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AMPLIFICADORES

Solo 375XD Mono

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 1 via RCA, 1 via XLR | Saídas: 1
Output power375 W RMS at 8 Ω, 600 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 31 Kgs

29 980 €

Solo 575XD Mono

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 1 via RCA, 1 via XLR | Saídas: 1
Output power 575 W RMS at 8 Ω, 900 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 36 Kgs

37 980 €

Duo 125XD Stereo

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 2 via RCA, 2 via XLR | Saídas: 2
Output power 125 W RMS at 8 Ω, 250 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 27 Kgs

9 990 €

Duo 175XD Stereo

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 2 via RCA, 2 via XLR | Saídas: 2
Output power 175 W RMS at 8 Ω, 300 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 32 Kgs

12 990 €

Duo 300XD Stereo

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 2 via RCA, 2 via XLR | Saídas: 2
Output power 300 W RMS at 8 Ω, 540 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 36 Kgs

15 990 €
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AMPLIFICADORES Multi Canal

Trio 300XD Multi-Channel

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 3 via RCA, 3 via XLR | Saídas: 3
Output power 300 W RMS at 8 Ω, 540 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 45 Kgs

18 990 €

Chorus 4200XD Multi-Channel

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 4 via RCA, 4 via XLR | Saídas: 4
Output power 200 W RMS at 8 Ω, 360 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 40 Kgs

12 990 €

Chorus 5200XD Multi-Channel

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 5 via RCA, 5 via XLR | Saídas: 5
Output power 200 W RMS at 8 Ω, 360 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 43 Kgs

14 990 €

Chorus 7200XD Multi-Channel

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com 
o circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web inter-
na que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. 
Entradas: 7 via RCA, 7 via XLR | Saídas: 7
Output power 200 W RMS at 8 Ω, 360 W RMS at 4 Ω; 
Dimensões: 434 mm x 194 mm x 536 mm; Peso: 50 Kgs

17 490 €

Theater 7XD Multi-Channel

Krell Class A iBias™ Technology. As fontes de alimentação dos ampli-
ficadores Krell iBias Classe A foram optimizadas para utilização com o 
circuito iBias. Conectividade RJ 45 Ethernet e uma página web interna 
que é acessível a partir de qualquer smartphone, tablet, ou laptop. Os 
novos amplificadores iBias Classe A Krell dão aos audiófilos e fãs de 
home theater de hoje tudo o que poderiam querer num amplificador.

12 990 €
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AMPLIFICADOR INTEGRADO

K300i

O K-300i incorpora um novo desenho de circuito amplificador com 
tecnologia Krell iBias™, fornecendo 150 Watts/Canal a 8Ω e 300 
Watts/Canal a 4Ω. O iBias fornece os benefícios sónicos da amplifica-
ção de Classe A sem o excessivo calor e consumo energia dos Classe 
A tradicionais. Com a opção digital instalada, o K-300i torna-se um 
DAC de referência. Transformador 771VA com 80,000μF de capaci-
tância forma uma potente fonte de alimentação para um excelente 
controlo de sinal e dinâmica.

11 490 €

Módulo digital opcional 1 000 €

PRÉ-AMPLIFICADORES

Illusion

O pré-amplificador Illusion alarga a tradição Krell de separar a ali-
mentação de energia do circuito de áudio nos seus pré-amplificado-
res de referência. A funcionalidade opcional de crossover oferece a 
possibilidade de utilizar um subwoofer/colunas satélite e ainda man-
ter um desempenho sónico da mais alta qualidade. duplo monaural 
de canais esquerdo e direito, com a sua própria regulação de alimen-
tação eléctrica.

24 990 €

Illusion Crossover 3 990 €

Illusion II

O pré-amplificador Illusion II é um duplo monaural de canais esquer-
do e direito, com a sua própria regulação de alimentação eléctrica. O 
módulo digital suporta até 24 bit/192kHz LPCM. Todos os sinais digi-
tais são alimentados por um ESS Sabre DAC. Fonte de alimentação 
sobredimensionada para um pré-amplificador, a fonte de alimenta-
ção inclui um transformador de 95 VA e 40.000 μF de capacitância

12 990 €

PROCESSADORES

Foundation 4K

Descodificando os mais recentes formatos de áudio “lossless”, comu-
tação digital extensiva, transmissão 3DTV, e muito mais, o Founda-
tion 4K UHD está totalmente em conformidade com a era digital. O 
processador de 7.1 canais também apresenta saídas de áudio balan-
ceadas, configuração automática e EQ de sala Duas saídas de vídeo 
HDMI independentes (2xARC) podendo ser configuradas para enviar 
sinais de vídeo diferentes para dois ecrãs individuais.

12 990 €
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FONTES

Vanguard Universal DAC

O Vanguard Universal DAC é o primeiro DAC autónomo de Krell em 
mais de 20 anos - reinscrevendo o legado digital de Krell, incorporan-
do o mais recente em conectividade e tecnologia digital.
USB, coaxial and optical digital inputs, 2 HDMI inputs and output, 
Ethernet; ESS Sabre DAC; Entradas Coaxial e HDMI PCM até 24-bi-
t/192kHz. Entrada Optica até 24-bit/96kHz: As entradas HDMI 2.0 
suportam conteúdos de vídeo DSD e 4K. A saída HDMI inclui Audio Re-
turn Channel (ARC); Bluetooth aptX®; Roon ready, MQA, Spotify Con.

9 200 €

ACESSÓRIOS

HDMI 4K HDR Switcher

O switcher alarga as capacidades de vídeo do Foundation, Foun-
dation 4K, S-1200, e Evolution 707 para full 4K com HDR, conforme 
delineado na especificação HDMI v2.0b. HDR (High Dynamic Range) 
como definido pelas especificações HDR10 ou Dolby Vision, aumenta 
a gama de cores de 256 cores para pelo menos 1024 cores.

1 490 €

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/

