
Ceník platný od 08.08.2017

STRANA 2
STRANA 1

XAVIAN reprosoustavy, kabely, audio nábytek, akustické panely

Nejlepší zvuk výstavy Audio Video Praha 2017



EPICA - pouze epické modely

250 000 Kč 

vybraný italský masivní ořech + žula:

referenční 3-pásmová, bass-reflexová 
s pasivními membránami, podlahová

Připravili jsme pro Vás nové CALLIOPE v řadě EPICA.
Calliope, v původním významu slova „ta která má krásný hlas”, je tou můzou, která zrodila Orfea. Calliope jsou třípásmové reprosoustavy se dvěma 
basovými reproduktory, vyrobené kompletně z masivního dřeva. Korpus reprosoustav je vyroben z 23mm masivního dřeva, na rozdíl od současných 
konkurenčních provedení, které se zakládají na tenkých ohýbatelných vrstvách dřeva.

Calliope se pyšní novým výjimečným středovým reproduktorem naší značky AudioBarletta. Tak jako Orfeo, i Calliope se vyrábí exkluzivně ručně, 
na zakázku, a jejich dodání trvá typicky 4 týdny. 25 let zkušeností soustředěných v referenční třípásmové reprosoustavě světové kvality. Barva 
nástrojů, přirozenost, koherentnost, dynamika, nízké zkreslení na extrémních hodnotách. AudioBarletta zakázkové reproduktory, Mundorf/Jantzen 
součástky pro výhybky s extremně nízkou tolerancí, výhybka sestavená s vývody komponentů bez použití plošného spoje, ozvučnice z vybíraného 
italského masivního ořechu, nebo kombinace javoru + ořechu „Marina”, očíslování a párování každé sestavy, bi-wiring, nebo bi-amping. 

175 mm AudioBarletta - basový měnič s 50 mm cívkou, papírovou membránou, s extremní výchylkou, silný měděný prstenec v "motoru", kaptonový 
former, extrémní zatížitelnost a rozsah. Středový měnič 175mm AudioBarletta s 38mm cívkou, s extrémním frekvenčním rozsahem, papírovou 
membránou, integrovanou kopulkou, a měděným prstencem v neodymovém „motoru”, hliníkový plochý drát pro cívku. AudioBarletta výškový měnič s 
29 mm vybranou měkkou kalotou, hliníkový plochý drát pro cívku, silný měděný prstenec v "motoru", extremní keramický magnet, labyrintová pracovní 
komora, přední litá planžeta s kontrolovaným vyzařováním. Frekvenční odpověď: 33 - 30000 Hz (-3 dB). Jmenovitá impedance: 4 ohmy. Citlivost 89 dB 
(2,83V/1m), zatížitelnost: 50 - 400 W, rozměry: 1000 x 236 x 282 mm, hmotnost: 49 kg/kus.

CALLIOPE

Cena s DPH / pár 
pouze pro Českou republiku 

„Marina”, vybraný italský masivní javor / ořech + travertin:

287 500 Kč 

EPICA - pouze epické modely

132 000 Kč 

vybraný italský masivní ořech:

ořech

referenční 2-pásmová, bass-reflexová, regálová 

25 let zkušeností soustředěných v referenční dvoupásmové reprosoustavě světové kvality. Barva nástrojů, přirozenost, koherentnost, dynamika, nízké 
zkreslení na extrémních hodnotách. AudioBarletta zakázkové reproduktory, Mundorf/Jantzen součástky pro výhybky s extremně nízkou tolerancí, výhybka 
sestavená s vývody komponentů bez použití plošného spoje, ozvučnice z vybíraného italského masivního ořechu, očíslování a párování každé sestavy, 
bi-wiring. 175 mm AudioBarletta - středobasový měnič s 50 mm cívkou, papírovou membránou, kovový fázový nástavec, s extremní výchylkou, silný měděný 
prstenec v "motoru", kaptonový former, extrémní zatížitelnost a rozsah. AudioBarletta výškový měnič s 29 mm vybranou měkkou kalotou, hliníkový plochý 
drát pro cívku, silný měděný prstenec v "motoru", extremní keramický magnet, labyrintová pracovní komora, přední litá planžeta s kontrolovaným 
vyzařováním. Frekvenční odpověď: 33 - 30000 Hz (-3 dB). Jmenovitá impedance 8 ohmů. Citlivost 85 dB (2,83V/1m), zatížitelnost: 50 - 300 W, 
rozměry 380 x 236 x 282 mm, hmotnost 17 kg/kus

Jedna z největších zajímavostí výstavy Audio Video Show 2015 dle odborného tisku a Hospodářských novin.

ORFEO

Cena s DPH / pár 
pouze pro Českou republiku 

PRODUKT 
ROKU 2015

NAD 30 000,-

REGÁLOVÉ 
REPROSOUSTAVY 

ROKU 2015

1.MÍSTO
NOVINKA 

ROKU 2015

2.MÍSTO 2.MÍSTO

STRANA 2
STRANA 2

„Marina”, vybraný italský masivní javor + ořech:

152 000 Kč 

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

Poslech a prodej v podnikové prodejně XAVIAN - Hostivice a nebo přes e-shop.

Poslech a prodej v podnikové prodejně XAVIAN - Hostivice a nebo přes e-shop.



PARAPHONE - profesionální úprava akustiky

13 917 Kč 

vybraný italský masivní ořech:

ořech

Profesionální úprava akustiky

STRANA 2

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

STRANA 3

NATURA - inspirovaná přírodou

30 015 Kč 

PERLA

 italský masivní ořech | bílý polomatný lak

2-pásmová, bass-reflexová, regálová Cena s DPH / pár 
pouze pro Českou republiku 

Nečekané překvapení! Milá dvoupásmová reprosoustava kompaktních rozměrů s předním bas-reflexem. Těžko nepropadnout kouzlu Perly: stačí se ji 
dotknout a očima ji pozorně prohlížet. Fascinace se stavá euforií, když začne hrát hudbu. Vyjimečná sériová výhybka,  vybrané součástky, jednoduchá 
instalace a exkluzivní vzhled tvoří recepturu, které nelze odolat. 150 mm XAVIAN zákazkový středobasový měnič s 25 mm cívkou, se speciální 
polypropylenovou membránou s měkkým vrchlíkem a litým košem. XAVIAN zákazkový výškový měnič s 26 mm měkkou kalotou, měděný prstenec v 
"motoru", přední litá planžeta s kontrolovaným vyzařováním. Frekvenční odpověď : 55 - 20000 Hz (-3 dB). Jmenovitá impedance 8 ohmů. 
Citlivost 88 dB (2,83V/1m), zatížitelnost: 50 - 120 W, rozměry 315 x 190 x 236 mm, hmotnost 6,9 kg/kus.

Jedna z největších zajímavostí výstavy Audio Video Show 2015 dle odborného tisku a Hospodářských novin.
 
Poslech a prodej v podnikové prodejně XAVIAN - Hostivice a nebo přes e-shop.

PARAPHONE 25, 50, 100

Cena s DPH / pár 
pouze pro Českou republiku 

PRODUKT
ROKU 2015

  DO 30 000,-

REGÁLOVÉ 
REPROSOUSTAVY 

ROKU 2015

PRODUKT 
ROKU 2015

2.MÍSTO1.MÍSTO 1.MÍSTO

22 917 Kč 

37 017 Kč 

25 dm²

50 dm²

100 dm²

vybraný masivní dub:

Profesionální akustiká úprava určená pro domácnost. Paraphone je sestaven ze spárovky masivního dřeva, různé druhy tlumícího materiálu ve správném 
pořadí a umístění. Paraphone je možné zavěsit na zeď, stejně jako položit, či umístit na nábytek. Účinnost Paraphone je pouze na středních a vysokých 
kmitočtech. Vnější korpus je k dispozici jak v masivním ořechu, tak dubu. Na rozdíl od konkurenčních tenkých výrobků, u Paraphone uslyšíte výrazný rozdíl v 
prostorovosti a podání barev reprodukovaného zvuku. Následkem zklidnění odrazů na středních a vysokých kmitočtech, basové tóny budou čitelnější a 
hmatatelnější. Rozměry typ 25: 500 x 500 x 200mm, typ 50: 1000 x 500 x 200mm, typ 100: 1000 x 1000 x 200mm.



50 016 Kč 

vybraný italský masivní ořech | bílý polomatný lak

ořech

2-pásmová, bass-reflexová, regálová 

STRANA 2

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
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STRANA 4

Antická moudrost a vzácnost jantaru propůjčují jméno novému výrobku Xavian.

Díky nadšení z mezinárodních sympatií a globálního úspěchu modelu Perla jsme vytvořili její přirozenou „zvětšeninu“. Vybíraný italský masivní mozaikový 
ořech, exkluzivní reproduktory AudioBarletta, které jsme vlastními silami navrhli i vyrobili, sofistikované  řešení „Fase Zero“ pro sériovou výhybku, bassreflex 
zapuštěný v předním panelu, to vše tvoří základ naší Ambry. Muzikálnost, odzbrojující přirozenost, schopnost zaplnit hudbou i větší prostory, koherentnost a 
působivá hloubka a barva nízkých tónů, to vše Ambra nabízí. Volba posluchače, který slyší rozdíly.

Speciální stojany věnované Ambře dovoluje reprosoustavy přišroubovat pro lepší stabilitu a bezpečnost, navíc zdůrazňuje jejich přirozenou krásu.

Středobasový reproduktor: 180 mm AudioBarletta – speciální polypropylenová membrána – měkký vrchlík – litý koš – nízkozkreslující magnetický “motor“. 
Vysokotónový reproduktor: AudioBarletta – 26 mm cívka, měkká kupolka, zkratovací měděné kroužky. Systém: dvoupásmový tlumený bas-reflex, přední 
štěrbinový bas-reflex, Mundorf kondenzátory, velmí přesné součástky pro audio. Corpus: masivní „mozaikový“ italský ořech, zraje 3 týdny před 
opracováním, bitumenové tlumení. Kmitočtový rozsah ( -3dB v referenční ose): 42 – 20000 Hz. Připojení: 1 pár jednotlivě montovaných pozlacených 
terminálů Xavian. Impedance: 8 ohmů. Přechodová frekvence: 2700 Hz. Citlivost: ( 2,83V / 1m ) 88 dB. Doporučený výkon zesilovače: 30 – 150 W.
Rozměry (VxŠxH): 380 x 230 x 276 mm. Hmotnost (1 Kus): 9,2 kg.

NATURA - inspirovaná přírodou

AMBRA

Cena s DPH / pár 

79 016 Kč 

vybraný italský masivní ořech | bílý polomatný lak

ořech

bass-reflexová s pasivní membránou, podlahová

Stella s nevídanou elegancí zastupuje Ambru tam, kde je možná instalace na podlahu. Díky přední spodní pasivní membráně je basová odpověd’ ještě hlubší 
a autoritativnější. Plastičnost, hudebnost a sytost projevu jsou velmi podobné těm již známým z Ambry. Nová Stella již patři k těm nadčasovým produktům 
jejichž hodnota přetrvává v čase.

Středobasový reproduktor: 180 mm AudioBarletta – speciální polypropylenová membrána – měkký vrchlík – litý koš – nízkozkreslující magnetický “motor“. 
Vysokotónový reproduktor: AudioBarletta – 26 mm cívka, měkká kupolka, zkratovací měděné kroužky. Systém: dvoupásmový tlumený bass-reflex, přední 
pasivní membrána, Mundorf kondenzátory, velmi přesné součástky pro audio. Corpus: masivní „mozaikový“ italský ořech, zraje 3 týdny před opracováním, 
bitumenové tlumení, možnost vyplnit spodní objem pískem. Kmitočtový rozsah ( -3dB v referenční ose): 39 – 20000 Hz. Připojení: 1 pár jednotlivě 
montovaných pozlacených terminálů Xavian. Impedance: 8 ohmů. Přechodová frekvence: 2700 Hz. Citlivost ( 2,83V / 1m ) 88 dB. Doporučený výkon 
zesilovače: 30 – 150 W. Rozměry (VxŠxH): 990 x 230 x 276 mm. Hmotnost (1 kus): 25 kg.

STELLA

Cena s DPH / pár 



99 916 Kč 

vybraný italský masivní ořech | bílý polomatný lak

ořech

bass-reflexová s předním “twin-reflex”, regalová

STRANA 2

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

STRANA 5

Chtěli jsme se přiblížit známému Orfeu z řady Epica a zároveň umožnit jednodušší instalaci díky přednímu “twin reflex” a dosáhnout vyšší citlivosti. Premio 
využívá exkluzivní měniče AudioBarletta, topologie výhybky známé jako „Fase Zero“, kondenzátory Mundorf a velmi přesné součástky pro audio. Corpus 
využívá masivní ořech o síle 23 mm se stědrým použitím bitumenu a vnitřního tlumení. Neutralita, extrémně nízké zkreslení a fázová koherentnost propůčují 
Premiu atributy nejvyšší třídy studiových monitorů.

Středobasový reproduktor: 175 mm AudioBarletta – speciální impregnovaná papírová membrána, měkká kupolka, litý koš, extrémní magnetický „motor“, 
extrémní výchylka, extrémní rozsah. Vysokotónový reproduktor: AudioBarletta – 29 mm cívka s hliníkovým plochým drátem, impregnovaná měkká kupolka, 
silný měděný prstenec v „motoru“, extrémní keramický magnet, labyrintová pracovní komora, přední lité šasi s kontrolovaným vyzařováním. 
Systém: Dvoupásmový tlumený bass-reflex, přední bass-reflex typu “twin reflex“, „Fase Zero“ řešení, Mundorf kondenzátory a velmi přesné odpory 
a tlumivky.  Kmitočtový rozsah ( -3dB v referenční ose): 36 – 30000 Hz. Připojení: 1 pár jednotlivě montovaných pozlacených terminálů Xavian.
Impedance: 8 ohmů. Přechodová frekvence: 2490 Hz. Citlivost: ( 2,83V / 1m ) 87 dB. Doporučený výkon zesilovače: 50 – 300 W.
Rozměry (VxŠxH): 386 x 230 x 276 mm. Hmotnost (1 Kus): 13 kg.

NATURA - inspirovaná přírodou

PREMIO

Cena s DPH / pár 

19 990 Kč 

masivní dub:

černá

bass-reflexová s předními reflexy, regalová

Inspirací pro tvorbu Joy byl nevídaný úspěch modelů Perla a Bonbonus.
Z modelu Perla jsme zachovali ušlechtilost materiálu pro výrobu ozvučnice a pokročilou technologii zapojení výhybek, tzv. Fase Zero, z modelu Bonbonus zase 
kompaktnost rozměru.
Pro ruční výrobu ozvučnice jsme tentokrát vybrali masivní dub, který svojí tvrdostí a houževnatostí se perfektně nabízí pro kvalitní pevný korpus 
reprosoustav. Pro reproduktory jsme použili dva nové komponenty od značky AudioBarletta.
Hudební podání je vskutku výjimečné.
Vše je kompletně ručně vyrobeno v Hostivici u Prahy.

Poslech a prodej v podnikové prodejně XAVIAN - Hostivice u Prahy a u výbraných prodejců.

JOY - Joy

JOY

Cena s DPH / pár 

masivní dub - barevné provedení:

bílá

cognac coffee metropolitan
grey

21 990 Kč 

dub

PRODUKT
ROKU 2016

  DO 30 000,-

ABSOLUTNÍ 
PRODUKT

ROKU 2016

REGÁLOVÉ 
REPROSOUSTAVY 

ROKU 2016

2.MÍSTO1.MÍSTO 1.MÍSTO



STRANA 2
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STRANA 6

29 990 Kč 

masivní dub:

černá

bass-reflexová s předními reflexy, regalová

Karta, která vnáší do hudby štěstí.
Jolly je přirozenou evolucí modelu Joy, které dospěl do sloupové formy. Ozvučnice jsou tradičním ručním způsobem vyráběné z masivního dubu a osazeny 
reproduktory AudioBarletta, vyráběnými v Itálii dle návrhu pana Roberta Barletty.
Díky použití pasivní membrány v přední části je instalace v prostoru mimořádně jednoduchá, protože „vše hraje vpředu“.
Výhybka využívá jedinečné zapojení „Fase Zero“ pro dosažení maximální koherence akustického projevu.
Spodní část ozvučnice je vyplněna již z výroby pískem jednak pro lepší mechanickou stabilitu ozvučnic, jednak pro minimalizaci nežádoucích rezonancí.
Jolly se vyrábí výhradně z dubového masivu a v povrchových dekorech přírodního dubu, cognacu, coffee, v bílé, černé nebo metropolitan grey.
Zveme vás na klidný poslech do našeho sídla v Hostivici u Prahy, Jolly lze též rovnou objednat přes náš e-shop a pokud již vlastníte naši zákaznickou kartu, 
získáte cenové zvýhodnění 10%.

Středobasový reproduktor: 150 mm AudioBarletta – papírová membrána – měkký vrchlík – zkratovací kroužek na polovem nastavci – litý koš. Vysokotónový 
reproduktor: AudioBarletta – 26 mm cívka, impregnovaná měkká hedvábná kupolka. Systém: Dvoupásmový tlumený bas-reflex, přední pasivní membrána.
Korpus: Masivní 18mm dub.  Kmitočtový rozsah ( -3dB v referenční ose): 50 – 20000 Hz. Připojení: 1 pár jednotlivě montovaných terminálů pouze pro 
bezpečné banánky(dodáváné). Impedance: 8 ohmů. Přechodová frekvence: 3500 Hz. Citlivost: ( 2,83V / 1m ) 85 dB. 
Doporučený výkon zesilovače: 30 – 140 W. Rozměry (VxŠxH): 900 x 170 x 200 mm. Hmotnost (1 Kus): 15 kg.

JOY - Jolly

JOLLY

Cena s DPH / pár 

masivní dub - barevné provedení:

bílá

cognac coffee metropolitan
grey

32 990 Kč 

dub

Dolce Musica – Xavian entry level

14 990 Kč 

Bon Bonus (nový 2017)

odstíny RAL na přírodní dřevěné dýze:

přírodní dřevěná dýha: 

dub

13 990 Kč 

2-pásmová, bass-reflexová, regálová 

tmavý dub

Cena s DPH / pár

bílá černá šedivá

Náš nový Bon Bonus dospěl – vyrostl velikostí i podáním hudby. I proto se jeho jméno muselo změnit, protože jeho kvality patří do vyšší třídy.
Z původního modelu Bonbonus – mini regálových reprosoustav – se stala dospělá kompaktní reprosoustava, schopná uspokojit i náročnějšího 
posluchače.

Srdcem je zcela nový středobasový reproduktor, uložený ve výjimečně bytelné ozvučnici s vnitřním tlumením, jehož důkladnost nemá ve třídě obdoby. 
Pro usnadnění instalace v prostoru jsme zachovali koncept s předními bassreflexy.
Nová „vstupní brána“ do světa Xavian vám otevře novou a vyšší úroveň reprodukované hudby a vzbudí nadšení, které byste jistě nečekali.
K dispozici je pět variant – přírodní dub, tmavý dub, černá, bílá a šedivá.
Nový Bon Bonus koupíte výhradně v naší prodejně v Hostivici nebo přes e-shop.
Využijte naší speciální nabídku akčních cen námi vyladěných setů. 

Pokud vlastníte naši zákaznickou kartu, přihlaste se o svou slevu 10% z ceníkových cen. 

5" středobasový AudioBarletta- membrána polypropylen+papír - extrémně lineární odpověď, 1" výškový - kalota z technického hedvábí, ručně dýho-
vaná MDF 21 mm, přední basreflexy z hliníku, 50 - 20000 Hz (-3 dB), 8 ohmů, 87 dB (2,83V / 1m), 30 - 120 W, 300 x 180 x 230 mm, 5,6 kg/kus.  



Dolce Musica – Xavian entry level
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STRANA 7

Bonbonus C

2-pásmová, bass-reflexová, nástěnná

Šikovná nástěnná verze Bonbonus. Díky jejímu ideálnímu rozměru ji lze použít buď horizontálně, nebo vertikálně. Bonbonus C lze použít jako centr pro 
domácí kina anebo i jako přední kanály blízko vaší televizní obrazovce. 5" středobasový, 1" výškový, ručně dýhovaná MDF 16 mm, 59 - 20000 Hz (-3 dB),
 8 ohmů, 87 dB (2,83V / 1m), 30 - 120 W, 590 x 160 x 100 mm, 5,6 kg/kus.  

6 600 Kč 

bianco nero

přírodní dřevěná dýha: 

dub buk

7 260 Kč 

wenge

fuoco cielo sole crema metallo turchese flora

Cena s DPH / kus

odstíny RAL na přírodní dřevěné dýze:

Delizia 

2-pásmová, bass-reflexová, nástěnná

Delizia je kompaktní podlahová reprosoustava. Větší objem ozvučnice dovoluje hlubší podání basů, které jsou zesíleny předním hliníkovým basreflexem. 
Hudba zní plně, dynamicky a je radost ji poslouchat i nahlas. Delizia je vhodná pro systémy stereo i pro systémy domácího kina. 2x 5" středobasový, 
1" výškový, ručně dýhovaná MDF 16 mm, 50 - 20000 Hz (-3 dB), 4 ohmy, 87 dB (2,83V / 1m), 30 - 150 W, 900 x 160 x 200 mm, 12,1 kg/kus.  

Cena s DPH / pár

18 000 Kč 

bianco nero

přírodní dřevěná dýha: 

dub buk

19 900 Kč 

wenge

fuoco cielo sole crema metallo turchese flora

odstíny RAL na přírodní dřevěné dýze:

Delizia C

2-pásmová, bass-reflexová, nástěnná

Šikovná nástěnná verze Delizia. Díky jejímu ideálnímu rozměru ji lze použít buď horizontálně, nebo vertikálně. Delizia C lze použít jako centr pro domácí 
kina anebo i jako přední kanály blízko vaší televizní obrazovce. 2x 5" středobasový, 1" výškový, ručně dýhovaná MDF 16 mm, 50 - 20000 Hz (-3 dB), 
4 ohmy, 87 dB (2,83V / 1m), 30 - 150 W, 900 x 160 x 100 mm, 9 kg/kus.  

Cena s DPH / kus

11 000 Kč 

bianco nero

přírodní dřevěná dýha: 

dub buk

12 100 Kč 

wenge

fuoco cielo sole crema metallo turchese flora

odstíny RAL na přírodní dřevěné dýze:
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 XN Series – Klasický původní Xavian věrný tradici z roku 1997

XN Virtuosa

3-pásmová, bass-reflexová, sloupová, bi-wiring Cena s DPH / pár

145 000 Kč 

rosso passione 

přírodní dřevěná dýha: 

přírodní dřevěná dýha: 

javor třešeň

159 500 Kč 

ořech nero bianco

XN Virtuosa je vyspělá, podlahová, třípásmová reprosoustava. Díky úzké spolupráci s prestižní dánskou firmou Scan-Speak jsme vyvinuli zakázkové 
reproduktory, které jsou společně se speciálním Ring-radiatorem citlivě zakomponovány do harmonického celku. 8" basový, 6,5" středobasový, 1" ring-
radiator výškový, ručně dýhovaná MDF 22 mm, 30 - 30000 Hz (-3 dB), 8 ohmů, 86 dB (2,83V / 1m), 50 - 250 W, 1000 x 240 x 400 mm, 35 kg/kus.  
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STOJANY 

Stojan Orfeo - ořechový masív

Cena s DPH / pár

22 990 Kč 

Tvarově čistý a vyjímečný jako Orfeo. Umožňuje zajistit Orfea přes šrouby k horní desce.
Nosná noha stojanů je výrobená z italského vybíraného ořechu, stejného jako u Orfea.

Součásti stojanů jsou odmotňovácí hroty a podložky.
Celková výška od podlahy je 700 mm.

vybraný italský masivní ořech | vybraný italský masivní javor

Stojan Orfeo - hliníkový masívní profil

Cena s DPH / pár

39 990 Kč 

černě eloxovaný hliník | natural elox hliník
černá žulová deska | travertinová deska

Ultimativní stojan věnovaný Orfeu: robustní, výjimečně tuhý stojan, který používá 
kamennou základovou desku z žuly, nebo travertinu. Nosný profil, který evokuje antický 
sloup, je z masivního extrudovaného hliníku eloxovaného do černé barvy a je kompletně 
vyplněný pískem.
Stojan umožňuje zajistit Orfea přes šrouby k horní desce
Celková výška od podlahy je 750 mm. Celková vaha: 31 kg/kus

Stojan Perla

Cena s DPH / pár

  12 016 Kč 

Tvarově čistý a jednoduchý jak je Perla. Umožňuje zajistit Perly přes šrouby k horní desce.
Nosná noha stojanů je výrobená z “mozaikového” ořechu jako pro Perlu. 
Součásti stojanů jsou odmotňovácí hroty a podložky.
Celková výška od podlahy je 670 mm.

vybraný italský masivní ořech | bílý polomatný lak

Stojan Ambra / Premio

Cena s DPH / pár

  15 016 Kč 

Stojan věnovaný Ambře: jednoduchý, robustní a čistý. Umožňuje zajistit Ambry přes 
šrouby k horní desce.
Noha stojanů vyrobena ze stejného ořechového masivu, jak je vyrobena Ambra.
Součásti stojanů jsou odmotňovácí hroty a podložky.
Celková výška od podlahy je 680 mm.

vybraný italský masivní ořech | bílý polomatný lak
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 Ostatní produkty

Polokošile XAVIAN - AudioBarletta

Cena s DPH

900 Kč Černá

Originální značkové polokošile XAVIAN z černé bavlny potištěny zlatou kovovou fólií.
Vyrobeno ručně v České republice pouze z kvalitních značkových materiálů, které odolají 
častému praní.

K dispozici ve velikostech: S, M, L a XL.

Exkluzivní XAVIAN konektor z 24. karátového zlata, mechanické zajistění kontaktu 
proti uvolnění, provedení zlato + ořechové dřevo, označení polarity černým a červeným 
kroužkem, maximální průřez kabelu: 10 mm2

XAVIAN banana plug

Cena s DPH / kus

515 Kč

Exkluzivní koaxiální referenční reproduktorový kabel, dvojitá izolace silikon + teflon, velmi 
nízké elektrické parazitní parametry, dodává se pouze kompletovaný s novými banánky 
XAVIAN. Oba vodiče jsou vyrobeny z postříbřené mědi. Celá výroba probíhá v Hostivicích.

KABELY

Mondiale II - referenční kabel

Cena s DPH / set

19 990 Kč 

24 990 Kč 

29 990 Kč 

set 2 x 2 metry 

set 2 x 3 metry 

set 2 x 4 metry 
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  PŘEDZESILOVAČE REVO SC SERIES

REVO SC-2 LN referenční high-endový předzesilovač 125 000 Kč s DPH 
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Vstupy: 4 RCA, 2 XLR Balanced, možný Phono vstup pro INPUT 1
Vstupní Impedance: 47Kohm (celková) / 10 Kohm (vybraný vstup)
Vstupní konfigurace: Phono MM/MC, Line, Balanced, Multichannel & DAC option
Výstup: 1 RCA, 1 XLR Balanced
Výstupní Impedance: 220 ohm
Výstupní Napětí: 7.5 V r.m.s.
Frekvenční odezva: 0 Hz – 2.0 MHz (-3dB, nefiltrovaný)
Zisk: 17.5 dB Aktivní konfigurace, 0 dB Pasivní konfigurace
Obvody: Solid state, Dual Mono, hi speed, low noise
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)
Rozměry (HxWxD): 110 x 430 x 365 mm
Hmotnost: 15 Kg
Poznámka: Stereo předzesilovač je možné ovládát kompletně pomocí DO

 MCH6-REVO multikanálový modul 

DAC1-REVO modul high-endového převodníku 

36 000 Kč s DPH 

49 900 Kč s DPH 

Vstupy: 2 x 4 Analogové vstupy pro 2 Multikanálové rozšířené vstupy
Výstupy: 1 x 4 Analogové Výstupy pro Multikanálové rozšířené výstupy
Výstupní Impedance: 200 ohm
Ovládání hlasitosti: kroky 0.5 dB od 0dB do –127.5 dB, pro každý z 6 kanálů
Konfigurace: Solid state
Frekvenční odezva: DC – 800 Khz
Výstupní ochrana: 24 V špička - špička
Referenční hlasitost: Nastavitelná od – 40 do + 40 dB pro každý set multikanálových 
vstupů.Nastavení umožňuje použití 2 rozdílných nastavení hlasitosti pro každý 
multikanálový vstup.
Poznámka: Plně dálkově ovládán pomocí DO: REVO Sc2

Propojovací vstupy:
IN1 : USB, 2.0 High Speed | IN2 : SPDIF RCA, 75Ohms
IN3 : AES/EBU XLR, 110Ohms
IN4 : TOSLINK OPTICAL, 96 KHz, (192.0 Khz umožněno, negarantováno)
IN5 : SPDIF RCA, 75Ohms (IN5 nastavitelné pomocí SPDIF výstupu formou CD 
mechaniky)
Vzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz
UpSampler Frequencies: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz, 
AUTO MODE, zakládá se na TI SRC4392 | Odchylky časování: +/- 2ppm typicky na 25°, 
+/- 10ppm na 60° | Digitální filtr: Slow & Sharp mode, zakládá se na TI Df1706
Útlum signálu: 44.1KHz, 48.0KHz, auto a manualní nastavení | Analogový výstupní filtr: 
0,0 to 180 kHz +/- 3 dB | Frekvenční odpověď analogového stupně: 0,0 až 2MHz +/- 3 
dB | Konfigurace: Solid state | Převzorkování: DF 1706 8 x Digital Filter | 
Filtr převzorkování: uživatelem nastavitelný Sharp & Slow Roll-off nastavení filtru.
D/A Converter: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter | I/V Conversion: I/V přechod 
pomocí chráněné topologie s diskrétními součástkami | Výstupní stupeň: chráněná 
topologie s diskrétními součástkami, vysoká linearita & nízký šum

PH3-REVO modul phono 8 960 Kč s DPH 

Phono vstupní impedance: 47 KOhm, 1 KOhm, 500 Ohm. 100 Ohm, Spare
Phono zisk: 34 dB, 38 dB, 42 dB, 46 dB, 50 dB, 52 dB, Spare
Output Voltage: 24 V špička-špička

mění SC-2 LN v high-endovém multikanálovém předzesilovači pro domácí kino

134 000 Kč s DPH černé provedení



  INTEGROVANÉ ZESILOVAČE REVO IPA SERIES

 REVO IPA-70B 79 000 Kč s DPH 
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Vstupy: 1 Phono MM/MC, 4 Line RCA, 1 Direct (AV) IN | Vstupní Impedance: 10 Kohm
Výstupy: 1 REC OUT, 2 páry reproduktorových terminálů, | Phono: MM / MC, | Phono 
vstupní impedance: 47 Kohm, 1 Kohm, 500 Ohm. 100 Ohm, Spare | Phono zisk: 34 dB, 38 
dB, 42 dB, 46 dB, 50 dB, 52 dB, Spare | Reproduktorové terminály: 2 páry hlavních 
výstupů |Frekvenční odezva: 0-800 KHz  (Volume na MAX) | Konfigurace: Solid state | 
Výstupní výkon: 70 W RMS / 8 Ohm – 140W RMS / 4 Ohm (každý kanál) | Výstupní proud 
: 24 A dlouhodobě, 100 A špička (každý kanál) | Transformátory: 2 toroidní speciální 
audio, 400 VA na kanál | Zisk, citlivost: 34 dB, 470 mV pro 70 W / 8 Ohm | Zdroj: 230 V 
AC / 50 Hz, (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích) | Rozměry (HxWxD): 
75 x 430 x 350 mm | Hmotnost: 15 Kg
Poznámka: Integrovaný zesilovač plně ovládaný DO: NORMA IR

132 000 Kč s DPH 

Vstupy: 4 RCA, 1 XLR Balanced, Phono volitelný, 1 USB DAC volitelný | Vstupní 
impedance: 47Kohm (nevybraný vstup) / 10 Kohm (vybraný vstup) | Vstupní konfigurace: 
Phono MM/MC, Line, Direct AV, Balanced | Výstupní signál: Passive Pre Out , Active Pre 
Out, Tape out, Subwoofer out | Výstupní impedance (Pre-Out): 200 ohm | Výkonový 
výstup: 1 pár propojovacích terminálů, 4mm banánky, nebo vidličky | Frekvenční odezva: 
0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, nefiltrováno) | Výstupní výkon: 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS 
/ 4 Ohm (každý kanál) | Zisk: 34 dB | Konfigurace: Dual Mono | Obvody: Solid state | 
Výkonové zesilovače: MosFet, 3 páry pro každý kanál | Výstupní proud: 36 A dlouhodobě, 
150 A špička (každý kanál) | Filtrační kapacita: 72.000 uF, 12 kondenzátorů pro každý 
kanál
Transformátory: 2 toroidní specialní audio, 400 VA na kanál | Zdroj: 230 V AC / 50 Hz, 
(100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích) | Rozměry (HxWxD): 110 x 430 x 
365 mm, (bez nožiček, bez terminálů) | Hmotnost: 25 Kg
Poznámka: Stereo Integrovaný zesilovač plně ovládaný DO

 REVO IPA-140 

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
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  VÝKONOVÉ ZESILOVAČE REVO PA SERIES

 REVO PA 150 (STEREO) 139 000 Kč s DPH 

Propojení: 1 RCA, 1 XLR Balanced
Vstupní Impedance: 47Kohm (nevybraný vstup) / 33Kohm (vybraný vstup)
Výstupní napětí: 1 pár propojovacích terminálů, 4mm pro banánky, nebo vidličky
Frekvenční odpověď: 0 Hz – 2.0 MHz (-3dB, nefiltrováno)
Výstupní výkon: 150W RMS / 8Ohm – 280W RMS / 4 Ohm (na kanál)
Zisk, Citlivost: 28.5 dB, 1.30 V r.m.s. / 150 W – 8 Ohm
Konfigurace 1: Dual Mono
Konfigurace 2: Solid state
Výkonové zesilovače: MosFet, 4 páry každý kanál
Výstupní proud: 48 A dlouhodobě, 200 A špička (každý kanál)
Filtrační kapacita: 72.000 Uf, 12 kondenzátorů pro každý kanál
Transformátory: 2 speciální toroidní audio typ, 400 VA každý kanál
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)
Rozměry (HxWxD): 110x430x365mm (bez nožiček a zadních terminálů)
Hmotnost: 25 Kg
Poznámka: Stereo koncový zesilovač

REVO PA 160MR 349 000 Kč s DPH / pár 

Propojení: 1 RCA, 1 XLR Balanced
Vstupní Impedance: 47Kohm (nevybraný vstup) / 33Kohm (vybraný vstup)
Výstupní napětí: 1 pár propojovacích terminálů, 4mm banánky nebo vidličky
Frekvenční odpověď: 0 Hz – 2.0 MHz (-3dB, nefiltrováno)
Výstupní výkon: 160W RMS / 8Ohm – 300W RMS / 4 Ohm
Zisk, Citlivost: 28.5 dB, 1.35 V r.m.s. / 160 W – 8 Ohm
Topologie plně regulovaného výkonového zdroje, vysoká rychlost, vysoké proudy
Velmi nízká úroveň šumu, Velmi nízká impedance
Konfigurace: Solid state Mono
Výkonové zesilovače: MosFet, 4 páry
Výstupní proud: 48 A dlouhodobě, 200 A špička
Filtrační kapacita: 72.000 Uf, 24 kondenzátorů
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)
Rozměry (HxWxD): 110x430x365mm (bez nožiček a zadních terminálů)
Hmotnost: 25 Kg
Poznámka: Mono výkonový zesilovač

 monoblok s regulovaným napájecím zdrojem

 černé provedení 149 000 Kč s DPH 

 černé provedení 369 000 Kč s DPH / pár 

 černé provedení   88 000 Kč s DPH 

 černé provedení 140 000 Kč s DPH 
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  INTEGROVANÉ ZESILOVAČE REVO IPA SERIES

 PH1-REVO modul phono pro IPA 70 4 990 Kč s DPH 

Phono Vstupní Impedance: 47 KOhm, 1 KOhm, 500 Ohm. 100 Ohm, Spare
Phono zisk: 34 dB, 38 dB, 42 dB, 46 dB, 50 dB, 52 dB, Spare
Výstupní napětí: 24 V špička-špička

 PH2-REVO modul phono pro IPA 140 8 960 Kč s DPH 

Phono Vstupní Impedance: 47 KOhm, 1 KOhm, 500 Ohm. 100 Ohm, Spare
Phono zisk: 34 dB, 38 dB, 42 dB, 46 dB, 50 dB, 52 dB, Spare
Výstupní napětí: 24 V špička-špička

 USB1-REVO & USB2-REVO modul DAC 13 900 Kč s DPH 

Propojovací vstupy: USB, 2.0 High Speed
Vzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz
Odchylky časování:+/- 2ppm typicky na 25°, +/- 10ppm na 60°
Analogový výstupní filtr: 0,0 do 90 kHz +/- 3 dB
Konfigurace: Solid state
Digitální filtr: Uživatelem nastavitelné 3 rozdílné odezvy digitálního filtru.
D/A Converter: AKM4391 High End 32 Bit DAC
Výstupní stupeň: Chráněná topologie pro analogový filtr a výstupní stupeň.

 DIGITÁLNÍ ZDROJE REVO DS SERIES

 REVO DS-1 referenční high-endový CD přehrávač 99 990 Kč s DPH 

IN1 : USB, 2.0 High Speed
IN2 : SPDIF RCA, 75Ohms
IN3 : AES/EBU XLR, 110Ohms
IN4 : TOSLINK OPTICAL, 96 KHz, (192.0 KHz umožněno, negarantováno)
IN5 : SPDIF RCA, 75Ohms (IN5 nastavitelný jako SPDIF Výstup pomocí CD 
mechaniky) | Vzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 
192.0KHz | Převzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 
96.0KHz, 192.0KHz, AUTO MODE, zakládá se na TI SRC4392 | Odchylky časování: 
+/- 2ppm typicky na 25°, +/- 10ppm na 60°
Digitální filtr: Slow & Sharp mode, zakládá se na TI Df1706 | Útlum signálu: 44.1KHz, 
48.0KHz, auto a manualní nastavení
Propojovací výstupy : Line RCA výstup, XLR Balanced
Výstupní napětí: 3.0 V RMS (+10 dBV) RCA (na 0 dB), 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR(na 
0 dB)
Výstupní impedance: 200 ohm
Frekvenční rozsah systému (CD Mode): 0,0 až 22KHz +/- 0,3 dB (limitováno CD 
standard)
Analogový výstupní filtr: 0,0 až 180 kHz +/- 3 dB 
Frekvenční rozsah analogového stupně: 0,0 to 2MHz +/- 3 dB
Konfigurace: Solid state | Převzorkování: DF 1706 8 x Digitání filtr | Převzorkovací 
filtr: uživatelem nastavitelný Sharp & Slow Roll-off filtrační odezva.
D/A Converter: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter
I/V Conversion: I/V přechod pomocí chráněné topologie obvodů používajících diskrétní 
součástky
Výstupní stupeň: chráněné topologie obvodů používajících diskrétní součástky, vysoká 
linearita & nízký šum
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)
Rozměry (HxWxD): 75 x 430 x 350 mm
Hmotnost: 10 Kg | Poznámka: Integrovaný Digitální zdroj plně ovládaný DO.

pro IPA 70 anebo IPA140

+ 5 digitalních vstupů

 černé provedení   110 000 Kč s DPH 
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 DIGITÁLNÍ ZDROJE REVO DS SERIES

 REVO CDP-1BR referenční high-endový CD přehrávač 89 000 Kč s DPH 

Propojení: Line RCA výstup, XLR Balanced
Výstpuní napětí: 3.0 V RMS (+10 dBV) RCA (na 0 dB), 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR(na 0 
dB)
Výstupní Impedance: 200 ohm
Frekvenční rozsah systému: 0,0 až 22KHz +/- 0,3 dB (limitováno CD standard)
Analogový výstupní filtr: 0,0 až 180 kHz +/- 3 dB
Frekvenční rozsah analogového stupně: 0,0 až 2MHz +/- 3 dB
Konfigurace: Solid state
Převzorkování: DF 1706, 8 x digitální filtr
Převzorkovací filtr: Uživatelem nastavitelný pomocí jumperu uvnitř přístroje: Sharp & 
Slow Roll-off filtrační odezva.
D/A Converter: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter
I/V Conversion: I/V přechod pomocí chráněné topologie obvodů používajících diskrétní 
součástky
Výstupní stupeň: chráněné topologie obvodů používajících diskrétní součástky, vysoká 
linearita & nízký šum
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)
Rozměry (HxWxD): 75 x 430 x 350 mm

 REVO DAC-1 referenční D/A převodník 89 000 Kč s DPH 

In1 : USB, 2.0 High Speed
In2 : SPDIF RCA, 75Ohms
IN3 : AES/EBU XLR, 110Ohms
IN4 : TOSLINK OPTICAL, 96 KHz, (192.0 KHz umožněno, negarantováno)
IN5 : SPDIF RCA, 75Ohms (IN5 nastavitelný jako SPDIF výstup pomocí CD mechaniky)
Vzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz
Převzorkovací frekvence: 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz, 
AUTO MODE zakládá se na TI SRC4392 
Odchylky časování: +/- 2ppm typicky na 25°, +/- 10ppm na 60°
Digitální filtr: Slow & Sharp mode, zakládá se na TI Df1706 
Útlum signálu: 44.1KHz, 48.0KHz, auto a manuální nastavení 
Propojovací výstupy: Line RCA output, XLR Balanced
Výstupní napětí:3.0 V RMS (+10 dBV) RCA (at 0 dB), 6.0 V RMS (+16 dBV) XLR(at 0 
dB)
Výstupní impedance: 200 ohm 
Analogový výstupní filtr: 0,0 až 180 kHz +/- 3 dB
Frekvencční rozsah analogového stupně: 0,0 až 2MHz +/- 3 dB
Konfigurace: Solid state
Převzorkování: DF 1706 8 x digitální filtr
Převzorkovací filtr: Uživatelem nastavitelný Sharp & Slow Roll-off filtrační rozsah.
D/A Converter: PCM 1704 Multibit 24 Bit D/A converter 
I/V Conversion: I/V přechod pomocí chráněné topologie obvodů používajících diskrétní 
součástky
Výstupní stupeň: chráněné topologie obvodů používajících diskrétní součástky, vysoká 
linearita & nízký šum
Zdroj: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC nebo 115 VAC / 50-60Hz v některých zemích)  
Rozměry (HxWxD): 75 x 430 x 350 mm | Hmotnost: 10 Kg

  DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

REVO RC-43 ALU 8 370 Kč s DPH 

43-tlačítkový systémový DO (dálkový ovladač), vyrobeno obráběním z jednoho bloku 
hliníku, povrch stříbrný elox

Firma Xavian Electronics s.r.o. je výhradní dovozce výrobků Norma a zajišťúje servis.

 černé provedení  99 000 Kč s DPH 

 černé provedení  99 000 Kč s DPH 
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ZÁSUVKOVÝ DISTRIBUTOR

HERCULES - 10. zásuvkový výkonový distributor
max. příkon 2500 W

9 990 Kč s DPH 

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

Hercules Plus je zásuvkový výkonový distributor, pracující jako síťový filtr do výkonu 
2500W.
Síťový filtr umožňuje ochranu připojených elektrických zařízení vašeho poslechového 
systému (a zároveň pracuje jako síťová pračka).
Specifikace:

Hercules, Multiplug, Max. výkon 2500 Wattů. 
Hercules Plus, Multiplug – síťový filtr, Max. výkon 2500 Wattů.

• 10 zásuvkových výstupů. 
• 2 oddělené větve připojení. 
• Symmetrický síťový filtr & přepěťová ochrana. 
• Vysokoproudové polypropylenové filtrační kondenzátory.
• Rezistory s kovovou vrstvou. 
• 5-letá záruka.    

HERCULES PLUS - 10. zásuvkový výkonový 
distributor max. příkon 2500 W, přepěťová ochrana, 
filtrace napětí

12 100 Kč s DPH 

Hercules Plus je zásuvkový výkonový distributor, pracující jako síťový filtr do výkonu 
2500W.
Síťový filtr umožňuje ochranu připojených elektrických zařízení vašeho poslechového 
systému (a zároveň pracuje jako síťová pračka).
Specifikace:

Hercules, Multiplug, Max. výkon 2500 Wattů. 
Hercules Plus, Multiplug – síťový filtr, Max. výkon 2500 Wattů.

• 10 zásuvkových výstupů. 
• 2 oddělené větve připojení. 
• Symmetrický síťový filtr & přepěťová ochrana. 
• Vysokoproudové polypropylenové filtrační kondenzátory.
• Rezistory s kovovou vrstvou. 
• 5-letá záruka.  

ATHINA PLUS - kompletní filtrace a izolace ze sítě 
pomoci izolačního transformátoru, 
kontrola napětí voltmetrem, přepěťová ochrana

22 100 Kč s DPH 

Athina je kompletní síťová filtrace a izolace pomocí izolačního transformátoru, kontrola 
napětí voltmetrem, odstranění parazitních proudů, ochrana proti přepětí.
Specifikace:

Athina, oddělovací transformátor - výstupní výkon 300 Wattů, filtrovaný výstupní výkon 
2500 Wattů.
Athina Plus, oddělovací transformátor - výstupní výkon 800 Wattů, filtrovaný výstupní 
výkon 2500 Wattů.

• Symetrický síťový filtr & ochrana proti přepětí. 
• Voltmetr. 
• Ručně vyráběný oddělovací transformátor. 
• Vysokoproudové polypropylenové filtrační kondenzátory.
• Rezistory s kovovou vrstvou. 
• 5-letá záruka.  
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ZÁSUVKOVÝ DISTRIBUTOR

SUPER ATHINA - extremně kvalitní kompletní filtrace 
a izolace ze sítě pomocí izolačního transformátoru

49 990 Kč s DPH 

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

Super Athina je extremně kvalitní kompletní filtrace a izolace ze sítě pomocí izolačního 
transformátoru.

Super Athina umožňuje 2 přímé připojení, 4 symetrické připojení, a 4 symetrické 
izolované připojení.
Filtr obsahuje přepěťovou ochranu (světla apod.), a eliminuje všechny parazitní proudy 
navrstvené v  síti. 
Kapacita filtru umožňuje filtrovat až 2500W.

Super Athina může být osazena izolačním transformátorem zajišťujícím výslednou 
signálovou čistotu pro vaše zvukové zařízení.
Na přání je možné dodat přístroj také s výkonovou tlumivkou do cca. 2000W, linearizující 
výkonové parametry.
Čelní panel obsahuje LCD displej pro monitoring všech důležitých pracovních parametrů.
Přístroj je také osazen Bluetooth rozhraním a komunikuje se smartphony pomocí aplikace 
Tsakiridis Devices.

Specifikace:

Athina, síťový filtr - Isolator, filtrovaný výkon 2500 Watt, Isolator výkon 300 Wattů. 
Athina Plus, síťový filtr - Isolator, filtrovaný výkon 2500 Watt, Isolator výkon 800 Wattů.
• 4 Síťové symetrické filtrovací zásuvkové výstupy. 
• 2 Přímé výstupy.
• 4 symetrické Isolated zásuvkové výstupy.
• Korekce výkonového faktoru. 
• Tlumivka pro linearizaci výstupních parametrů.
• Přepěťová ochrana. 
• Informační displej (Watt / Volt / Ampere / Power Factor). 
• Bluetooth rozhraní. 
• Ruční výroba tlumivek a transformátorů. 
• Výkoná Android / iOS / Windows aplikace. 
• Vysokoproudové filtrační kondenzátory. 
• 5 let záruka. 

THALIA - elektronkový předzesilovač 26 990 Kč s DPH 

Thalia je sestrou předzesilovače Alexander, jedná se o elektronkový předzesilovač.
V základu oba přístroje používají stejné obvody, ale výkonový zdroj je zde jednodušší v 
základním designu.
Thalia také není vybavena pro dálkové ovládání, a nastavení vstupů se provádí otočným 
selektorem.
Ovládání hlasitosti není motorické (díky absenci DO), ale stále se jedná o modrý Alps.
Z hlediska jednoduchosti přístroje, tento není vybaven kontrolním displejem.
Nehledě na odlišnost ve vybavení, elektronické obvody předzesilovací části jsou u obou 
přístrojů shodné, a proto můžeme konstatovat že kvalita výstupního signálu je na velmi 
vysoké úrovni.
Jako taková je Thalia důstojným partnerem ostatním přístrojům ve vašem poslechovém 
řetězci, a užijete si ní hodiny reprodukované hudby ve vysoké kvalitě. 

Specifikace:

Thalia, Předzesilovač, (2 x 12AT7). 
• 5 signálových vstupů s jedním Tape výstupem. 
• Potenciometr Alps pro ovládání hlasitosti.
• Párované elektronky na vstupním obvodu. 
• Vybírané relátka vysoké kvality. 
• 3 nezávislé DC vykonové zdroje. 
• Oboustraně tištěné desky plošných spojů s oddělenými cestami pro signálovou část 
   a výkonovou část. 
• Kondenzátory ve výkonovém zdroji United Chemicon. 
• Základny elektronek z porcelánové směsi. 
• Ručně vyráběné transformátory.
• Vysokoproudové Polypropylenové signálové kondenzátory. 
• Rezistory s kovovou vrstvou vybírané v toleranci 1%. 
• Pozlacené vstupní konektory Ultimax. 
• Pozlacené výstupní konektory Ultimax. 
• 5-letá záruka.

ELEKTRONKOVÝ PŘEDZESILOVAČ
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TRIODOVÝ ZESILOVAČ

ORPHEUS - ultimativní triodový monoblok 39 990 Kč s DPH 

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
Tel.: 734528189, e-mail: info@xavian.cz, www.xavian.cz
IČ: 25618415, DIČ: CZ25618415 

Orpheus je dle řecké mytologie schopný okouzlovat všechny žijící bytosti jeho hudbou.
Tento ultimativní triodový monoblok, se svým neporovnatelným zvukem, okouzlí bez 
pochyb i Vás.
Ve triodové třídě A, s nulovou zpětnou vazbou, osazen ručně vyráběnými, vícevrstvými 
výstupními transformátory vysoké kvality, nabízí vynikající přednes.
Tento zesilovač vás usadí do pohovky k nekončícímu poslechu vaši oblíbené hudby.

Specifikace:

Orpheus , Výkonový zesilovač, 2 x 20 Wattů, (2 x 845 / 2 x 211, 2 x 6SL7, 2 x 6L6). 
• Konstrukce monobloku. 
• Triody třídy A v zapojení. 
• Nulová zpětná vazba. 
• Párované vstupní a výstupní elektronky mezi jednotivými kanály. 
• Přepínatelný režim zapojení 845 / 211. 
• Tištěné spoje spolu s ručně propojovanou topologií.
• Kondenzátory ve výkonovém zdroji United Chemicon.
• Základny elektronek z porcelánové směsi. 
• Ručně vyráběné, vysoce lineární, vícevrstvé výstupní transformátory.
• Toroidní síťový transformátor.
• Vysokoproudové Polypropylenové signálové kondenzátory.  
• Rezistory s kovovou vrstvou vybírané v toleranci 1%. 
• Zakázkové vyráběné vstupní konektory. 
• WBT Next Gen výstupní terminály. 
• 5-letá záruka. 

ZEUS - extremně kvalitní elektronkový phono 
předzesilovač

33 000 Kč s DPH 

Zeus je extremně kvalitní elektronkový MM nebo MC phono předzesilovač.
Hybridní topologie kombinuje velmi nízký šum op-ampu ICs na vstupní části, a 
elektronky (6DJ8) na výstupní části v katodové sestavě.
Vybavené sofistikovaným síťovým zdrojem který poskytuje 4 nezávislé DC zdroje.
Zeus je vybaven volbou 5-ti hodnot vstupních odporů, volbou 4 vstupních hodnot 
kondenzátorů, a 4  hodnot zisku, pro perfektní sladění s vaší phono přenoskou.  
S pečlivostí do posledního detailu, tento phono předzesilovač, je správně řečeno světová 
třída.

Specifikace:

Zeus , MC / MM předzesilovač, (1 x 6DJ8). 
• 4 nezávislé DC síťové zdroje.
• 5 možností vstupního odporu.
• 4 možnosti vstupní kapacity.
• 4 možnosti zisku.
• Velmi nízká hladina šumu na vstupní části. 
• Oboustraně tištěné plošné spoje s oddělenou signálovou a výkonovou částí.
• Kondenzátory ve výkonovém zdroji United Chemicon. 
• Základny elektronek z porcelánové směsi. 
• Ručně vyráběné síťové transformátory.
• Vysokoproudové Polypropylenové signálové kondenzátory. 
• Rezistory s kovovou vrstvou vybírané v toleranci 1%. 
• Pozlacené vstupní konektory Ultimax. 
• Pozlacené výstupní konektory Ultimax.
• 5-letá záruka. 

ELEKTRONKOVÝ PHONO PŘEDZESILOVAČ



TRIODOVÝ ZESILOVAČ

AEOLOS ULTRA -  integrovaný elektronkový 
zesilovač 2 x 70 W

66 000 Kč s DPH 

STRANA 2

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o., Za Mlýnem 114, 253 01 Hostivice – Praha západ
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Aeolos Ultra je novou revizí modelu Aeolos, která je osazena elektronkami KT150.
Model Ultra nabízí více výkonu spolu s vizuálním „faceliftem“, ale všechny vynikající 
parametry zůstaly zachovány.

Specifikace:

Aeolos Ultra, elektronkový zesilovač vysoké kvality, 2x70W, 4x KT150, 4x12AT7.

• Dálkové ovládání. 
• 4 vstupní relé pro selektor linkových vstupů spolu s Tape Out výstupem.
• Spínací relé vysoké kvality.
• Modrý potenciometr Alps pro ovládání hlasitosti. 
• Párované vstupní a výstupní eletronky. 
• Kondenzátory ve výkonovém zdroji United Chemicon. 
• Základny elektronek z porcelánové směsi. 
• Oboustraně tištěné plošné spoje s oddělenou signálovou a výkonovou částí. 
• Ručně vyráběné, vysoce lineární, vícevrstvé výstupní transformátory. 
• Vysokoproudové Polypropylenové signálové kondenzátory. 
• Rezistory s kovovou vrstvou vybírané v toleranci 1%. 
• Pozlacené vstupní konektory Ultimax. 
• Niklované výstupní konektory Ultimax. 
• 5-letá záruka. 

 


