Evolution 2 CD

Evolution 5350

Evolution 2 Tuner
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Evolution 2 Integrated + Evolution 2 CD

Evolution 2 Series
De Evolution lijn is het resultaat van jaren onderzoek en is een waardige opvolger van de legendarische ‘42’ lijn. Gebruik makend van de nieuwste ontwerptechnieken is deze prachtig lijn tot
leven gekomen. Niets dan de beste onderdelen worden gebruikt in dit muzikale hoogstandje en
het 12mm dikke aluminium front geeft het de looks en feel. Onlangs opgewaardeerd met de Evo
2 CD en Evo 2 Integrated. Tevens in chique zwart aluminium verkrijgbaar,

Evolution 2 Integrated

Evolution 5350 / Evo 2 Integrated / Evo 2 CD / Evo 2 Tuner afwerking in zilver of zwart				
Evo 5350
Evo 2 Integrated
Evo 2 CD
Evo 2 Tuner

Geïntegreerde versterker 2 x 120 Watt 8 Ohm. 2 x 200 Watt 4 Ohm. 5 lijningangen inclusief 1 opnamelus.		
Geïntegreerde versterker 2 x 85 Watt 8 Ohm. 2 x 150 Watt 4 Ohm. 5 lijningangen inclusief 1 opnamelus. 		
CD-speler 24 bit 192 kHz Burr-Brown delta-sigma DA-converter. Outputs: lijn en digitaal (coax en optisch via Toslink).
FM - AM tuner RDS. 80 presets. 					

Sequel 40

Prijs
e 1.625,00
e
975,00
e
975,00
e
525,00

Sequel 48 en 54

Sequel Accessoires
Optioneel verkrijgbaar voor de Evolution 2 en de Destiny 2 integrated zijn de Moving Magnet en Moving Coil Phono voorversterkermodules. Het zwarte goud van weleer verdient het om op niveau beluisterd te kunnen worden. De Sequel 40 en 48 zijn voor MM elementen en de Sequel 54 is voor MC elementen. Alle modules hebben een minimale
RIAA afwijking en totale harmonische vervormingswaarden van minder dan 0,03%

(plug in) Phono voorversterkers Sequel 40 / Sequel 48 / Sequel 54					
Sequel 40 medium / high
output MM
Sequel 48 low output MM of
high output MC
Sequel 54 medium output MC

Gain 40 dB. S/N -83dB. THD. < 0,03 %. Input sens. & Imp. 3,5 mV. / 47 kOhm / 220 pF.
Overload margin 22 dB. Geschikt voor medium tot high output MM elementen van 3,5 mV tot 5 mV
Gain 48 dB. S/N -83dB. THD. < 0,03 %. Input sens. & Imp. 1 mV. / 47 kOhm / 220 pF.
Overload margin 22 dB. Geschikt voor low output MM en high output MC elementen van 0,9 mV tot 2 mV
Gain 54 dB. S/N -75dB. THD. < 0,05 %. Input sens. & Imp. 0,5 mV. / 1 kOhm / 3300 pF.
Overload margin 20 dB. Geschikt voor medium output MC elementen van 0,5 mV tot 1 mV		
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW

Prijs

e

130,00

e

185,00

e

185,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Evolution 2 lijn tevens in zwart aluminium verkrijgbaar

Destiny 2 Integrated

Destiny 2 CD

Destiny 2 Integrated

Destiny 2 Tuner

Destiny 2 Series
Mike Creek is de laatste jaren actief bezig geweest om producten te creëren in een hoger marktsegment. Een geheel nieuw designteam is samengesteld om juist
dit te bewerkstelligen. De Destiny lijn werd het resultaat van alle inspanningen. Onlangs opgewaardeerd met de Destiny 2 Integrated en Destiny 2 CD.

Destiny 2 Integrated / Destiny 2 CD / Destiny 2 Tuner						
Prijs
2 Integrated Geïntegreerde versterker 2 x 120 Watt 8 Ohm. 2 x 180 Watt 4 Ohm. 6 lijningangen inclusief 1 opnamelus. 		
e 2.275,00
2 CD
CD-speler. 24 bit, 192 kHz Crystal delta-sigma DA-converter. Outputs: lijn en digitaal (coax).			
e 1.975,00
2 Tuner
Analoge FM/AM tuner met RDS. Draaiknop voor afstemming. Hoogwaardige tuner met hoge gevoeligheid en lage vervorming. e
925,00
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Destiny 2 lijn tevens in zwart aluminium verkrijgbaar

Wyndsor Pre

Wyndsor Turntable

Wyndsor
Vele jaren ontwikkeling is geïnvesteerd in de totstandkoming van de Wyndsor draaitafel. Niet alleen een lust voor het oog, maar wat
Creek betreft de perfecte partner voor het afspelen van de zwarte schijven. Een doordacht en trillinsarm chassis draagt het massieve
meerlaags acrylen plateau van 6 cm dikte. De robuuste en zeer stabiele motor drijft met drie siliconen banden het plateau aan. De
perfect klinkende arm maakt het ontwerp af. Laat je verrassen door de sublieme rust die een goede draaitafel in zich kan hebben. Nieuw
in de Wyndsor lijn is de Phono Pre. De digitale instelmogelijkheden laten vrijwel alle MM en MC elementen zo goed mogelijk matchen
met vele voorversterkers. Via voorkeuze instellingen op naam kunnen de meest favoriete elementen razendsnel gekozen worden. Zelfs
gebalanceerde werking mogelijk via speciale DIN stekkers. Zowel de Wyndsor als de Wyndsor Pre hebben een separate voeding.

Wyndsor Pre achterzijde

Wyndsor / Wyndsor Pre 							
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Wyndsor
Wyndsor Pre

Platenspeler. Volledige in-house ontwikkeling. Wordt geleverd met speciale toonarm en separate PSU. In zwart aluminium.
Phono voorversterker. Voor optimale, digitale afgestemming (met geheugen) op vrijwel alle elementen. Met separate PSU.
In zwart en zilver aluminium uitvoering verkrijgbaar.

OBH-11

OBH-15

OBH-18 MM

OBH-21

OBH-21SE

OBH-22

Prijs
e 2.799,00
e 1.975,00

OBH Series
De OBH lijn van Creek mag inmiddels legendarisch genoemd worden. Deze miniatuurversterkers zijn geëvolueerd tot de
modellen van vandaag met luxe fronten en hebben reeds vele prijzen in de wacht weten te slepen.

OBH-11 / OBH-15 / OBH-18 MM / OBH-21 / OBH-21SE / OBH-22 / OBH-Uni afwerking in zilver m.u.v. OBH-11 en OBH-Uni			
OBH-11
OBH-15
OBH-18
OBH-21
OBH-21SE
OBH-22
OBH-Uni

Hoofdtelefoon voorversterker (line feed) in compacte zwarte aluminium behuizing.			
Universele (MM+MC) phono voorversterker in compacte aluminium behuizing. Inclusief voeding. 		
MM Phono voorversterker in compacte aluminium behuizing. Inclusief voeding. 			
Hoofdtelefoon voorversterker (line feed) in compacte aluminium behuizing. Inclusief voeding. 			
Als OBH-21 met speciaal geselecteerde componenten. Inclusief voeding. 				
Passieve voorversterker met IR afstandsbediening in compacte aluminium behuizing. Inclusief voeding. 		
Universele voeding t.b.v. OBH serie. Hoogfrequent schakelende voeding.				
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW

e
e
e
e
e
e
e

Prijs
200,00
349,00
325,00
299,00
399,00
499,00
55,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

Wyndsor voeding

