
NuPrime DAC-10H RRP € 1795
& NuPrime DAC-10* RRP € 1495

COLOR: BLACK

DIMENSIONS: 57 × 430 × 375 mm (H × W × D)

COLORS: SILVER, BLACK

DIMENSIONS: 59 × 215 × 383 mm (H × W × D)

COLORS: SILVER, BLACK DIMENSIONS: 59 × 

215 × 383 mm (H × W × D)

COLOR: DARK GREY DIMENSIONS: 23 × 57 × 

101 mm (H × W × D)

De NuPrime IDA-8 is opgebouwd uit een geïntegreerde 
versterker met een ultralaag ruisniveau en een digitaal-
naar-analoog converter die USB PCM 384 en DSD256 
decodeert in één compacte behuizing.
NuPrime’s nieuwe Klasse A+D hybrideversterkingstech-
nologie 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 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.

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

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 an te sluiten 
op een computer of mobiel apparaat (smartphone, tablet) 
en in staat PCM 32/384 en DSD 256 te decoderen. 
Ondersteunt weergave vam hires studioformaten

NuPrime IDA-8m RRP € 995

NuPrime IDA-16 RRP € 1999

NuPrime ST-10 RRP € 1595

       NuPrime uDSD RRP € 195 

COLORS: SILVER, BLACK 

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

NuPrime Encore mDSD  € 129
 
 

COLOR:: BLACK

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

Prijslijst 01/02/2017

NuPrime IDA-6 RRP € 595
De IDA- 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. 
Bluetoothdongle BTR-8: € 59

 

COLOR: BLACK

DIMENSIONS: 85 × 300 × 530 mm (H × W × D)

Nieuw



Klasse  A+D Stereoversterker 2 x 90 W Klasse A+D versterker (''bridgeable' 
om te kunnen gebruiken als 160 watt Monoversterker). De STA-6 is een 
verdere ontwikkeling van de STA-9 versterker. 

 

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.  

COLORS: BLACK, SILVER 

DIMENSIONS: 99 × 430 × 379 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)

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 HD-AVP is een volledig digitale thuistheater voorversterker/processor die 
USB signalen tot PCM384K of DSD256 en 24bit/192kHz digitale audio  levert 
via harddisk of draadloze streaming in 4K videoformaat.
Er zijn zes HDMI, twee optische, twee co-axiale, vier analoge stereo, een 
USB Audio en drie USB-harddisk ingangen. De audio-uitgangen zijn 7.1 RCA 
(Cynch), 2-kanaals Zone1, Zone2 en lijn-uit, vierkanaals XLR 
(gebalanceerd). Het ingebouwde WiFinetwerk ondersteunt Airplay, DLNA en 
Miracast. Twee HDMI uitgangen kunnen willekeurig geselecteerd worden uit 
de zes aanwezige ingangen. de HD-AVP is in staat met gemak de 
gecompliceerdste thuistheatersystemen aan te sturen. De HD-AVA is HD-
AVP met de toevoeging van een 2 x 200W eindversterker die is opgebouwd 
met NuPrime’s Klasse LE versterkertechnologie.

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® ALLPlay™, waardoor er tegelijkertijd 
door het hele huis draadloos tot 10 audiozônes aangestuurd kunnen 
worden.

NuPrime STA-9 RRP € 749
 

NuPrime DAC-9 RRP € 849
 
 

NuPrime HPA-9 RRP € 749

NuPrime HD-AVP RRP € 1650 

NuPrime MCH-K38 RRP € 2995
 

& HD-AVA RRP € 2200

NuPrime WR-100 WiFi  €   129 

DIMENSIONS: 130 x 80 x 30 mm (H × W × D)

COLOR: BLACK

DIMENSIONS: 99 X 430 X 379 MM (H X W X D)

COLORS: BLACK

DIMENSIONS: AVP 100 X  430 X 318 MM (H X W X D)

DIMENSIONS: AVA  100 X 430 X 379 MM (H X W X D)

NuPrime STA-6 RRP € 450
 

HD-AVP    € 1395,00
MCH-K38 € 2850,00
prijzen in combinatie
 
}

COLOR: BLACK, SILVER 

DIMENSIONS: 60 × 200 × 184 mm (H × W × D)

COLOR: BLACK

Nieuw


