Cabos de Alimentação 220V
Modelo

Características

P.V.P.

Magic Reference II Power Cord SE é um cabo state-of-the-art, largamente aclamado por especialistas, considerado um dos melhores
cabos condutores do mundo. Elaborado em prata pura para os condutores Neutro e Fase, e, em Cobre para o condutor de Terra,
conta ainda com um revestimento exclusivo que o torna invulnerável a interferências RFI, EMI ou outras induções electromagnéticas,
garantindo assim um passagem de corrente precisa, sem oscilações. Com tecnologia patenteada da HT com o módulo integrado
“PureAC” filtro activo para uma transmissão de corrente 100% pura. Terminado com fichas Furutech.
MAGIC Reference

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 1m. de comprimento
Cada 50 cm adicional

1793 €
106 €

Pro-AC11-CL3 é composto por 11 condutores de cobre Single Crystal,e revestimento duplo de filtroUC/UL-3 total rejeição de
interferências RFI e protecção adicional contra fogo ou sobreaquecimento. Recomendado para todos os sistemas áudio vídeo de
excelência. Terminado com fichas Furutech.
PRO-AC11

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 1 mt. de comprimento

210 €

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 2 mts. de comprimento

274 €

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 3 mts. de comprimento

338 €

Fantasy AC10, cabo de alimentação equilibrado e composto por cobre de alta pureza e densidade, protegido por 2 camadas de
espuma de polietileno insuflada, transformando-o num cabo completamente isento de qualquer distorção ou interferência de corrente.
Fantasy AC 10

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 1 mt. de comprimento

422 €

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 1,5 mts. de comprimento

475 €

Cabo de alimentação 220 terminado em SHUKO com 2 mts. de comprimento

528 €

DVD AC adapter, é um adaptador para entradas de corrente tipo 8, de forma a poderem utilizar cabos de referência, em DVD, CD ou
outro tipo de equipamento que utilize fichas e cabos tipo 8.
DVD AC Adapter

Adaptador power cord 2 pin to IEC
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66 €

Cabos de Coluna
Modelo

Características

P.V.P.

Ideais para todos os tipos de colunas, os cabos MAGIC REFERENCE da Harmonic (Tweeter e Woofer) têm uma construção extremamente sólida,
unidireccional (cada fio tem somente uma ficha - uma forquilha ou banana para cada extremidade) e produzidos com condutores Single Crystal com
99,9% de pureza. Cada kit de cabos representa o expoente máximo em transferência de sinal entre o amplificador e as colunas, desencadeando um
autêntico passe de mágica dentro de seu sistema e permitindo que as suas colunas atinjam patamares de performance nunca antes conseguidos.

Magic Reference Tweeter

Kit, Utlizado para colunas pequenas em single wire full range, ou para tweeter em bi-

2618 €

cablagem ou bi-amplificação em colunas grandes, terminado com forquilhas ou
bananas com 2,44 mts. de comprimento.

Magic Reference Woofer

Cada 30 cm de acréscimo por kit de cabos…………………………………………….>

250 €

Kit, Utilizado para colunas grandes em single wire full range, ou para woofer em bi-

3416 €

cablagem ou bi-amplificação em todo o tipo de colunas, terminado com forquilhas ou
bananas com 2,44 mts. de comprimento.
Cada 30 cm de acréscimo por kit de cabos…………………………………………….>

320 €

Os cabos PRO-9 Reference são cabos de alta qualidade, sucessores do famoso Pro9 Plus, tendo sido utilizado no Reference um maior índice de pureza
dos materiais utilizados, usando tecnologia de Geometria de Campo Balanceada, de forma a reduzir ao mínimo as interferências e ruídos de fundo,
utilizando também componentes Single Crystal de forma a garantir um som extremamente preciso, sem coloração ou artificialismos. Com separação dos
condutores do isolamento, através de tubagens de ar, torna-o num cabo excepcional para colunas de grande porte ou amplificadores poderosos, estando
disponível em versão mono-wire ou bi-wire.

Pro-9 Reference

Kit Mono-wire 6N Single Crystal Copper terminado com forquilha, com 2,44 mts.
Kit Bi-wire 6N Single Crystal Copper terminado com forquilha, com 2,44 mts.

1363 €

2 Mono wire no mesmo isolamento (interno)

1582 €

Kit Bi-wire 6N Single Crystal Copper terminado com forquilha, com 2,44 mts.

1582 €

2 Mono wire separados (externo)

Pro-11 Plus

Com terminação em bananas acresce………………………………………………>

211 €

Cada 30 cm de acréscimo ou decréscimo por kit de cabos………………………….>

159 €

Prémio Golden Ear Award e Component Recomended pela Stereophile.
Derivado da versão Pro 9 Plus
Kit Mono-wire Single Crystal Copper terminado com forquilha, com 2,44 mts.
Cada 30 cm de acréscimo por kit de cabos…………………………………………….>

Jumper Cable

607 €
77 €

Cabos para interligar pólos woofer/ tweeter em colunas Bi-wire para mono-Wire
2 Pares Pro-9/ Pro-11 Jumper Cable

Topáudio Distribuição Áudio Vídeo Lda.
Avenida de Santa Joana 17 R/C 3810-329 Aveiro Tel.: 234377183 Fax: 234377182 Móvel: 968974870 - 962513065
E-mail: topaudio@netcabo.pt Web: www.topaudio.pt
Janeiro 2011 IVA incluído 23%
Preços válidos salvo erro tipográfico. Sujeito a modificações sem aviso prévio. Fotos meramente indicativas.

317 €

Cabos de Coluna
Modelo

Características

P.V.P.

Recentemente lançados, os Cabos Harmonic da Série Fantasy, ajudam o seu sistema a reproduzir as altas-frequências com extrema
clareza e transparência, aliadas a uma gama média e graves profundos com uma naturalidade surpreendente. Excelente contraste
Dinâmico com um palco sonoro alargado, dando uma incrível sensação “Ao Vivo”, mesmo em colunas de grande porte.
Produzidos em Cobre Single Crystal, cada grupo de condutores é isolado com espuma de polietileno, para reduzir drasticamente
interferências externas. Terminados com forquilha ou com banana.
Fantasy Speaker SE

Kit Mono-wire 11 AWG Single Crystal Copper, com 2,44 mts.

507 €

Kit Bi-wire 11 AWG Single Crystal Copper, com 2,44 mts.

528 €

Cada 30 cm de acréscimo ou decréscimo por kit de cabos……………………………>

59 €

Os cabos de coluna Harmony Wave combinam a tecnologia Single Crystal com cabos 12 AWG ou 16 AWG, envolvidos em PVC
injectado class 3, para conseguirem uma excelente performance com uma qualidade versus preço praticamente imbatível, tornando-os
ideais para conjugações de Home Cinema ou Áudio, e que, devido à sua reduzida espessura podem ser usados em tubagens
interiores. Terminados com bananas ou forquilhas.
Harmony Wave

Kit Mono-wire Single Crystal Copper, com 2,44 mts.

284 €

Kit Bi-wire Single Crystal Copper, com 2,44 mts.

306 €

Cada 30 cm de acréscimo ou decréscimo por kit de cabos……………………………>

Topáudio Distribuição Áudio Vídeo Lda.
Avenida de Santa Joana 17 R/C 3810-329 Aveiro Tel.: 234377183 Fax: 234377182 Móvel: 968974870 - 962513065
E-mail: topaudio@netcabo.pt Web: www.topaudio.pt
Janeiro 2011 IVA incluído 23%
Preços válidos salvo erro tipográfico. Sujeito a modificações sem aviso prévio. Fotos meramente indicativas.

26 €

Cabos de Interligação
Modelo

Características

P.V.P.

Evolução natural dos Magic One, os cabos interconect Magic Link Two, são uns cabos de referência audiófila, produzidos com uma
mistura de prata 7N OCC de alta pureza (99.99997%) e cobre OCC 99% puro, terminados em RCA singel ended ou XLR balanceados
com fichas FURUTECH produzidas exclusivamente para os Magic Link Two. Com um revestimento em Rhodium, de baixa densidade
molecular, fruto de um desenvolvimento apurado da Harmonic Technologie, nota-se de facto um aumento significativo e audível das
performances do sistema em que estes cabos são utilizados.
MAGIC Link Two

Par de Cabos interconnect Single Crystal terminado em RCA GM2R com 1 metro

865 €

Par de Cabos interconnect Single Crystal terminado em XLR GM2X com 1 metro.

949 €

Cada metro de acréscimo por Par de cabos…………………………………………….>

528 €

Pro-Silway MK III +, a mais recente actualização da HT, têm por base os reconhecidos e mundialmente famosos interconnects, ProSilway MK. Com um aumento significativo da performance em toda a gama de frequências, tornando-os ainda mais expressivos, sem
colorações, os Pro-Silway MK III+, recorrem também a tecnologia de materiais da HT, denominada Single Crystal, e, com um banho de
prata de alta pureza sobre os condutores de cobre OCC puro, de forma a reduzir substancialmente interferências RFI, que, aliado a um
revestimento de alumínio e separação dos condutores em polietileno e câmaras de ar, anula os ruídos muitas vezes provocados pelas
fontes de alimentação e interferências electromagnéticas.
Pro-Silway MK III +

Par de Cabos PlusR Single Crystal silver/cooper terminado em RCA com 1 metro

651 €

Par de Cabos PlusX Single Crystal silver/cooper terminado em XLR com 1 metro

737 €

Cada metro de acréscimo por Par de cabos…………………………………………….>

411 €

Truth-Link, são uns cabos da HT de alta performance, produzidos com condutores Single Crystal, geometricamente inovadores,
premiados com a “Golden Ear Award” da Revista Absolute Sound e componente recomendado pela “Stereophile”. Terminados RCA ou
XLR, representam um equilíbrio difícil de igualar neste patamar de preço.
Truth-Link Cooper

Par de Cabos Single Crystal cooper terminado em RCA ou XLR com 1 metro
Cada metro de acréscimo por Par de cabos…………………………………………….>
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316 €
127 €

Cabos de Interligação
Modelo

Características

P.V.P.

Precision-Link, é um dos cabos com melhor relação qualidade preço, que lhe permite ouvir de uma forma fiel as suas gravações, uma
vez que a sua transparência e controle tonal são excepcionais. Disponível em terminação RCA ou XLR, utilizando cobre Single Crystal
com espuma de polietileno insuflada.
Precision-Link

Par de Cabos Single Crystal cooper terminado em RCA ou XLR com 1 metro
Cada metro de acréscimo por Par de cabos…………………………………………….>

168 €
42€

Hamony-Link, surpreende e excede as expectativas com que nos deparamos ao utilizar um interconnect deste preço. Relação preço
versus performance imbatível. Utilizando cobre Single Crystal nos condutores com um isolamento em PVC injectado, pode ser
adquirido com terminações RCA ou XLR, tornando-o uma escolha segura e de baixo preço para qualquer sistema.
Harmony-Link

Par de Cabos Single Crystal cooper HL-010R terminado em RCA com 1 metro

105 €

Par de Cabos Single Crystal cooper HL-010X terminado em XLR com 1 metro

105 €

Cada metro de acréscimo por Par de cabos…………………………………………….>

42 €

HT Subwoofer, interconnect para subwwofer, traz o poder do realismo para a música ou cinema em casa, sem qualquer adição ou
subtracção à gravação original. Como apresenta uma excelente relação sinal-ruido, reproduz fielmente todas as baixas frequências,
garantindo um perfeito equilíbrio em qualquer utilização áudio-video.
HT Subwoofer

Cabo Single Crystal RCA-RCA SUBW080 com 2,44 mts.

201 €

RCA adicional

46 €

Cada 30 cm de acréscimo de cabo

19 €
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Cabos de Interligação CyberLight
Modelo

Características

P.V.P.

Na busca constante de melhorias em relação aos cabos de áudio, torna-se cada vez mais complicado identificar uma
descoberta revolucionária que possa mudar a História desta Industria. A Harmonic Technology conseguiu essa façanha com
a introdução da nova série de cabos Cyberlight, agora denominados de PHOTON. Apresentando uma patente pendente,
implantaram uma tecnologia de laser e fibra óptica no reino do áudio, criando assim uma nova geração de cabos de áudio
que trazem um novo nível de desempenho nunca antes experimentado. Sem quaisquer transmissões eléctricas, os sinais de
áudio na entrada, são transmitidos sob a forma de luz através de cabos de fibra óptica de vidro e convertido de luz para áudio
na saída. Através do circuito exclusivo em miniatura - Light Analog Module (LAM) Transdutor de sinal Photon Light, pequeno
o suficiente para caber dentro de uma ficha RCA, a música nunca é digitalizada para garantir a melhor performance possível
para "som à velocidade da luz."

Photon Amp, são optimizados para interligação Préamplificador-Amplificador, em dois canais ou multi-canal, levando os sistemas a
atingirem resoluções muito mais elevadas do que com cabos tradicionais. Uma escolha evidentemente Audiófila.
Photon AMP
Preamp-to-amp

HPA-RCA-0015 Preamp-to-Amp 1,5 mts.

2637 €

HPA -XLR-0015 Preamp-to-Amp 1,5 mts.

3165 €

HPA -RCA-0030 Preamp-to-Amp 3 mts.

3165 €

HPA -XLR-0030 Preamp-to-Amp 3 mts.

3692 €

HPA -RCA-0050 Preamp-to-Amp 5 mts.

3692 €

HPA -XLR-0050 Preamp-to-Amp 5 mts.

4219 €

HPA -RCA-0100 Preamp-to-Amp 10 mts.

4482 €

HPA -XLR-0100 Preamp-to-Amp 10 mts.

5009 €

Photon Link, são optimizados para interligação Fonte-Préamplificador, realçando a profundidade sónica e uma transparência absoluta.
Photon Link
Source-to-preamp

HPL-RCA-0015 Source-to-preamp 1,5 mts.

2637 €

HPL -XLR-0015 Source-to-preamp 1,5 mts.

3165 €

HPL -RCA-0030 Source-to-preamp 3 mts.

3165 €

HPL -XLR-0030 Source-to-preamp 3 mts.

3692 €

HPL -RCA-0050 Source-to-preamp 5 mts.

3692 €

HPL -XLR-0050 Source-to-preamp 5 mts.

4219 €

HPL -RCA-0100 Source-to-preamp 10 mts.

4482 €

HPL -XLR-0100 Source-to-preamp 10 mts.

5009 €

Photon Digital é o melhor cabo de interligação digital entre transportes e conversores que existe actualmente. Vem ao encontro das
pretensões Audiófilas, ao anular por completo qualquer ruído transmitido por cabos tradicionais entre as fontes e os restantes
componentes, evitando ao mesmo tempo qualquer tipo de distorção RFI ou EMI.É um componente indispensável em qualquer sistema.
Photon Digital
Transport-to-processor

PHOTON i-Pure Power Supply

HPD-RCA-0010 Transport-to-processor 1 mts.

1714 €

HPD -XLR-0010 Transport-to-processor 1 mts.

1978 €

HPD -RCA-0030 Transport-to-processor 3 mts.

1978 €

HPD -XLR-0030 Transport-to-processor 3 mts.

2241 €

HPD -RCA-0050 Transport-to-processor 5 mts.

2241 €

HPD -XLR-0050 Transport-to-processor 5 mts.

2505 €

HPD -RCA-0100 Transport-to-processor 10 mts.

2770 €

HPD -XLR-0100 Transport-to-processor 10 mts.

3034 €

Fonte de alimentação Photon com 2 baterias série IV (220/240V)
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950 €

Cabos de Interligação Digital
Modelo

Características

P.V.P.

MAGIC Digital TWO evolução do MAGIC Digital ONE com a utilização de materiais com maior índice de pureza, melhorando a performance do sistema
em transparência, timbre, precisão de imagem sonora, liberdade micro e macro dinâmica, e um grave expressivo e real.

MAGIC Digital TWO

Cabo de interligação digital Single Crystal terminado em RCA ou XLR com 1 mt.

528 €

Cada metro adicional…………………………………………………>

264 €

Digital Platinium, oferece a maior largura de banda e gama de frequências para um transporte de sinal preciso e suave. Um cabo indispensável em
ligações de High End.

Digital Platinium

Cabo de interligação digital Single Crystal Silver (AES-EBU ou RCA) terminado em

273 €

XLR, RCA ou BNC com 1 mt.
Cada metro adicional…………………………………………………>

117 €

Digital Silver, é um cabo coaxial de 75 Ohm que utiliza a tecnologia Single Crystal na sua produção, que faz dele um dos cabos com a maior pureza no
transporte de sinais digitais em cabos coaxiais.

Digital Silver

Cabo de interligação digital 75Ohm puro, Single Crystal terminado em RCA ou

209 €

BNC com 1 mt.
Cada metro adicional…………………………………………………>

53 €

Digital Cooper, é um cabo coaxial 75 Ohm puro, preparado para eliminar qualquer ruído transeunte, preservando toda a riqueza
musical da gravação original.
DigitalCooper

Cabo de interligação digital 75Ohm puro, Single Crystal Cooper terminado em

116 €

RCA ou BNC com 1 mt.
Cada metro adicional…………………………………………………>

42 €

Harmony Optical One, é um cabo para transmissão de sinais digitais produzido em Fibra óptica Class A, indiferente a distorções causadas por
imperfeições de indutância ou resistência de um cabo coaxial. Terminado com fichas Toslink, elimina todas as interferências causadas por EMI ou RFI.

Harmony Optical One

Cabo de interligação digital Optical One Toslink com 1 mt.

86 €

Cabo de interligação digital Optical One Toslink com 1,5 mt.

97 €
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Cabos de Interligação PHONO
Modelo

Características

P.V.P.

MAGIC PHONO, adaptado especificamente com terminações RCA para trabalhar em conjunto com o cabo MAGIC Link Two.
Magic Phono

Cabo terminado exclusivamente em RCA

950 €

Cada metro de acréscimo …………………………………………….>

528 €

Crystal Silver, desenhado para transmissão de sinais de nível baixo, sem perca de detalhe, mantendo uma excelente relação sinalruido, para atenuar interferências externas e ruídos das fontes de alimentação.
Crystal Silver

Cabo DIN-RCA com 1 metro

1055 €

Cabo DIN-XLR com 1 metro

1055 €

Cabo RCA-RCA com 1 metro

739 €

SME DIN acresce 200 €

275 €
Cada metro de acréscimo …………………………………………….>

Crystal Cooper, concebido para evidenciar toda a transparência e riqueza harmónica possível do seu sistema analógico.
Crystal Cooper

Cabo terminado exclusivamente em RCA

422 €

Cada metro de acréscimo …………………………………………….>

127 €
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Cabos de Interligação Video
Modelo

Características

P.V.P.

Harmony Rainbow, cabo de interligação vídeo/áudio multicanal, com condutores de cobre OCC revestidos a prata Single Crystal.
Desenvolvido especificamente para processadores de cinema em casa ou DVD/CD multicanal. Recomendado pela Revista
Stereophile.
Harmony Rainbow

Cabo de interligação vídeo/áudio HR terminado com 6 RCA ou 6 BNC com 1 mt.
Cada metro adicional…………………………………………………>

328 €
44 €

Silver Component Plus, upgrade obrigatório ao seu antigo cabo de componentes. Composto por 3 cabos coaxiais 75 Ohm Puro,
melhoram significativamente a profundidade de campo, o balanço das cores e a transparência de qualquer sinal de vídeo.
Silver Component

Cabo de interligação vídeo 3 x 75 Ohm terminado em RCA ou BNC com 2 mts.
Cada metro adicional…………………………………………………>

Silver Component +

Cabo de interligação vídeo 3 x 75 Ohm terminado em RCA ou BNC com 2 mts.

159 €
26 €

295 €

Com fichas Furutech Locking
Cada metro adicional…………………………………………………>

26 €

HT DVI-HDMI, é uma cabo produzido com cobre e prata de alta pureza, terminado com uma ficha DVI numa extremidade e uma ficha
HDMI na outra, para interligação de equipamentos de vídeo High End que utilizem estes interfaces, resultando numa imagem clara e
precisa.
HT DVI-HDMI

Cabo de interligação vídeo digital DVI-HDMI com 1 mt.

95 €

Cabo de interligação vídeo digital DVI-HDMI com 1,5 mts.

106 €

Cabo de interligação vídeo digital DVI-HDMI com 2,5 mts.

127 €

HT HDMI-HDMI, é uma cabo produzido com cobre e prata de alta pureza, para interligação de equipamentos de vídeo High End que
utilizem estes interfaces, resultando numa imagem clara e precisa.
HDMI

Rev. 1.3.C

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 1 mt.

84 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 1,5 mt.

97 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 2 mts.

105 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 2,5 mts.

117 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 3 mts.

126 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 5 mts.

169 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 7 mts.

210 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 10 mts.

274 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver 15 mts.

381 €
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Cabos de Interligação Vídeo 2
HT HDMI-HDMI, é uma cabo produzido com cobre e prata de alta pureza, para interligação de equipamentos de vídeo High End que
utilizem estes interfaces, resultando numa imagem clara e precisa.
HDMI

Rev. 1.4.a

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 1 mt.

110 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 1,5 mt.

133 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 2 mts.

144 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 2,5 mts.

158 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 3 mts.

178 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 5 mts.

223 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 7 mts.

279 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 10 mts.

325 €

HT HDMI-HDMI Single Crystal Cooper Silver Flat 1.4a 15 mts.

432 €
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