Maak kennis met IsoTek
IsoTek is een Engelse producent van bekroonde
vermogenoptimalisatieproducten voor hifi- en thuisbioscoopsystemen.
Onze zeer specialistische systemen voor het conditioneren van de netspanning zuiveren
actief het uit uw stopcontact onttrokken vermogen voordat het uw hifi- of audiovisuele
systeem bereikt. Onze diverse voedingskabels verbeteren dit vervolgens nog meer.
Ze zijn geschikt voor een breed scala aan systemen, en bieden aanzienlijke prestatieupgrades voor zeer concurrerende prijzen.
Meer dan 100.000 klanten in ruim 45 landen genieten van IsoTek-producten, met vele
accolades van talrijke internationale vakbladen voor video en audio.
We worden beschouwd als leidend in clean-power-technologie. Ook alle
vooraanstaande high-end elektronicaproducenten gebruiken IsoTek voor de
ontwikkeling en demonstratie van hun producten. Denk hierbij aan merken als Arcam,
Denon, Genesis Advanced Technologies, Marantz, Monitor Audio, Nordost, Onkyo,
Pioneer, PMC, Primare, Roksan en TEAC Esoteric.
Alle IsoTek-producten worden voor specifieke toepassingen ontworpen en duurzaam in
Europa geproduceerd om een leven lang mee te gaan.
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Onze geschiedenis
IsoTek had bij haar ontstaan slechts één doel voor ogen: het
verbeteren van de kwaliteit van de stroombronnen, die de
prestatie van audiosystemen in het gedrang brengen, middels
rigoureus onderzoek en échte innovatie.
Onze producten zorgen vandaag de dag voor een zuiver, volledig
geoptimaliseerd vermogen voor alle typen audio- en AV-apparatuur. Of het
nu gaat om versterkers en afspeelsystemen, of om tv’s en projectoren, uw
waardevolle apparatuur presteert beter en is beter beschermd.

Keith Martin
Founder &
Managing Director

De oprichter en directeur van IsoTek is Keith Martin (zie foto), wiens visie heeft
geleid tot honderden bekroningen door gerenommeerde audiocritici wereldwijd.
“IsoTek behandelt netspanningskwesties
met een serieusheid die je moet zien en
horen om het te geloven”
HI-FI WORLD

“IsoTek is leider in netspannings- en
conditioningproducten”
HI-FI NEWS
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“IsoTek is de grootste Britse naam op het
gebied van netfilters”
HI-FI CHOICE

“IsoTek snapt power, dus is het logisch
dat IsoTek het ‘go-to’-bedrijf voor
powervraagstukken is”
HI-FI+

Beheren van de warmteafgifte
met een thermische camera

Hoogwaardige nauwkeurige
testapparatuur voor audio

IsoTek voert uitvoerige
A/B-luistertesten uit

IsoTek productie van de
bekroonde EVO3 Polaris

Winchester kathedraal, Engeland
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Zuiver vermogen, puur geluid
Zonder vermogen werkt geen enkel elektrisch apparaat.
Energie stroomt door uw systeem en wordt door alle
componenten gebruikt om het signaal te creëren dat uw
luidsprekerdrivers in gang zet of de pixels op uw scherm
tovert. Wat wij horen en zien ontstaat vanuit netstroom –
de grondstof waarmee de ‘kunst’ wordt gemaakt.

CLEAN

POWER
PURE

SOUND

Tijdens de reis van de energiecentrale tot aan de wandcontactdoos zijn
er heel wat factoren die voor vervorming van de netspanning zorgen. Door deze vervorming komt
de prestatie van hoogwaardige audio- en AV-systemen in het gedrang. En met een toenemend
aantal elektrische apparaten en een continue vraag naar meer vermogen, gaat de kwaliteit van de
aangeboden stroom er alleen nog maar verder op achteruit.
Het uit de hand lopen van netgerelateerde ‘vervuiling’ maakt de behoefte aan IsoTeks cleanpower-technologie groter dan ooit tevoren. ‘Differential Mode-vervuiling groeit vooral door de
veel voorkomende, schakelende voedingen van apparaten zoals computers en keukenapparatuur.
‘Common Mode-ruis’ wordt alsmaar meer, door de draadloze netwerken thuis. Dankzij mobieltjes,
wifi en Bluetooth baden we in een zee van draadloze interferentie.
De kwaliteit van de elektriciteit die we aan onze audio- en AV-systemen aanbieden, heeft een
flinke impact op de prestatie. Hier bieden de unieke clean-power-oplossingen van IsoTek uitkomst.
Zonder benut u slechts maximaal zo’n 80 procent van de volledige potentie van uw systeem.
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APPARATUUR

en al uw hificomponenten.

KABEL

KABEL

RFI

DIFFERENTIAL MODE

COMMON MODE

Differential Mode-netvervuiling wordt veroorzaakt
door alles met een elektrische voeding. Denk aan
uw elektrische apparaten zoals de magnetron, tv,
en al uw hificomponenten.

Common Mode-netvervuiling, ook bekend als RFI,
zijn onzichtbare elektromagnetische
stralingsfrequenties overal om ons heen. Stelt u
zich eens voor hoeveel gegevens er worden
verzonden door smartphones en tablets. Goedkope
netsnoeren fungeren als antennes voor deze
ongewenste frequenties.

+V

KABEL

0

0

0

RFI

COMMON MODE
Common Mode-netvervuiling, ook bekend als RFI,
zijn onzichtbare elektromagnetische
Sinusgolf met offoveral
set om ons heen.Gecorrigeerde
sinusgolf
stralingsfrequenties
Stelt u
(DC-netspanning)
zich eens
voor hoeveel gegevens er worden
verzonden door smartphones en tablets. Goedkope
netsnoeren fungeren als antennes voor deze

-V

Spanningspiek en
overspanningsbeveiliging
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De IsoTek-upgrade
Uw systeem upgraden met IsoTek is snel en eenvoudig. Onze productreeks is ontworpen
voor een perfecte oplossing voor elk budget. De reeks is opgedeeld in vier uitgesproken
reeksen, elk voor één duidelijk upgradepad – Discovery, Performance, Select en Ultimate.
De standaard bij uw audio- en AV-componenten meegeleverde zwarte netsnoeren zijn
ontworpen om in basis hun functie te vervullen, meer niet. Ze beschikken niet over de
materiaal- en productiekwaliteit die nodig is om de integriteit van de aan uw systeem
doorgegeven elektriciteit te waarborgen. Het gevolg is een slechtere prestatie. De eerste
stap op de IsoTek-ladder is het vervangen van deze kabel met EVO3 Premier Power-kabels
uit de Discovery-serie – een simpele upgrade met prima resultaten.
Wanneer u de IsoTek-reeks doorloopt, neemt het prestatieniveau over de hele linie toe, met
uiteenlopende netsnoeren en voedingsoptimalisatie-apparatuur voor elke audio- of AVconfiguratie. Zesweg power conditioners die de prestatie van elk component in uw systeem
verbeteren; premiumkabels en conditioners speciaal voor stroomhongerige versterkers;
innovatieve sinusgolfgeneratoren die feilloos gemaakt zijn voor broncomponenten en
voorversterkers. En nog veel meer.
Praktische oplossingen ontstaan vanuit unieke, gepatenteerde technologieën en
compromisloze engineering – dat is IsoTek.
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x6

NAZ

Subwoofer

EVO3 Polaris
Systeemwaarde tot €3.000

EVO3 Premier

EVO3 Mini Mira

TV, CRT, LED, Plasma, Projector

Discovery-serie

Subwoofer

EVO3 Aquarius

x6

NAZ

EVO3 Optimum of EVO3 Syncro
Systeemwaarde €3.000 - €12.500

EVO3 Elite

Performance-serie

x6

Subwoofer

EVO3 Sigmas

Versterker
Subwoofer
Actieve luidsprekers

NAZ

EVO3 Optimum of EVO3 Syncro
Systeemwaarde €12.500 - €30.000

EVO3 Titan

EVO3 Optimum

Select-serie

EVO3 Genesis

NAZ

EVO3 Super Titan
Systeemwaarde hoger dan €50.000

Ultimate-serie
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Waarom IsoTek?
IsoTeks unieke technologieën verbeteren geluids- en beeldkwaliteit door elektriciteit uit het
net te filteren en te distribueren. Dit resulteert in een pure en stabiele voeding voor al uw
audio- en AV-apparatuur.
Onze producten bieden een ongeëvenaarde bescherming tegen schade door bliksem en
piekspanningen. Ze verlengen de levensduur van waardevolle elektronische componenten.
Of het nu gaat om de Discovery-instapreeks of de baanbrekende Ultimate-serie, IsoTek heeft in de
prijzen gevallen producten voor elk systeem en budget. Allemaal op unieke wijze effectief voor het
elimineren van zowel Differential Mode- als Common Mode-vervuiling.
De door IsoTek-componenten toegevoegde geluidskwaliteit is onmiddellijk en vergaand. Het
ruisniveau daalt. Het geluid krijgt veel meer focus, wordt minder granulair en helderder. De
bas wordt strakker en wint aan definitie. Treble krijgt meer ruimte en ‘lucht’. De algehele
muzikale prestatie lijkt meer solide en dynamischer, en dus ook ‘echter’. In AV-systemen wordt
de beeldkwaliteit op een vergelijkbare manier versterkt. Rijkere kleuren, meer diepte en meer
definitie. Ontdek IsoTek en de volle potentie van uw systemen.
“Niet elke power conditioner is gelijk geschapen … IsoTek heeft een
reputatie opgebouwd als leverancier van power conditioners die het geluid
daadwerkelijk beter maken (in plaats van alleen maar veranderen)”
HI-FI WORLD
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2016/2017 PLUS X Award
2016 PLUS X Award

Best Product, Innovation,
High Quality, Design & Functionality
IsoTek EVO3 Venus

2016/2017 PLUS X Award

MOST INNOVATIVE BRAND

Best Product, Innovation, High Quality,
Design, Ease of Use & Functionality
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

2016/2017 PLUS X Award
Best Product, Innovation,
High Quality, Design & Functionality
IsoTek EVO3 Syncro

i-fidelity.net
Preistipp
2016/2017 PLUS X Award
Best Product, Innovation,
High Quality & Functionality
IsoTek EVO3 Sirius

2016 i-fidelity.net
2016/2017 PLUS X Award
Best Product, Innovation,
High Quality & Functionality
IsoTek EVO3 Sequel

Top Price Choice
IsoTek EVO3 Initium

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Initium

Testurteil: sehr gut

2016 Hi-Fi Choice

2016 i-fidelity.net

5-Star Winner
IsoTek EVO3 Initium

Very Good
IsoTek EVO3 Initium

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Sigmas

2016 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Initium

2016 i-fidelity.net
Editor’s Choice Award
IsoTek EVO3 Sigmas

2016 Hi-Fi World

Testurteil: überragend

2016 i-fidelity.net
Outstanding
IsoTek EVO3 Sigmas

2016 Lite Magazine
Recommended
IsoTek EVO3 Initium

5 Globe Winner
IsoTek EVO3 Initium

2016 Lite Magazine
Recommended
IsoTek EVO3 Venus

Empfehlung der Redaktion

2015/2016

2015 Sempre Audio
2016 Hi-Fi Plus
Power Conditioner
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

2016 Audio
Accessory Magazine
Gold Grand Prix Award
IsoTek EVO3 Aquarius

2015 Hi-Fi Magazine HK
Product of the Year
IsoTek EVO3 Syncro

2015/2016 PLUS X Award

IsoTek EVO3 Aquarius

2015 Lite Magazine
Recommended
IsoTek EVO3 Sequel

Best Product, Innovation, High
Quality, Design & Functionality
IsoTek EVO3 Aquarius
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2015 Rocky Mountain
International Hi-Fi Press Awards
Winner Power Conditioner Category
IsoTek EVO3 Aquarius

2015 Lite Magazine
IsoTek EVO3 Syncro

2015 Hi-Fi Choice
2015 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Sequel

5-Star Winner
IsoTek EVO3 Sequel

2015 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Sigmas

2015 Hi-Fi Choice
5-Star Winner
IsoTek EVO3 Sigmas

i-fidelity.net
IsoTek EVO3 Aquarius

Testurteil: sehr gut

2015 i-fidelity.net

2015 Fidelity magazine
IsoTek EVO3 Aquarius

IsoTek EVO3 Aquarius

2014 Hi-Fi Magazine HK

2014 Lite Magazine

Product of the Year
IsoTek EVO3 Mosaic Genesis

Recommended
IsoTek EVO3 Polaris

2014 Lite Magazine
2014 Lite Magazine
Recommended
IsoTek EVO3 Premier

Recommended
IsoTek EVO3 Mini Mira

2014 Hi-Fi World
2014 Hi-Fi Choice

5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Sigmas

Recommended
IsoTek EVO3 Optimum

2013 HIFICRITIC
Recommended
IsoTek EVO3 Premier
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2013 Hi-Fi World
5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Elite

2014 Hi-Fi Choice
5-Star Winner
IsoTek EVO3 Optimum

2013 Hi-Fi Choice
5-Star Winner
IsoTek EVO3 Premier

2014 Hi-Fi World
5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Titan

2013 Hi-Fi+
2013 Hifi Pig
Recommended
IsoTek EVO3 Premier

2013 Hi-Fi World

2013 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Premier

Recommended
IsoTek EVO3 Elite

2013 Hi-Fi Choice
5-Star Winner
IsoTek EVO3 Polaris

5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Genesis

2013 Hi-Fi Choice
5-Star Winner
IsoTek EVO3 Premier

2012 Hi-Fi News
Highly Commended
IsoTek EVO3 Genesis

2013 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Premier

2012 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek Ultimate Set-up Disc

2013 Hi-Fi Voice

2013 Tone Audio

Product of the Year – 3rd Place
IsoTek EVO3 Aquarius

Product of the Year
IsoTek EVO3 Super Titan

2013 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Polaris

Product of the Year
IsoTek EVO3 Genesis

2011 Hi-Fi World

2012 Hi-Fi World
5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Solus

2013 Hi-Fi Voice

2010 Hi-Fi World

2011 Hi-Fi Plus

5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Super Titan

2012 Hi-Fi Voice

2011
Hi-Fi Plus
Highly Commended

2011 Hi-Fi World

201

IsoTek Aquarius
Accessories
Brand of the Year

IsoTek Aquarius

IsoTek Super Titan

IsoT

5-Globe Winner
1st Place Winner – IsoTek

IsoTek EVO3
Aquarius
Highly
Commended

5-Globe Winner

Rec

AWARDS

2011 Hi-Fi World
5-Globe Winner
IsoTek EVO3 Aquarius

2011 Hi-Fi Choice
Recommended
IsoTek EVO3 Solus

VOTED ‘BEST OF BEST’

2008 Hi-Fi Choice

2010
World
2008Hi-Fi
What
Hi-Fi?

2008 Hi-Fi Choice

IsoTek
Sirius
Best of Best

Ultimate Guide

IsoTekHighly
SiriusCommended

Best
2011 Buy
Hi-Fi+

2011 Hi-Fi Voice

2011 Hi-Fi Voice
1st Place Winner
IsoTek EVO3 Aquarius

IsoTek EVO3 Aquarius

5-Globe Winner
Best Cost-No-Object
IsoTek
EVO3 Aquarius

IsoTek Titan

HIGHLY COMMENDED

2010 Hi-Fi+

Silver Award

IsoTek EVO3 Aquarius

201

Bes
Ultim

IsoT

1st Place Winner

IsoTek EV03 Aquarius
2008 What Hi-Fi?

2010 What Hi-Fi?
Best Product
Ultimate Guide to TV
IsoTek GII Vision

2008 Hi-Fi Choice
Best Buy
IsoTek EVO3 Sirius

Best Cost-No-Option
Ultimate Guide
IsoTek GII Titan

2008 Hi-Fi World
2008 What Hi-Fi?

5-Globe Winner

2007 Hi-Fi
Choice
Best Allrounder

IsoTek EVO3 Sirius
2007 Hi-Fi
Choice

IsoTek GII
Mini-Sub
IsoTek Audio
Grade
IEC

IsoTek Sigmas

Ultimate
Guide
Editor’s
Choice

Category Winner

2008 Tech Radar

2007 IsoTek
Sound
& Sirius
Vision
EVO3

200

IsoTek GII Mini Sub

IsoT

Category Winner
Hungary

Bes
Ulti
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DISCOVERY
START UW REIS
Ontdek IsoTeks bekroonde reeks power conditioning-systemen, speciaal
ontwikkeld voor de bevordering, versterking en bescherming van uw
gevoelige audiocomponenten. Netspanning is het startpunt van elk homeentertainmentsysteem. Elektriciteit vloeit door het systeem, wordt door elk
component gebruik en omgezet in een signaal dat vervolgens de luidspreker
aandrijft of de pixel op het scherm laat oplichten. Wat we
zien en horen is gemaakt van, en door, netspanning –
de grondstof voor ‘kunst’.
Met de Discovery-reeks kunt u op betaalbare
manier uw investering beschermen tegen
gevaarlijke stroomstoten en piekspanningen.
En u luistert gegarandeerd naar de hoogst
mogelijke prestatie.
UW SYSTEEMWAARDE
TOT €3.000
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IsoTek EVO3 Polaris
Volledige systeemupgrade
15

EVO3 POLARIS

FUSED INPUT
10 AMP

Uw kans om in te stappen in IsoTeks innovatieve en meervoudig bekroonde reeks power
conditioners. Polaris is een kosteneffectieve upgrade voor elk audio- of audiovisueel
systeem. Het biedt betere prestaties, bescherming en heel veel waar voor uw geld.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Directe

RFI

Inwendig:

reductie 30dB.

Onafhankelijke

contactdozen voorkomen
onderlinge Differential Mode-besmetting.
deltafiltertopologie verbetert de
prestatie.

DISCOVERY

Unieke
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13.500A bescherming, dankzij IsoTeks
uniek sequentieel beschermingssysteem.

meeraderig verzilverd OFC koper
met diëlektrisch PTFE.

Maximaal

continuvermogen 2.300W.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

“Meer ruimte, minder ruis en
meer resolutie…preciezere
timing, diepere bas en een veel
betere muzikale flow. Van harte
aanbevolen, zeer veel waar voor
je geld.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

DISCOVERY

EVO3 CORVUS

FUSED INPUT
10 AMP

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

Beschikbaar in Q4 2016

Corvus is een evolutie van IsoTeks onderscheiden Polaris-ontwerp, opnieuw
geconfigureerd en uitgerust met 9 output contactdozen en een hogere wattage. Een
kosteneffectieve upgrade voor elk audio- of audiovisueel systeem, welke leidt tot een
betere prestatie en bescherming. Absoluut waar voor uw geld.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Directe

RFI

Inwendig:

reductie 30dB.

Onafhankelijke

contactdozen voorkomen
onderlinge Differential Mode-besmetting.

Unieke

deltafiltertopologie verbetert de
prestatie.

13.500A bescherming, dankzij IsoTeks
uniek sequentieel beschermingssysteem.

meeraderig verzilverd OFC koper
met diëlektrisch PTFE.

Maximaal

continuvermogen 3.680W.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering. IsoTek EVO3 Premierstroomkabel wordt meegeleverd.

“IsoTeks meermaals
bekroonde Polaris is
uitgebreid voor meer
vermogen en meer zuivere
contactpunten. Dit nieuwe
ontwerp beschikt ook over
een eenvoudig muur-
bevestigingssysteem.
Hoogwaardig vermogen
voor een betaalbare prijs.”



ISOTEK ONTWERPTEAM
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EVO3 VENUS

FUSED INPUT
10 AMP

Het bekroonde Polaris-circuit is geherkalibreerd als een uiterst effectieve
‘levensstijl’-oplossing. Venus is zowel een kosteneffectieve, als een compacte manier
van clean-power en bescherming tegen piekspanningen en stroomstoten. Speciaal
voor kleine thuisbioscoopsystemen en audioweergavesystemen.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Directe

RFI

Inwendig:

reductie 30dB.

Onafhankelijke

contactdozen voorkomen
onderlinge Differential Mode-besmetting.

DISCOVERY

Unieke
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deltafiltertopologie bevordert de
prestatie.

13.500A bescherming, dankzij IsoTeks
uniek sequentieel beschermingssysteem.

meeraderig verzilverd OFC koper
met diëlektrisch PTFE.

Maximaal

continuvermogen 2.300W.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

13,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

POLARIS-X

“Deze chique verdeeldoos met
meerdere contactpunten en
geïntegreerd filternetwerk
beschermt niet alleen tegen
stroomstoten, hij ontdoet
de netspanning tevens van
vervuiling.”



LITE MAGAZINE, DUITSLAND

DISCOVERY

EVO3 MINI MIRA

FUSED INPUT
10 AMP

Specifiek ontworpen voor audiovisuele toepassingen met gebruikmaking van
het veelgeprezen Mira-circuit. Mini Mira’s unieke ‘Triple Resonance Filter©’
bevordert de prestatie en biedt bescherming voor CRT-, LCD-, LED- en
plasmabeeldschermen. Is tevens geheel compatibel met projectoren.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

RFI-reductie

30dB audio, 40dB visueel.

Onafhankelijke

conditioned contactdozen –
voorkomt Differential Mode-besmetting.

Triple

Resonance Filter biedt een
ultieme visuele prestatie en voorkomt
inschakelstomen die leiden tot een kortere
levensduur van een component.
©

Directe

22.500A bescherming, dankzij IsoTeks
uniek sequentieel beschermingssysteem.

Inwendig:

meeraderig verzilverd OFC koper
met diëlektrisch PTFE.

Maximaal

continuvermogen 2.300W.

Verkrijgbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

22,500 AMP
PROTECTION

DELTA FILTER

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

TRIPLE RESONANT BROAD
SPECTRUM FILTER CENTER
FREQUENCY 73.4 kHz

“De impact van Mira
was meteen te zien op
alle displays... Iedereen
geïnteresseerd in
de beste beeld- en
geluidskwaliteit zou
IsoTek Mira moeten
uitproberen.”



AV REVIEW MAGAZINE
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EVO3 ISOPLUG

8000 AMP
PROTECTION

Gebruik IsoPlug in uw huis en roep Differential Mode-vervuiling een halt toe. Deze
vervuiling wordt veroorzaakt door computers, koel/vriescombinaties, magnetrons –
feitelijk door alles met een netsnoer. Eenvoudig in te pluggen in wandcontactdozen
nabij vervuilende apparaten voor een direct resultaat.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Leidt

netvervuiling weg van uw gevoelige
audiocomponenten.
gebruikt worden nabij netvervuilende
apparaten.

DISCOVERY

Kan
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Nuttige

en kosteneffectieve wijze
voor het upgraden van een standaard
netspanningsdistributieblok.

Directe

27.000A bescherming.

LED-indicatorlicht.
Beschikbaar

in VK-, EU-, VS- en
Australische uitvoering.

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

“Elk hifisysteem
verdient enige vorm van
netspanningsoptimalisatie,
en dit is een pareltje.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

DISCOVERY

EVO3 PROTEK

De ultieme audiofiele bescherming. ProTek gebruikt meerdere apparaten die de
logaritmische operationele curve benaderen. In plaats van direct aan/uit schakelen,
dempen de apparaten pieken geleidelijk. Hierdoor blijft de dynamiek van de muziek
behouden. Bij een enorme stroomstoot zorgt ProTek echter ook voor een directe
absorptie tot 1960 joules – wat neerkomt op een piek van 63.000A.
Robuust

ontwerp garandeert continue
werking, in tegenstelling tot goedkopere
apparaten met eenmalig gebruik.

Kan

eenvoudig worden ingezet nabij
gevoelige en kritieke elektronica.

63.000A

aan directe stroomstoot- en
piekproductie.

Behoudt

dynamiek in de muziek.

“ProTek is een
progressieve
piekspanningsbeveiliging
en biedt een directe
absorptie tot 1960 joules
– wat neerkomt op een
piek van 63.000A.”



ISOTEK ONTWERPTEAM
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PERFORMANCE
MAXIMALE ENTERTAINMENT
Geen enkel audio- of audiovisueel component werkt zonder netspanning. Uw
muzikale genot wordt aangetast door netvervuiling – zowel Differential Mode- als
Common Mode-vervuiling. Differential Mode-vervuiling wordt veroorzaakt door de
stroomvoorzieningen in alle elektronische apparaten. Common Mode-vervuiling
wordt veroorzaakt door RFI en de alsmaar toenemende draadloze communicatie.
Met de Performance-reeks hoort u een aanzienlijk betere
geluidskwaliteit. Meer detail en een groter dynamisch
bereik. Al uw componenten worden verbeterd en
beschermd. Zodat u altijd kunt luisteren naar de hoogst
mogelijke prestatie.
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UW SYSTEEMWAARDE

UW SYSTEEMWAARDE

TOT €3.000

€3.000 - €12.500

IsoTek EVO3 Aquarius
Volledige upgrade voor audio- en AV-systemen
23

EVO3 AQUARIUS
Empfehlung der Redaktion
2015/2016

AWARDS

VOTED ‘BEST OF BEST’

HIGHLY COMMENDED

Hi Fi World
5 Globe Winner 2011

16 AMP
THERMAL
CIRCUIT

67,500 AMP
PROTECTION

20 AMP
FINAL STAGE

5 AMP
REPLACEABLE
FUSE

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

K.E.R.P

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

PERFORMANCE

RFI

24

reductie 60dB.

Zes

unieke conditioningtrappen zorgen
voor isolatie tussen alle contactdozen ter
eliminatie van Differential Mode-besmetting.

KERP©

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle contactdozen. Geen
enkele contactdoos krijgt eerder stroom dan
een andere, een bekend probleem bij andere
voedingsproducten die contactdozen in serie
aansluiten.

Directe

67.500A bescherming, uitgerust
met IsoTeks uniek sequentieel
beschermingssysteem.

Inwendig;

massieve kern verzilverd OFC
koper met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.

Twee

hoogvermogen contactdozen leveren
continu 3.680W. Vier middenvermogen
contactdozen leveren continu 1.150W.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.

20 AMP
FINAL STAGE

6 AMP FILTER

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

6 AMP FILTER

POLARIS-X

Als één van de meest kosteneffectieve upgrades die u voor elk hoogwaardig
audiosysteem kunt aanschaffen, is Aquarius een meermaals bekroonde zesweg
netspannings-conditioner die de stroomzuiveringsmarkt heeft geherdefinieerd. Met
twee hoogvermogen contactdozen voor onder andere versterkers en subwoofers, en
met vier middenvermogen contactdozen voor andere componenten.
Verwijdert

ADAPTIVE GATING

67,500 AMP
PROTECTION

5 AMP
REPLACEABLE
FUSE

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

6 AMP FILTER

DELTA FILTER

16 AMP
THERMAL
CIRCUIT

“De stijging in prestatie is
opmerkelijk.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

“Een effectieve verbetering
voor een goed hifisysteem, dit
serieuze product rechtvaardigt
zijn prijs.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

“Zeer sterk aanbevolen.”



HI-FI+ MAGAZINE

ADAP

PERFORMANCE

PTIVE GATING

EVO3 SOLUS
Hi Fi World
5 Globe Winner

6 AMP FILTER

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

SHUNT

POLARIS-X

SHUNT
SHUNT
SHUNT
SHUNT
SHUNT

IsoTeks betaalbaarste rack-brede conditioner verbetert de prestaties van audio- en
audiovisuele elektronica en past netjes in een hifirack. Een bekroonde, eenvoudige en
effectieve manier voor het upgraden van uw hifigeluid.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

RFI

reductie 45dB.

Uniek

Individual Differential Gate© filternetwerk zorgt voor de isolatie tussen de zes
aansluitpunten en draagt bij aan elimineren
van kruisbesmetting.

KERP©

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle contactdozen.
Geen enkele contactdoos krijgt eerder
stroom dan een andere, een bekend
probleem bij andere voedingsproducten die
contactdozen in serie aansluiten.

Directe

22.500A bescherming, uitgerust
met IsoTeks uniek sequentieel
beschermingssysteem.

Inwendig;

meeraderig verzilverd OFC koper
met diëlektrisch PTFE.

Onafhankelijke

contactdozen –
aansluitpunten zijn niet onderling
verbonden, dit elimineert Differential Modekruisbesmetting.

Maximaal

continuvermogen 2.300W.

“Wilt u zuivere stroom
voor uw hifi? IsoTeks
reeks van passieve
netconditioners belooft
dit, en meer. Ervaar thuis
de voordelen. Eenmaal
geprobeerd, zijn wij ervan
overtuigd dat u verkocht
zult zijn.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.
25

EVO3 SIRIUS
Hi Fi World
5 Globe Winner

Sirius is een hoogwaardig, meermaals bekroond stekkerblok dat uw
waardevolle audiocomponenten beschermt en verbetert. Een speciaal
muurbevestigingssysteem zorgt voor discrete Siriusbevestiging aan de achterzijde
van uw audiosysteem.
Verwijdert

Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.

RFI

reductie 40dB.

PERFORMANCE

Onafhankelijke

26

contactdozen –
aansluitpunten zijn niet onderling
verbonden, en dit verwijdert Differential
Mode-vervuiling.

Unieke

Inductive Resistance Gate©
bevordert de isolatie tussen de zes
contactdozen.

KERP

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle contactdozen.
©

Geen enkele contactdoos krijgt eerder
stroom dan een andere, een bekend
probleem bij andere voedingsproducten
die contactdozen in serie aansluiten.
Directe

22.500A bescherming, uitgerust
met IsoTeks uniek sequentieel
beschermingssysteem.

Inwendig;

meeraderig verzilverd OFC
koper met diëlektrisch PTFE.

Maximaal

continuvermogen 2.300W.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CHen ZA-uitvoering.

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

INDUCTIVE
RESISTANCE GATE

FUSED INPUT
10 AMP

22,500 AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

DELTA FILTER

K.E.R.P

POLARIS-X

INDUCTIVE
RESISTANCE GATE

“Een duidelijke stijging in
algehele muzikale prestatie.”



TECH RADAR

“Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding... Een
prachtig en nuttig product 
voor een betaalbare upgrade
van uw systeem.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

PERFORMANCE

EVO3 SYNCRO
(SPECIAL EDITION)

Syncro beschikt ook over unieke DC-cancelling elektronica. Deze herbalanceert de
sinusvormige netspanning, wat transformatorgebrom drastisch doet afnemen. Deze
verfijnde, dubbel afgeschermde voedingskabel is bovendien uitgerust met ultrazuivere
verzilverde OCC koperen geleiders en diëlektrisch Teflon FEP.
Verwijdert

op unieke wijze schadelijke DC
door de sinusgolf van het stroomnet te
herbalanceren.

Vierkante

verzilverde OCC (Ohno Continuous
Cast) koperen aders vormen drie 3mm2
geleiders. Deze zijn ingebouwd in een
parallelle constructie met lichte tordering.

Mylarfoliepakking

en geaarde OFCafscherming bieden een maximale RFIbescherming.

Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer laag
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik.

Katoenvuller

biedt inwendige sterkte en
reduceert microfonie.

12,5mm

diameter PVC buitenmantel biedt
hoge mate van flexibiliteit en mechanische
sterkte.

Uitgevoerd

met IsoTeks audiofiele
connectoren van massief OFC met 24ct
vergulde geleiders.

16A

rated en beschikbaar in VK-, EU-, 
VS- en AU-versies met C7-, C15-, C19- 
en Neutrik-stekkereinden.
lengte van 2,25m, op maat gemaakte
kabellengtes zijn ook verkrijgbaar.

“Een uiterst
indrukwekkend stukje
techniek.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

“Syncro biedt echt
serieuze verbeteringen.
Het gaat er niet om óf
je hem koopt, maar
wanneer.”



HI-FI PIAC HONGARIJE

Totale
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SELECT
OP ZOEK NAAR PERFECTIE
Het behoud van een gezonde omgeving voor uw audio- of AV-systeem is essentieel.
IsoTeks meermaals bekroonde Select-reeks garandeert puur vermogen voor uw
systeem. Zo luistert u altijd naar de hoogst haalbare audiokwaliteit.
Met een Select-product haalt u middels innovatieve en gepatenteerde technologieën
het meest uit uw muzikale genot. Deze producten worden
onafhankelijk beschouwd als de beste op de
markt. Ze worden aanbevolen middels talrijke
tijdschriftenrecensies en bekroningen in het
Verenigd Koninkrijk, alsook in Europa, Amerika
en het Verre Oosten.
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UW SYSTEEMWAARDE

UW SYSTEEMWAARDE

UW SYSTEEMWAARDE

TOT €3.000

€3.000 - €12.500

€12.500 - €30.000

IsoTek EVO3 Titan
Unieke hoogvermogen power cleaner

29

EVO3 TITAN
Hi Fi World
5 Globe Winner

20 AMP
THERMAL
CIRCUIT
BREAKER
AND RCD

112,5OO AMP
PROTECTION

EARTH FAULT
PROTECTOR

SAFETY
DISCHARGE
CIRCUIT

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

De nieuwe EVO3 Titan bouwt verder op IsoTeks oorspronkelijke, meermaals
bekroonde ontwerp. Gebruikmakend van unieke Direct-Coupled©technologie, is het circuit radicaal geüpdatet. EVO3 Titan biedt de ultieme
hoogvermogen conditioner met de kleinst mogelijke vormfactor.
Verwijdert

zowel Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.

RFI

reductie 82dB (50 ohm standaard), tot
5Hz frequentiebereik.

SELECT

Uniek
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negentraps conditioning-netwerk in
parallelle serieconfiguratie levert extreem
lage impedantie en grote stroomsterkte. Een
stijging van 20% Differential Mode- en 600%
Common Mode-filtering, vergeleken met de
originele GII Titan. 50% van het 40A Super
Titan circuit is teruggebracht tot 20A.

KERP©

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle aansluitpunten.

Directe

112.500A bescherming,
uitgerust met IsoTeks uniek
sequentieel beschermingssysteem met
aardlekschakelaar.

Inwendig; massieve kern van verzilverd PCOCC

met een nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.

Twee

onafhankelijke contactdozen leveren
4.600W aan continuvermogen met een
piekabsorptie van 25.000W (mits toevoer dit
toelaat).

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.

K.E.R.P

POLARIS-X

“Er zijn upgrades waar je,
eenmaal gehoord, niet zonder
kan... Ik kan IsoTek alleen maar
feliciteren met dit product. Het
is ronduit uitmuntend. Een
uiterst geslaagde upgrade van
de GII Titan.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

Hi Fi World
5 Globe Winner

De EVO3 Sigmas is de grote broer van onze hoog gewaardeerde EVO3 Aquarius.
Opnieuw met 4 middenvermogen aansluitingen, nu 10A, en 2 hoogvermogen
aansluitingen van 16A, aangedreven door een lichte versie van Titans Direct-Coupled©circuit. Een uiterst kosteneffectieve en volledige systeemupgrade.
Verwijdert

zowel Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.

LED-display

RFI

Directe

reductie 75dB.

Zes unieke conditioningtrappen

garanderen een optimale isolatie tussen
alle aansluitpunten. Twee hoogvermogen
contactdozen bevatten aspecten van Titans
Direct-Coupled©-circuit. Vier contactdozen
beschikken over IsoTeks unieke Adaptive
Gating©-circuit, dat de belasting automatisch
detecteert.

KERP©

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle contactdozen.

toont voltage en THDvervorming van de netspanning.
108.000A bescherming.

Inwendig;

massieve kern van verzilverd
PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.

Twee

hoogvermogen aansluitingen
leveren 3.680W aan continuvermogen. Vier
middenvermogen aansluitingen leveren
2.300W continuvermogen.

SELECT

EVO3 SIGMAS

“Ik was oprecht onder de
indruk van, en verwonderd
over, de verbetering van de
EVO3 Sigmas, vergeleken
met het eerdere model.
Dit product is absolute
klasse in zijn impact op
een systeem, en kan als
noodzakelijke aankoop
worden beschouwd.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.
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MOSAIC
MEER DAN SOM DER DELEN
Een nieuwe serie compacte power cleaning-systemen die een baanbrekende
prestatie in het elegante formaat van een halve rackbreedte neerzetten.
Mosaic balanceert ultieme power conditioning, spanningsstabilisatie en
sinusgolfgeneratie in één reeks, met door u te selecteren componenten
voor al uw audio- of audiovisuele systeembehoeften.
Creëer uw eigen clean-power-oplossing. Kies de Mosaic
Centuri voor innovatieve spanningsstabilisatie. Of ga
voor de Mosaic Genesis, een hybride conditioner die
IsoTeks ultieme sinusgolfgeneratie combineert met
hoogvermogencircuits.
Voeg de Mosaic Titan met IsoTeks prijswinnende
Direct-Coupled©-technologie toe, voor een nóg
betere hoogvermogenprestatie. Afzonderlijk
hoogwaardige onderdelen die samen de perfecte
oplossingen creëren – dat is IsoTek Mosaic.

UW SYSTEEMWAARDE
€12.500 - €50.000
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IsoTek EVO3 Mosaic Genesis
Ultieme hybride sinusgolfgeneratie en power conditioner

33

EVO3 GENESIS ONE

DIN Black 8.45

De Genesis One is een eencellige state-of-the-art sinusgolfgenerator met extreem
lage THD. Het systeem kan worden gebruikt voor een aanzienlijke verbetering van
enkelvoudige front-end componenten. Elke cel kan worden gecombineerd/gekoppeld,
zodat er slechts één netsnoer nodig is.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Inwendig;

Speciale

100W

enkelvoudige aansluiting levert
volledig zuivere en sinusgolf met minimale
vervorming.

MOSAIC

Unieke

34

enkelvoudige netsinusgenerator met
meer dan 85dB ruisreductie, helemaal tot nul
Hz in klasse D-versterking met een lineaire
stroomvoorziening.

massieve kern van verzilverde
PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.
aan volledig zuiver vermogen voor alle
front-end componenten.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoeringen.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.

“Het ultieme clean-powersysteem voor afzonderlijke
front-end componenten. Zuivere
sinusgolven in één enkele cel.
Combineer zes units naast
elkaar tot één onderdeel met
standaard rackbreedte, of
combineer met Titan One voor
de ultieme maatwerkoplossing
in power cleaning!”



ISOTEK ONTWERPTEAM

MOSAIC

EVO3 TITAN ONE

DIN Black 8.45

Met Titan One is IsoTeks unieke, meermaals in de prijzen gevallen Direct-Coupled©technologie opnieuw uitgevonden als een discrete eencellige power conditioner.
Titan One biedt het allerhoogste vermogen en de laagste impedantie in de kleinst
mogelijke bouwvorm.
Verwijdert

Common Mode- en Differential
Mode-vervuiling.

Inwendig;

Speciale

3680W

Uniek

Beschikbaar

enkelvoudige aansluiting levert een
zuiver hoog vermogen, lage impedantie en
lage vervorming van de stroombron.
eencellig zuiveringssysteem reduceert
RFI met 82dB (50 ohms standaard) tot 5Hz
frequentiebereik.

Directe

112.500A bescherming,
uitgerust met IsoTeks uniek sequentieel
beschermingssysteem met aardlekschakelaar.

massieve kern van verzilverd
PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch FEP.
aan hoogvermogen clean-power
voor onder andere vermogenversterkers en
subwoofers.
in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.

“Het ultieme hoogvermogen
powersysteem voor
geïntegreerde,
stereo- of monoblok
vermogenversterkers.
Combineer zes units naast
elkaar voor een component
met standaard rekbreedte.
Of combineer met Genesis
One voor de ultieme
maatwerkoplossing in
power cleaning!”



ISOTEK ONTWERPTEAM
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MOSAIC GENESIS
DIN Black 8.45

De Mosaic Genesis is een hybrideversie van IsoTeks Ultimate-serie. Het combineren
van de extreem lage THD sinusgolfgeneratorengine van Genesis met een lichtere
versie van Super Titans Direct-Coupled© conditioning-netwerk levert de perfecte
balans tussen vermogen en prestatie.
Verwijdert

zowel Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.
vermogen: (drie aansluitingen met
eigen sinusgolfgeneratie) meer dan 85dB
ruisreductie, tot nul Hz. Hoog vermogen:
(twee aansluitingen) biedt extreem lage
impedantie en RFI-reductie van 75dB (50
ohms standaard).

MOSAIC

Medium
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99.000A

progressief beschermingscircuit.

Inwendig;

massieve kern van verzilverde
PCOCC met nagenoeg luchtdiëlektrisch
FEP.

150W

aan volledig zuiver vermogen voor
front-end componenten (drie aansluitingen)
gecombineerd met 4600W (230V @
20A) voor grote vermogenversterkers
en monoblokken (twee aansluitingen).
Combineren van enkelvoudige
sinusgeneratorcel van Genesis, in
combinatie met een lichtere versie van
het unieke Mosaic Titan Direct-Coupled©conditioning-netwerk.

Beschikbaar

in VK-, EU-, VS-, AU-, CH- en
ZA-uitvoering.

IsoTek

EVO3 Premier-stroomkabel wordt
meegeleverd.

“Misschien wel het meest
ultieme hybride power
conditioning-systeem
ooit. De Mosaic Genesis
biedt een extreem lage
THD sinusgolfgeneratie,
in combinatie met een
lichtere versie van
IsoTeks Direct-Coupled©
hoogvermogen circuit.”

ISOTEK ONTWERPTEAM

“Liefhebbers van klassiek, akoestisch en
vocalen zullen een groot verschil opmerken
tussen Genesis en geen Genesis. Al het
gerenderde klinkt organischer, natuurlijker,
alsof er een barrière tussen uzelf en de
muziek is weggenomen. Als u uw systeem
tot 11 bracht, dan stijgt het nu naar 12. Ik
garandeer dat u zo enthousiast zult zijn met
de resultaten, dat het zichzelf verkoopt.”


“IsoTeks nieuwste ontwikkeling,
Mosaic Genesis, is een volledig
sinusgolfgeneratiesysteem met een
verbazingwekkende warmte, detail en
Total Harmonic Distortion-niveaus die in
het niets verdwijnen.”


“Het haalt het beste uit uw systeem...
IsoTeks EVO3 Mosaic Genesis is de
perfecte latverlegger voor kleine,
hoogperformante audiosystemen.
Eentje waar je in de toekomst maar
moeilijk zonder kunt, aangezien ons net
er niet beter op zal worden. Eenmaal
gehoord, kun je niet meer zonder. Sterk
aanbevolen.”


HI-FI CHOICE, ENGELAND

HIFI REVIEW MAGAZINE, HONGKONG

MOSAIC

“IsoTeks EVO3 Mosaic Genesis bereikt
meer dan een leven lang tweaken kan…
Het bracht een verbetering teweeg die ik
me niet had kunnen voorstellen.

Mijn referentiesysteem klinkt tonaal
soepeler, donkerder en wijdser. De bas is
zuiverder, en de brij in het bovenste deel
van de middenband is verdwenen.”


TONEAUDIO MAGAZINE, AMERIKA

HI-FI+, ENGELAND
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ULTIMATE
OVERTREF UW VERWACHTINGEN
Na meer dan tien uitmuntende jaren met heel wat bekroningen heeft IsoTek de
Ultimate-reeks gelanceerd – het laatste woord in ultra-high-end power cleaningcomponenten. Revolutionaire technologie en een ongeëvenaarde expertise hebben
tot twee baanbrekende oplossingen geleid, waarmee de
prestatie van elk hoogwaardig audio- of AV-systeem
totaal kan worden getransformeerd.
Super Titan tilt het oorspronkelijke Titan DirectCoupled©-ontwerpcircuit naar een nóg hoger
plan. En dan is er Genesis. ‘s Werelds eerste
generator van meerdere netbronnen met
ultralage vervorming. Vanaf nul worden nieuwe,
pure sinusgolven geheel opnieuw opgebouwd.
IsoTek levert wereldwijd, ongeacht uw budget,
dé power cleaning-oplossingen voor liefhebbers van
UW SYSTEEMWAARDE
UW SYSTEEMWAARDE
hoogwaardig geluid.
€3.000 - €12.500

38

€12.500 - €30.000

UW SYSTEEMWAARDE
€50.000 +

IsoTek EVO3 Genesis & Super Titan
Ongeëvenaarde baanbrekende prestatie

39

EVO3
SUPER TITAN
Hi Fi World
5 Globe Winner

32 AMP
THERMAL
CIRCUIT
BREAKER
AND RCD

Super Titan is de ultieme statement in hoogvermogen power conditioningtechnologie. Het levert een extreem lage impedantie en hoog vermogen
voor high-end versterkers, met een mogelijke piekabsorptie van maar liefst
35.500W. Super Titan is de krachtigste audiofiele netconditioner ter wereld.
Verwijdert

zowel Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.

RFI

reductie 85dB.

Onafhankelijke

contactdozen –aansluitpunten
zijn niet onderling verbonden, dus geen
Differential Mode-besmetting.

ULTIMATE

Uniek
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conditioning-netwerk bevat een groep
van vier zeventraps filters in parallelle
serieconfiguratie, en levert extreem lage
impedantie en hoog vermogen.

KERP©

(Kirchoff’s Equal Resistance Path)
garandeert gelijke weerstand en gelijke
voedingsafgifte voor alle aansluitpunten.

Directe

135.000A bescherming,
uitgerust met IsoTeks uniek
sequentieel beschermingssysteem met
aardlekschakelaar.

Vier

aansluitingen leveren een
continuvermogen van 7.360W met 35.500W
piekabsorptie.

Uniek

ISIS©-isolatiesysteem – elimineert
resonantie vanuit de Super Titan sub-chassis.

Beschikbaar

uitvoering.

in 32A-, VK-, EU- en VS-

135,OOO AMP
PROTECTION

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

4 x 7 STAGE FILTER

SAFETY
DISCHARGE CIRCUIT

K.E.R.P

POLARIS-X

“Wat ik hoorde, verraste en
overdonderde mij – ik luisterde
voor het eerst naar de muziek,
en niet naar de hifi.”



HI-FI WORLD MAGAZINE

“IsoTeks Super Titan is geweldig.
Wij stellen dat Super Titan het
geluid van elk hifisysteem zal
verbeteren. U hoort precies hoe
uw apparatuur presteert.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

ULTIMATE

EVO3 GENESIS

Een revolutionaire benchmark in clean-power-technologie voor hoogperformante
audio- en AV-systemen. Genesis creëert een totaal nieuwe sinusgolf met een
extreem lage vervorming middels meerdere generatoren – een uniek en ongekend
effectief component.
Verwijdert

zowel Common Mode- en
Differential Mode-vervuiling.

600W

Meer

Wereld’s

dan 85dB ruisreductie, tot nul Hz.

Stabiliseert

spanning tot 230V +/- 2%.

Onafhankelijke

contactdozen –
aansluitpunten zijn niet onderling
verbonden, dus geen Differential Modebesmetting.

aan clean-power voor front-end
componenten.
eerste meervoudige
netgenerator.

Uniek

ISIS-isolatiesysteem – verwijdert
alle resonantie van de Genesis-subchassis.

Beschikbaar

in VK-, EU- en VS-uitvoering.

“De resultaten
demonstreren (Hi-Fi
News Lab Report) dat
de totale vervorming van
de EVO3 Genesis minder
bedraagt dan één
twintigste deel van de
netstroomvervorming.
Dit is, hoe dan ook, een
uitstekend resultaat.”
HI-FI NEWS MAGAZINE
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SLUIT U AAN
VERSTEVIG ELKE LINK
IsoTek biedt een hele reeks topklasse stroomkabels als aanvulling op haar
geavanceerde power-conditioner- en sinusgolfgeneratorreeks.
Ontstaan vanuit een ethos om enkel en alleen de allerbeste
componenten en materialen toe te passen. De nieuwe
EVO3-stroomkabels bieden op elk niveau een
ongeëvenaarde prestatie. Alle kabels bevatten
ultrazuiver koper dat vervolgens is verzilverd.
Voor isolatie of diëlektrica is van het
hoogwaardigste FEP Teflon gebruikt. Elke
kabel van de meermaals bekroonde Premierreeks bevat een met 24 karaats goud verguld,
massief koperen stekkereind.
Uniek en innovatief materiaalgebruik,
vooruitstrevende kabelgeometrieën en minutieuze
aandacht voor elk detail; EVO3-kabels verbeteren
uw systeem nóg verder.
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UW SYSTEEMWAARDE
€100 – €100.000

IsoTek EVO3-stroomkabels
Verbeter uw systeemprestatie
43

EVO3 INITIUM

i-fidelity.net

i-fidelity.net

IsoTek EVO3 Initium

Preistipp

Testurteil: sehr gut

Initium is IsoTeks nieuwe instap-voedingskabel, ontworpen voor een hoogwaardige
prestatie met een zeer aantrekkelijk prijskaartje. Initium is een must voor de
vervanging van al uw standaard meegeleverde, zwarte netsnoeren, welke zo
goedkoop mogelijk zijn ontworpen zonder oog voor kwaliteit.
aders van 99,9999% OFC vormen
drie 2 mm2 geleiders met een hoog
puurheidsgehalte en een betere geleiding.
Ze zijn ingebouwd in een parallelle
constructie met lichte tordering. Deze
bewezen technologie is de eerste
verdedigingslinie tegen RFI- en EMI.

SLUIT U AAN
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Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer lage
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik

Katoenvuller

zorgt voor inwendige sterkte
en reduceert microfonie.

10mm

diameter PVC buitenmantel biedt een
hoge mate van flexibiliteit en mechanische
sterkte.

Initium-kabel

is uitgevoerd met IsoTeks
robuuste ingegoten stekkereinden van
massief vernikkeld koper.

16A-rated

en beschikbaar in VK-, EU-,
VS-, AU- & CH- en standaard C15 IECuitvoering.

Alleen

beschikbaar in standaard lengte van
1,5m. Op maat gemaakte lengtes zijn niet
verkrijgbaar.

“De goedkope, gratis bij nieuwe
elektronica meegeleverde,
zwarte voedingskabels zijn
ontworpen met het oog op zo
laag mogelijke kosten. Er is
niet gekeken naar kwaliteit.
Initium vertegenwoordigt een
kosteneffectieve upgrade
naar een verbeterde audioprestatie.”



ISOTEK ONTWERPTEAM

SLUIT U AAN

EVO3 PREMIER

De Premier maakt gebruik van hoogwaardige materialen en geometrie die men
normaliter alleen bij veel duurdere kabels vindt. Met verbluffende prestatie en
een goede prijs/kwaliteitverhouding, is de Premier een uitstekende reden voor het
vervangen van al uw gratis standaard, zwarte kunststoffen voedingskabels.
40

verzilverde aders van 99,9999%
OFC vormen drie 2 mm2 geleiders met
een hoog puurheidsgehalte en betere
geleiding. Ze zijn ingebouwd in een
parallelle constructie met lichte tordering.
Deze bewezen technologie is de eerste
verdedigingslinie tegen RFI- en EMI.

Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer lage
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik.

Katoenvuller

zorgt voor inwendige sterkte
en reduceert microfonie.

10mm

diameter PVC buitenmantel
biedt een hoge mate van flexibiliteit en
mechanische sterkte.

Premier-kabel

is uitgevoerd met IsoTeks
robuuste ingegoten stekkereinden van
met 24 karaats goud verguld OFC.

16A-rated

en verkrijgbaar in VK-, EU-,
VS-, AU- & CH- en C7-, C15-, C19uitvoering.

“Een duidelijke zuivering
van geluid... meer
ruimte, minder ruis, een
hogere resolutie en een
veel sterker gevoel van
muzikale flow... sterk
aanbevolen, echt waar
voor uw geld.”



HI-FI CHOICE

Alleen

verkrijgbaar in standaard lengte
van 1,5m. Op maat gemaakte lengtes zijn
niet verkrijgbaar.
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EVO3 SEQUEL

EVO3 Sequel verfijnt de meeraderige geometrie van Premier, en bevat tevens een
actieve afscherming. Ook wordt de standaard vaste lengte met een halve meter
vergroot tot maar liefst twee meter.
verzilverde 99,9999% OFC-aders
vormen drie 2 mm2 geleiders met een
hoog puurheidsgehalte en een betere
geleiding. Ze zijn ingebouwd in een
parallelle constructie met lichte tordering.
Deze bewezen technologie is de eerste
verdedigingslinie tegen RFI- en EMI.

SLUIT U AAN
ESSENTIALS

23
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Mylarfoliepakking

en geaarde OFCafscherming bieden een maximale
bescherming tegen RFI.

Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer lage
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik.

Katoenvuller

zorgt voor interne sterkte en
reduceert microfonie.

10mm

diameter PVC buitenmantel biedt een
hoge mate van flexibiliteit en mechanische
sterkte.

Sequel-kabel

is uitgevoerd met IsoTeks
ingegoten stekkereinden van 24 karaats
verguld OFC.

16A-rated

en beschikbaar in VK-, EU-, VS-,
AU- & CH- en C7-, C15-, C19-uitvoering.

Standaard

lengte van 2,0m, op maat
gemaakte lengtes zijn ook beschikbaar.

“De Sequel is goed gebouwd en
scherp geprijsd. Geeft vooral
bronapparatuur een boost in
prestatie.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

“Een hoogwaardige, zeer
robuuste voedingskabel,
feitelijk een investering voor
het leven. De kabel versterkt
nuances en details. Een snelle
en eenvoudige manier om uw
systeemgeluid te finetunen.”



LITE MAGAZINE, DUITSLAND

SLUIT U AAN

EVO3 ELITE

IsoTeks Elite, een echte high-end kabel, maakt gebruik van een geometrie met zeven
kernen, ultrazuiver koper en diëlektrica voor een verbluffende prestatie. Dubbele
afscherming met een actieve OFC-vlecht reduceert RFI- en EMI-vervuiling aanzienlijk.

“Een kabel van topkwaliteit.”

Zeven

“Hoe meer EVO3 Elite ik aan
mijn systeem toevoeg, hoe
vrijer de muziek klinkt. Als
ik ze vervolgens weghaal,
klinkt het tot dan toe mooie
systeemgeluid kleiner en
aangetast. Indrukwekkend
spul.”

verzilverde 99,99999% OFC-geleiders,
waarvan drie fase- en drie nulgeleiders, zijn
geplaatst rondom een centrale aarde. Ze
zijn ingebouwd in een parallelle constructie
met lichte tordering. Deze bewezen
technologie blijft de eerste verdedigingslijn
tegen RFI- en EMI.

Mylarfoliepakking

en geaarde OFCafscherming bieden een maximale RFIbescherming.

Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer laag
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik
zorgt voor interne sterkte en
reduceert microfonie.

12mm

diameter PVC buitenmantel biedt
hoge mate van flexibiliteit en mechanische
sterkte.

De

Elite-kabel is uitgevoerd met IsoTeks op
maat gemaakte audiofiele connectoren van
massief OFC met 24ct vergulde geleiders.
Ze bieden de hoogwaardigste prestatie en
zijn minder gevoelig voor aanslag.

20A-rated

en beschikbaar in VK-, EU-, VS-,
AU- en C7-, C15-, C19-uitvoering.

Verkrijgbaar

in standaard lengte van 2,0m,
ook verkrijgbaar in op maat gemaakte
lengtes.



HI-FI WORLD



HI-FI+

Katoenvuller
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EVO3 OPTIMUM

Deze topklasse stroomkabel is het resultaat van baanbrekend denkwerk, unieke
geleidergeometrie, ultrazuiver koper en geavanceerde materiaalspecificaties.
Optimum is IsoTeks meest verfijnde voedingskabel tot nu toe en is in staat tot
adembenemende prestatieniveaus.
Unieke

verzilverde OCC (Ohno Continuous
Cast) koperen vierkante aders vormen
drie 3mm2 geleiders. Deze bieden een
ongeëvenaarde koperpuurheid. Ze zijn
ingebouwd in een parallelle constructie met
lichte tordering.

SLUIT U AAN
ESSENTIALS

Mylarfoliepakking
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en geaarde OFCafscherming bieden een maximale RFIbescherming.

Diëlektrisch

Teflon FEP (isolatie) is
chemisch inert en heeft een zeer lage
diëlektrische constante over een groot
frequentiebereik

Katoenvuller

zorgt voor interne sterkte en
reduceert microfonie.

12,5mm

diameter PVC buitenmantel biedt
hoge mate van flexibiliteit en mechanische
sterkte.

De

Optimum-kabel is uitgevoerd met
IsoTeks op maat gemaakte audiofiele
connectoren van massief OFC met 24ct
vergulde geleiders. Ze bieden de hoogst
mogelijke prestatie en zijn minder gevoelig
voor aantasting.

25A-rated

en verkrijgbaar in VK-, EU-, VS-,
AU-versies en C7-, C15-, C19- en Neutrikuitvoering.

Verkrijgbaar

in standaard lengte van 
2,0m, ook verkrijgbaar in op maat 
gemaakte lengtes.

“De EVO3 Optimum
levert een uiterst
indrukwekkende
prestatie. Het verschil is
verstrekkend. Niemand
twijfelt hierna nog aan het
belang van netvoeding.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE

“De EVO3 Elite
levert een rijke,
gedetailleerde
weergave. De
strakkere focus geeft
de frequentie meer
controle over het
geluidsbeeld… een
kabel van topkwaliteit.”

SLUIT U AAN

“De EVO3 Sequel is
een hoogwaardige,
zeer robuuste
voedingskabel,
eigenlijk een
investering voor
het leven. De kabel
versterkt nuances en
details. Een snellere en
gemakkelijkere manier
voor het finetunen van
uw systeemgeluid is
nagenoeg onmogelijk.”



HI-FI WORLD



LITE MAGAZINE, DUITSLAND

“De IsoTek EVO3
Premier-stroomkabel
spreekt in mijn
ogen voor zich – de
voordelen van high-end
voedingskabelontwerp,
zonder de hoge lasten.
Aanrader!”



HIFI PIG

“De EVO3 Optimum
levert een uiterst
indrukwekkende
prestatie. De
verbeteringen
zijn verstrekkend.
Niemand twijfelt
hierna nog aan
het belang van
netvoeding.”



HI-FI CHOICE
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ESSENTIALS
OPTIMALISEER UW SYSTEEM
Als aanvulling op haar power conditioning-producten heeft IsoTek een reeks
prestatiebevorderende accessoires ontwikkeld. Zo heeft u nóg meer mogelijkheden
om nóg meer van uw systeem te genieten.
De juiste setup van uw systeem zorgt ervoor dat u de volledige potentie van uw
hoogwaardige audio-elektronica de vrije loop kunt geven.
Hiertoe creëerde IsoTek ‘The Ultimate System SetUp Disc’, een cd ontworpen ter ondersteuning
bij een optimale systeemsetup en kalibratie;
The Full System Enhancer, een component
burn-in- en demagnetisatie-cd; en ProTek,
een eenvoudig toepasbaar plug-in-apparaat
dat een uitstekende bescherming tegen
stroomstoten en spanningspieken biedt. Ook
is er een reeks hoogwaardige 24ct vergulde
connectoren voor het upgraden van bestaande
UW SYSTEEMWAARDE
voedingskabels verkrijgbaar.
€100 - €100.000
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AUDIOFIELE 24CT VERGULDE
CONNECTOREN

IsoTeks reeks van hoogwaardige 24ct gouden connectoren
verbetert de prestatie van elke voedingskabel. Alle
contactoppervlakten zijn van zuiver koper en verguld
met 24ct goud. De volledig losbare houder is gemaakt
van hoogwaardige spuitgegoten polycarbonaat met een
spuitgegoten nylon frontsamenstelling.
Geschikt

voor kabels met uitwendige diameter van 4mm tot

Geschikt

voor geleiders tot 6 AWG (4,1mm).

ESSENTIALS

16mm.
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Verguld

HOGE RESOLUTIE ENHANCER VOOR
HET HELE SYSTEEM – 2DE EDITIE

Diverse tracks met speciaal ontwikkelde
algoritmes creëren een unieke signalenset
voor vermindering van burn-in-tijd en ‘run-in’apparatuur. Daarnaast demagnetiseert de disc
audio- en audiovisuele componenten.
Perfecte

burn-in-disc voor alle nieuwe
componenten.

Volledige

met 24ct goud.

Verkrijgbaar
Duurzame

in IEC C7-, C15-, C19-, EU Schuko- en US 3-Pin.

en hoogwaardige constructie.

Speciale
Hoge

systeemdemagnetisatie.

burn-in-track voor phono.

resolutie, 24bit muziekserver burn-in-track.

Eenvoudige,

kosteneffectieve oplossing, dé
industriestandaard.

ESSENTIALS

DE ULTIEME SETUP-DISC
VOOR UW SYSTEEM

20 tracks ondersteunen de setup, het testen en het finetunen van uw audiosysteem. Op
de cd staat een mix van muziek, geluiden en stemmen, met 14 specifieke testen, tuneup-tracks en zorgvuldig geselecteerde muziek van het befaamde muzieklabel Opus3.
Kanaalevaluatie.

Frequentiebereiktesten.

Fasetest.

Zes

Luidsprekerpositionering

geluidsweergavetesten.

Stereobeeld

dieptetesten.

en

muzikale nummers van muzieklabel
Opus3 om uw systeem na de kalibratie te
testen.

“Ik vond deze disc goed
doordacht, met een
praktische keuze in
nummers. Alweer een
must voor in de toolbox!”



HI-FI WORLD MAGAZINE

“Een bijzondere en nuttige
disc.”



HI-FI CHOICE MAGAZINE
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“Ik was oprecht verrast over de
verbetering van de EVO3 Sigmas,
vergeleken met het eerdere model.
Dit product is echt geweldig
en kan worden beschouwd als
noodzakelijke aankoop.”
IsoTek EVO3 Sigmas – Hi-Fi World

De power cleaning-specialist

“De EVO3 Optimum biedt
een uiterst indrukwekkende
prestatie. De verbeteringen zijn
verstrekkend. Niemand twijfelt nog
aan het belang van netvoeding.”
IsoTek EVO3 Optimum
Hi-Fi Choice

IsoTeks unieke technologieën worden vaker bekroond
dan enig ander vergelijkbaar merk. Hiernaast staat
een bescheiden selectie van wereldwijde accolades…

“Deze voedingskabel spreekt
in mijn ogen voor zich – de
voordelen van high-end
voedingskabelontwerp, zonder de
hoge lasten. Aanrader!”
IsoTek EVO3 Premier – Hifi Pig

“Ik was overdonderd... Zoals
de resultaten demonstreren,
bedraagt de algehele
vervorming minder dan
één twintigste deel van de
netstroomvervorming – een
uitstekend resultaat.”
IsoTek EVO3 Genesis
Hi-Fi News

“Een echte aanrader voor
eigenaren van hoogwaardige
tv’s of projectoren die
kiezen voor de allerbeste
beeldkwaliteit.”
IsoTek EVO3 Mini Mira
Lite Magazine, Duitsland

“Wij zouden de Sirius meteen
aanraden als effectieve upgrade
voor elk systeem.”
IsoTek EVO 3 Sirius – Hi-Fi Choice

“Uw muziek klinkt soepeler,
zuiverder en veel directer.”
IsoTek EVO3 Super Titan
Hi-Fi Choice

“Wat ik hoorde, verraste en
overdonderde mij – ik luisterde
voor het eerst naar de muziek, in
plaats van naar de hifi… Geweldige
instrumentale separatie,
vervormingsvrij… Prachtig
gebouwd en gepresenteerd, dit is
een uiterst effectief conditioningapparaat, en is elke cent waard.”
IsoTek EVO3 Super Titan
Hi-Fi World

“Een opmerkelijke stijging in de
totale muzikale prestatie.”
IsoTek EVO3 Sirius – TechRadar

“Een kabel van topkwaliteit.”
IsoTek EVO3 Elite – Hi-Fi World

“Ik kan IsoTek alleen maar
feliciteren met dit product. 
Ronduit uitmuntend.”
IsoTek EVO3 Titan – Hi-Fi World

“Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding... Een mooi
en praktisch product waarmee u
uw systeem voor een scherpe prijs
kunt upgraden.”
IsoTek EVO3 Sirius – Hi-Fi World

“Dit product is echt geweldig voor
wat betreft zijn impact op een
systeem, en kan worden beschouwd
als noodzakelijke aankoop.”
IsoTek EVO3 Sigmas – Hi-Fi World

“Zeer sterk aanbevolen.”
IsoTek EVO3 Aquarius – Hi-Fi+

“Beste Accessoire 2013…
Combineert radicale ideeën
met kluisconstructiekwaliteit,
elektronische en
mechanische vervuiling wordt
met de Super Titan van uw
systeem verwijderd.”
IsoTek EVO3 Super Titan
TONEAudio

“Het produceerde elke
keer aanzienlijk superieure
resultaten... Je weet eigenlijk
niet echt wat een component
kan als je het alleen maar
rechtstreeks in de muur prikt.”
IsoTek EVO3 Genesis – Hi-Fi+

“Een statement-product dat laat
zien wat mogelijk is, en de standaard
in netsynthese neerzet... De IsoTek
Genesis zorgt ervoor dat u uw
hifisysteem hoort – echt goed hoort
– misschien wel voor het eerst.”
IsoTek EVO3 Genesis – Hi-Fi World

“Accessoire van het jaar 2013.”
IsoTek EVO3 Genesis – Hi-Fi Voice

“(U hoort) meer ruimte, minder
ruis en een hogere resolutie...
Een verhoogde nauwkeurigheid
in timing, in basdiepte en een veel
sterker muzikale flow-gevoel.”
IsoTek EVO3 Polaris – Hi-Fi Choice

“De Big Daddy van power
conditioners... Alsof je je hele
systeem upgrade.”
IsoTek EVO3 Super Titan – Hi-Fi+

“De Aquarius is briljant.”
IsoTek EVO3 Aquarius
Record Collector
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