggg

NuPrime uDSD RRP € 179

NuPrime Encore mDSD  € 129

                                     COLOR: DARK GREY 
DIMENSIONS: 23 × 57 × 101 mm (H×W×D)

NuPrime CDP-9 integrates a high-end DAC, an ultra-high

sampling rate converter (SRC), and a single-speed Red

Book error-correcting CD Player. The SRC can up sample

up to giga hertz frequency for the most accurate conversions. All digital

inputs (coaxial, optical, USB, AES, CD) can be up- or down-converted

from 16-bit/44.1kHz to 32-bit/384kHz, native DSD64 to DSD 256.

Variable volume control for RCA, XLR and headphone outputs

De MCH-K38 versterker is afgeleid van het ULCAM (Ultra 
Lineair Klasse A module)+ Klasse D ontwerp dat voor het eerst 
werd toegepast in de IDA-8. Door het samenvoegen van een 
krachtige single ended versterker met hoge impedantie en 

een goed geïntegreerde Klasse D vermogenstrap biedt de MCH-K38 het 
hoogwaardige geluid van een buizenversterker met enorm hoge 
snelheid, iets dat door audio-enthousiasten erg gewaardeerd zal worden. 
De toepassing van een 1000W voeding en een CPA condensatorenreeks 
levert de MCH-K38  in Klasse A+D het vermogen dat beslist nodig is bij 
enkel- en multikanaalssystemen.

Een simpel te gebruiken draadloze multi-zone audio ontvanger  (24-
bit/96 kHz) aangestuurd door Qualcomm® ALLPlaytm, waardoor er 
tegelijkertijd door het hele huis draadloos tot 10 audiozones 
aangestuurd kunnen worden. Ook voor Tidal, Qobuz, Spotify, Rhapsody, 
Napster etc. 

Een geavanceerde hoge resolutie draagbare USB DAC. De uDSD levert 
een direct (gefixeerd) analoog uitgangssignaal ten behoeve van een 
optimale geluidskwaliteit. Het hoofdtelefoongedeelte bestaat uit een 
zeer geavanceerd gebalanceerd ontwerp waardoor de uDSD in staat is 
alle huidige hoofdtelefoons aan te sturen. 

De ENCORE is ultracompact en is eenvoudig aan te sluiten op een 
computer of mobiel apparaat (smartphone, tablet) en in staat PCM 
32/384 en DSD 256 te decoderen. Ondersteunt weergave van hires 
studioformaten
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