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Apogee Groove
Portable USB DAC and Headphone Amp for Mac and PC

POZNEJTE APOGEE GROOVE

Apogee Groove je skvělý USB DA převodník a 
sluchátkový zesilovač pro poslech hudby na vašem 
Mac nebo PC. Groove používá stejnou zvukovou 
technologii, kterou najdete v nejprestižnějších 
nahrávacích studiích a přenáší ji na váš notebook. 
Připojte Groove do USB portu počítače a vaše 
sluchátka nebo aktivní reprosoustavy do audio 
výstupu vašeho Groove. A to je vše. Výstup Groove 
nabízí dostatek výkonu do libovolné impedance
a Apogee technologie Constant Current Drive™ 
dostane z vašich sluchátek nejlepší možný zvuk. 
Budete ohromeni rozdílem ve zvukové kvalitě - 
precizní stereo obraz, razantní basy a úžasně
čisté vysoké high-haty.

■ USB 2 připojení k Mac i PC
■ Zpracování audia až 24 bit / 192kHz
■ DA převodníky ESS Sabre
■ Rozšíří možnosti iTunes, Tidal, Spotify, Pandora

nebo dalších podobných služeb
■ Constant Current Drive™ nabízí vyrovnanou

frekvenční charakteristiku se všemi sluchátky
■ Quad Sum DAC™, 4 DA převodníky na kanál pro

vysoký dynamický rozsah a nízké zkreslení

■ Asynchronní USB vstup
■ Vícebarevné LED indikují stav a úroveň
■ Napájení přes USB
■ Ovládání hlasitosti a mute
■ Kompaktní a přenosný

(95mm D x 30mm Š x 16mm H)
■ Standard a Anniversary Edition
■ Kovové hliníkové tělo
■ Vyrobeno v USA

     5 990 Kč  

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Apogee Groove
Poslouchejte vaše nahrávky ve studiové kvalitě

NAHRÁVÁ APOGEE. PŘEHRÁVÁ GROOVE.

Apogee patří již  30 let k největším 
inovátorům a technologickým 
tahounům digitálního nahrávání 
zvuku. Od rocku ke klasice, od hip-
hopu ke country a od reggae k 
jazzu, nejúspěšnější světoví umělci, 
producenti a zvukoví mistři používají 
Apogee zařízení pro pořízení nahrávek, 
které pak získávají GRAMMY. Nyní 
poprvé je malý Apogee Groove 
vybaven stejnou technologií, jaká 
se užívá v nahrávacím studiu a to v 
kapesním formátu, který můžete mít 
všude s sebou a který vám umožní 
excelentní hudební zážitek.




