NAD sztereó újdonságok
Hosszú csend után friss készülékekkel bővült a NAD sztereó kínálata. A ránézésre
klasszikus külsejű újoncok valójában számos finomságot, pl. hálózati extrákat és hibrid
digitális erősítést is tartalmaznak.

NAD hifi 2016

Három új, DA konverterrel egybeépített, hibrid digitális integrált sztereó erősítő került a kanadai cég
kínálatába, melyek remekül prezentálják a hifi elektronikák aktuális fejlődési státuszát. A készülékek nem
csak hangfalak hajtására, hanem hálózati forráseszközként szolgálhatnak.

A trió két nagyobb tagjának számító NAD C 368 (2 x 80 W) és C 388 (2 x 150 W) készülékek moduláris
felépítésűek. Utóbbi alatt értendő, hogy a jövőben tetszés szerint kiegészíthetjük képességekeit, opcionálisan
megvásárolható HDMI lapkát és digitális bemeneteket építhetünk beléjük.

Emellett BluOS képességgel is felruházhatók, így egyidejűleg alkalmazhatók integrált sztereó erősítőként és
multiroom zónajátszóként is. A NAD C 368 bruttó 299 990 Ft, míg nagyobb testvére, a NAD C 388 jelenleg
479 990 forintos áron rendelhető.

A trió legkisebb tagjaként debütált NAD C 338 szintén hibrid, DA konverterrel egybeépített rendszerű,
lényegesen kedvezőbb helyigénnyel és árcédulával. Analóg sztereó RCA aljzatokból csak három (közülük
egy phono) található rajta, viszont két koaxiális és további két optikai bemenetet is nyújt, beépített, aptX
Bluetooth és WiFi vevőkkel karöltve.

A csatornánként 50 W folyamatos teljesítményre képes, lapos profilú készülékhez tetszés szerint, aktív
mélysugárzót is társíthatunk, hálózati UPnP kliensének köszönhetően pedig hallgathatunk rajta internetről
szolgáltatott műsorokat vagy NAS-on tárolt tartalmat. A NAD C 338 ugyancsak rendelhető már

Magyarországon is, bruttó 199 990 forintért vásárolhatják meg a korszerűségre és költséghatékony hifi
rendszerre vágyó zenekedvelők.

Bármennyire is igyekszik lépést tartani a NAD, egyelőre még nem temeti a múltat és kitartóan gyárt CDjátszókat is. Az új erősítőkkel párhuzamosan érkező NAD C 568 a C 565BEE utódjaként is értelmezhető. A
többi terméktől eltérően ő nem vonultat fel hangzatos extrákat, elsősorban koronggyűjteményünk minőségi
megszólaltatását szolgálja. Utóbbi érdekében ultra precíz óraművet, villámgyors műveleti erősítőket és
elkülönített feszültségszabályzóval ellátott toroid trafót építettek bele.

Különleges szolgáltatásai között említhető az adathordozókról való lejátszást támogató előlapi USB port
megléte, igaz, a támogatott fájlok (MP3 és WMA) mennyisége nem túl nagy. A NAD C 568 szintén
megvásárolható már hazánkban is, 229 990 forintos áron találkozhatnak vele a hifi boltok polcain.
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