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Κ.Β 

USB BOX 

 

 

BLUE DI 
Bluetooth Direct Box 
Dual Channel unit για μετάδοση 
μουσικής μέσο Bluetooth  

195,00 

 

 

I - DI 
Plug and play digital to analog 
interface με έξοδο μέσω balanced 
μετασχηματιστή για γαλβανική 
απομόνωση και είσοδο με mini Jack. 

205,00 

 

 

USB DI 
Plug and play digital to analog 
interface με έξοδο μέσω balanced 
μετασχηματιστή για γαλβανική 
απομόνωση 

212,50 

 

USB DI-VC 
Όμοιος με το USB DI αλλά με 
ρυθμιζόμενη έξοδο για εύκολη 
προσαρμογή 

225,00 

 

USB I/O 
Plug and play digital to analog 
analog to digital interface μέσω 
balanced μετασχηματιστή στις 
εισόδους και στις εξόδους 

312,50 

 

 

USB I/O VSR 

Plug and play με Variable Sample 
Rate digital to analog & analog to 
digital interface μέσω balanced 
μετασχηματιστή στις εισόδους και 
στις εξόδους 

487,50 
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BALANCER – DE BALANCER 

 

ISO Balancer 
Στερεοφωνικός unbalance to balance 
low impedance μετατροπέας μέσω 
μετασχηματιστή 

157,50 

 
ISO Balancer DI Όμοιος με το ISO Balancer αλλά με 

είσοδο σε RCA – Jack & Mini Jack 180,00 

 

ISO De-Balancer 
Στερεοφωνικός balance to unbalance 
low impedance μετατροπέας μέσω 
μετασχηματιστή 

157,50 

 
 

 

Balance 8 
8 κανάλια unbalance to balance low 
impedance μετατροπέας μέσω 
μετασχηματιστή 

463,00 

De Balance 8 
8 κανάλια balance to unbalance low 
impedance μετατροπέας μέσω 
μετασχηματιστή 

463,00 

DI BOX 

 

Pro-DI 
Ενεργό Di box με είσοδο high 
impedance και ξεχωριστή έξοδο για 
ενισχυτή οργάνου όπως και audio 
ground lift, -20db pad 

155,00 

Pro-DI Duo Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 2 
audio εισόδους 207,50 

 

DI-Pre Προενισχυτής μικροφώνου σε 
balance ρυθμιζόμενη έξοδο 220,00 

DI-Pre Duo Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 2 
μικροφωνικές εισόδους 312,50 

 

AV-DI 

Αctive di box με είσοδο 2 rca stereo 
ή mini jack και έξοδο 2 xlr .Ιδανικό 
για σύνδεση καρτών ήχου 
κομπιούτερ με επαγγελματικά 
συστήματα ήχου 

210,00 

 
 

 
DI-6SM 

Ενεργό Di 6 καναλιών box με είσοδο 
high impedance και ξεχωριστή έξοδο 
για ενισχυτή οργάνου όπως και 
audio ground lift, -20db pad 

625,00 

 

ISO Combiner 
2 audio in σε 1 audio out   με 
γαλβανική απομόνωση μέσω 
μετασχηματιστή 

165,00 

ISO Combiner 
Duo 

Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 4 
audio εισόδους 230,00 
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SPLITTERS 

 

ISO Splitter 
1 Audio είσοδο σε 2 εξόδους με 
γαλβανική απομόνωση μέσω 
μετασχηματιστή audio 

165,00 

ISO Splitter Duo 
Ομοίως με το παραπάνω αλλά με 2 
audio εισόδους 230,00 

 
Maxi Split 

Ενεργό Splitter 2 εισόδων σε 4 
εξόδους ή 1 εισόδου σε 8 εξόδους με 
ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε έξοδο. 

535,00 

 

MSX12 Passive Splitter 4 καναλιών σε 3 
εξόδους ανά κανάλι. 

495,00 

 

MSX48 Passive Splitter 16 καναλιών σε 3 
εξόδους ανά κανάλι. 1.625,00 

 

 MSX32 Active Splitter 8 καναλιών σε 3 
εξόδους ανά κανάλι. 2813,00 

ISOLATORS-SWITCERS-POWER SUPPLIES 

 

ISO Later 
Δίνει την δυνατότητα πλήρους 
γαλβανικής απομόνωσης balanced 
σήματος με την χρήση 
μετασχηματιστή 

155,00 

ISO Later Duo 
Ομοίως με τα παραπάνω αλλά με 2 
κανάλια σήματος 220,00 

 

ISO Switcher 
Μεταγωγή μεταξύ 2 ζευγών 
θηλυκών balanced xlr σε ένα ζεύγος 
αρσενικών xlr 

125,00 

 

Ear Driver 
Ενισχυτής 2 ζευγών ακουστικών με 
ρυθμιζόμενη έξοδο το 
καθένα.Είσοδος stereo mini jack ή 
stereo jack 

230,00 

 
Qswitch 

Πολυδιακόπτης που μεταγάγει 1 
στέρεο είσοδο σε 4 στέρεο εξόδους 
ή 4 στέρεο εισόδους σε μια έξοδο 

135,00 

 
Amp It Again 2 Προσαρμογέας εξόδου ρυθμιζόμενης 

στάθμης μέσω μετασχηματιστή 
155,00 

 AB-PSU Τροφοδοτικό 15ν σταθεροποιημένο 
με 4 ξεχωριστές εξόδους 

205,00 

 
TMK-1 Γωνίες τοποθέτησης 9,50 

 
RMK 1 Kit τοποθέτησης 4 συσκευών 36,25 
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