
Streamovací servery 

Ceník 6-2022 
Změna cen vyhrazena 

ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Tel.: (+420) 731 012 941 ; e-mail: info@altei.cz 

IČO 25637274, DIČ CZ25637274, 
 bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu: 2107801691/2700 
Altei spol. s r.o. je registrována v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56913
 

www.altei.cz 

http://www.altei.cz


Pomocí Roon znovuobjevíte staré oblíbené hudební kousky, na které jste už zapoměli a objevíte novou 
hudbu, kterou si zamilujete. 

Prozkoumáte svět hudby přesně podle vašeho vkusu. Necháte se překvapit fotografiemi, životopisy, 
recenzemi, texty, daty koncertů, doporučeními a dalšími… 

Začněte s hudbou, kterou znáte a necháte se Roonem vést k dalším milionům hudebních souborů ve 
vysokém rozlišení na TIDAL a Qobuz. 

Roon spravuje veškeré vaše hudební soubory, streamovací služby i vaše audio zařízení různých výrobců. 

V nabídce máme i hudební server Roon Nucleus a Nucleus+ , který nabídne hardware, operační systém, 
software navržený tak  aby poskytoval bezhlučný, vysoce výkonný a energeticky úsporný Roon Core. 

Pro předplatné služby Roon použije náš referenční link : 
https://roonlabs.com/r/siqU0Cexv0qbcQpnAO6yyw 

Při využití tohoto linku získáte 30 dní předplatného navíc k ročnímu předplatnému 

Předplatné služby Roon na jeden rok je 12.99 USD při pravidelné měsíční platbě nebo 9.99 USD měsíčně 
tedy 120 USD celkem při roční platbě, nebo můžeze mít doživotní předplatné za 700 USD. 

https://roonlabs.com/r/siqU0Cexv0qbcQpnAO6yyw


Roon Labs
Kód:
Síťový hudební server Roon Nucleus je výjimečný svým výkonem, robustností v podpoře
metadat a flexibilitou. Nucleus představuje nejrychlejší cestu, jak rozběhnout systém Roon a
nepotřebujete k tomu žádné počítačové nebo síťové znalosti. Je zcela tichý, bez ventilátorů
obvykle potřebných u klasické počítačové platformy. Nucleus je vybaven dvěma USB
rozhraními pro nezávislé připojení převodníku a externího úložiště, dvěma zvukovými
výstupy HDMI, síťovým portem pro Gigabit Ethernet a aktualizací firmwaru integrovaného do
aplikace Roon. V ceně serveru je předplatné služby Roon na jeden rok.
Server Roon Nucleus pojme až 10.000 alb a až 100.000 skladeb a je schopen obsloužit až 6
simultánních zón. U některých kombinací DSP procesingu s DSD záznamy může dojít k

45 800 KčMOC vč. DPH:

NUCLEUS

Kód:
Síťový hudební server Roon Nucleus Plus je výjimečný svým výkonem robustností v podpoře
metadat a flexibilitou. Nucleus Plus představuje nejrychlejší cestu, jak rozběhnout systém
Roon a nepotřebujete k tomu žádné počítačové nebo síťové znalosti. Je zcela tichý, bez
ventilátorů obvykle potřebných u klasické počítačové platformy. Nucleus Plus je vybaven
dvěma USB rozhraními pro nezávislé připojení převodníku a externího úložiště, dvěma
zvukovými výstupy HDMI, síťovým portem pro Gigabit Ethernet a aktualizací firmwaru
integrovaného do aplikace Roon. V ceně serveru je předplatné služby Roon na jeden rok.
Server Roon Nucleus Plus pojme více než 10.000 alb (100.000 skladeb) a je schopen 
obsloužit více než 6 simultánních zón. Nucleus se dodává bez vnitřního úložiště (HDD,

77 800 KčMOC vč. DPH:

NUCLEUS+

Kód:
Síťový hudební server WHIRLWIND je výjimečný svým výkonem a robustností v podpoře
metadat a flexibilitou. WHIRLWIND představuje spolehlivou cestu, jak rozběhnout systém
Roon a nepotřebujete k tomu žádné počítačové nebo síťové znalosti. WHIRLWIND je
vybaven dvěma USB rozhraními pro nezávislé připojení převodníku a externího úložiště, 4
analogovými zvukovými výstupy RCA, 4 digitálními zvukovými výstupy RCA a 4 digitálními
zvukovými výstupy Toslink (optika) síťovým portem pro Gigabit Ethernet a aktualizací
firmwaru integrovaného do aplikace Roon.
Server WHIRLWIND pojme více než 10.000 alb (100.000 skladeb) a je schopen obsloužit
více než 6 simultánních zón. WHIRLWIND se dodává bez vnitřního úložiště (HDD, SSD),

139 800 KčMOC vč. DPH:

WHIRLWIND
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