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Síťový filtr  
IsoTek SOLUS EVO3 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

Nejen stále zhoršující se stav sítě napájení elektroniky v domácnostech, ale i díky novým 
bezdrátovým technologiím trpí naše sluchové orgány i audiovizuální přístroje, jejichž výkon i 
životnost jsou závislé na kvalitě elektrické energie. Speciální nabídka kompletu IsoTek nabízí 
základní vyčištění elektrorozvodné sítě a zamoření rušivých signálů, ochranu proti přepětí, šetří i 
prvotní proudový náraz zdrojů jednotlivých připojených přístrojů, čímž prodlužuje jejich funkčnost 
a zamezuje také vzájemné kontaminaci mezi přístroji. Filtr i speciální izolované síťové kabely 
zabraňují průniku vysokofrekvenčního a všeobecného rušení, které je všude kolem nás, anichž 
bychom si toto uvědomovali, jako jsou mobily, internet, bluetooth, televizní i rozhlasové vysílače a 
jiné bezdrátové přenosy. Všechny tyto faktory se promítají na výsledný zvuk i obraz Vašeho 
systému a zásadně ovlivňují jeho životnost. Mimořádná nabídka sestavy IsoTek vám povýší 
kvality vaši domácí zábavy a pomůže s přesným nastavením každého systémů. 

Limitovaný Solus set je složený ze síťového filtru EVO3 Solus, 3 ks síťového kabelu EVO3 
Premier  v délce 1,5m a nastavovacího disku Ultime System set-up CD. 

EVO3 SOLUS 

IsoTek EVO3 Solus je postavena mezi vstupní filtr Sirius a velice uznávaný Aquarius. 

V podstatě je základní komponentovou jednotkou nové generace EVO3, která povyšuje stávající 
GII o nejnovější poznatky a technologie síťových filtrů a ochran, jako je sofistikovaný Delta filtr, 
který se s nově navrženým individuálním diferenciálem filtrování vztahuje ke každé jednotlivé 
přípojné zásuvce a zabraňuje tak křížové kontaminaci mezi připojenými audio komponenty. 
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IsoTek vlastní KERP® a Polaris X® technologie, které jsou rovněž součástí nového Solusu. První 
z nich vyrovnává odpor ve všech přípojných zásuvkách, čímž se zvyšuje účinnost vnitřní filtrace 
sítě. Druhá zaručí, že se elektrony vydají nejsnadnější cestou, čímž se snižují přeslechy a 
zlepšuje se izolace mezi komponenty. 

 Filtrační síťová a předpěťová ochrana EVO3 Solus je jednoduchý účinný prostředek zlepšení 
zvuku vaši hifi sestavy. Barevné provedení Black nebo Silver. 

Počet vývodů 6 
Typ provozoven Velká Británie, EU, USA, CH, AU, ZA 
Standardní napájecí přívod IEC C14 tavený 
Síťové napětí 100-240VAC/50-60Hz 
Maximální proud 10amper HRC 
Celkový výkon 2300VA (Velká Británie / EU) 1100VA (USA) 
Rozměry 444x105x305mm (ŠxVxH) 
Hmotnost 7,5 kg 
 

EVO3 PREMIER 

Nová generace EVO3 kabelu/3 vodiče o průměru 2mm, vysoce kvalitní stříbrná 99,9999 % OFC, 
Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek IEC 
C7/C15/C19, délka 1,5m.	   	  

 

	  

	  


