


1 — 2 Uniti Nova - referencyjny 
odtwarzacz all-in-one
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Zainspirowani naszą niestrudzoną 
pasją do muzyki oraz 40 letnim 
doświadczeniem nieustajacej 
innowacyjności w dziedzinie 
inżynierii dźwięku, przedstawiamy 
linię Naim Uniti - naszą najbardziej 
zaawansowaną platformę do 
streamingu muzyki typu all-in-one

Przedstawiamy nową 
linię rewolucyjnych, 
wszechstronnych 
odtwarzaczy Naim
typu all-in-one

Dzięki połączeniu doskonałej cyfrowej technologii  
z bogatą duszą analogową, możesz odtwarzać, 
zgrywać i przechowywać całą swoją kolekcję muzyki.

Uniti pozwala Ci zarządzać całą Twoją muzyką 
przechowywaną w jednym miejscu oraz wypełnić 
pokój głębokim, wciągającym dźwiękiem, 
który jest charakterystyczny dla marki Naim. 
Skorzystaj z naszego specjalnie zaprojektowanego 
oprogramowania, aby wypełnić każdą nutę z Twojej 
cyfrowej kolekcji muzyki prawdziwym, wysokiej jakości 
dźwiękiem Naim. 

Użyj naszych urządzeń: Uniti Atom, Uniti Star lub Uniti 
Nova oraz nowego, oraz nowego kompaktowego 
serwera uniti core klasy referencyjnej.

Twoja kolekcja muzyki nabierze nowego życia dzięki 
linii Uniti. 





Uniti Core - nagrywarka płyt, serwer
Uniti Atom - odtwarzacz all-in-one3 — 4





Uniti Nowa rodzina produktów Uniti 
oferuje trzy odtwarzacze all-in-one 
oraz serwer muzyczny:

referencyjny, audiofiski Uniti Nova, 
wszechstronny odtwarzacz CD, 
doskonały Uniti Star oraz 
superkompaktowy, ale potężny 
Uniti Atom. 

Nasz serwer muzyczny z twardym dyskiem Uniti 
Core uzupełnia gamę produktów, umożliwiając 
przechowywanie i streaming tysięcy albumów oraz 
tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych całej 
Twojej muzyki w jednym miejscu. Tworząc rodzinę 
produktów Uniti wróciliśmy do deski kreślarskiej, 
uzyskując gamę doskonałych, nowoczesnych 
systemów, które działają w harmonii ze sobą i oferują 
nieskończone możliwości odtwarzania muzyki.
Każdy z odtwarzaczy może działać niezależnie (lub 
razem), po prostu podłącz głośniki, aby wypełnić swój 
dom zapierającym dech w piersiach dźwiękiem. 
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Kompatybilność z UPnP ™ (Universal Plug 
and Play) umożliwia odtwarzanie muzyki z 
urządzeń pamięci masowej lub komputerów 
PC oraz Mac będących w tej samej sieci co 
Uniti. Kontroluj wszystko za pomocą aplikacji 
Naim i ciesz się odtwarzaniem ulubionych 
utworów z rozdzielczością do 32bit / 384kHz.

Nowością w linii Uniti jest wbudowana 
obsługa funkcjonalności Chromecast. 
Ta nowa, inteligentna usługa streamingu 
zapewnia bezproblemowe połączenie z 
setkami aplikacji obsługiwanych ze smartfona 
lub tabletu oraz umożliwia streaming 
bezpośrednio do systemu Uniti.

Odkryj miliony piosenek korzystając z 
najpopularniejszej usługi streamingu 
muzyki na świecie dzięki wbudowanej 
kompatybilności z Spotify Connect.

Rodzina produktów Uniti umożliwia streaming 
muzyki w bezstratnych formatach wysokiej 
rozdzielczości zapewniając realistyczne, 
doskonałej jakości wrażenia dźwiękowe.

Dostrój się do tysięcy dostępnych 
internetowych stacji radiowych i podcastów 
oraz zapisz swoje ulubione, aby uzyskać 
do nich szybki dostęp później. Uniti Star 
oraz Uniti Nova umożliwiają opcjonalne 
uaktualnienie modułów DAB+ / FM.

Odtwarzacze Uniti zostały wyposażone w 
złącze HDMI ARC (Audio Return Channel), 
dzięki czemu można łatwo podłączyć 
telewizor w celu uzyskania audiofilskiej 
jakości dźwięku z ulubionego filmu lub gry.

Połącz odtwarzacz Uniti z dowolnym 
kompatybilnym urządzeniem Bluetooth, aby 
w prosty sposób odtwarzać muzykę z tego 
urządzenia.

Streamuj ulubioną muzykę z iPhone'a, iPada 
lub iPoda Touch lub z iTunes oraz Apple 
Music.

UPnP™  
Streaming

Spotify®  
Connect

TIDAL

Wbudowany 
Chromecast

iRadio

Bluetooth  
aptX HD

   AirPlay &  
Apple Music

Funkcje

HDMI ARC 
(Opcjonalny 
w Atom)



Odtwarzanie 
i importowanie 
CD

USB

Wiele wejść 
analogowych  
i cyfrowych

Tryby: party  
i multiroom

Podłącz smartfon, tablet, pamięć 
USB lub dysk twardy USB za pomocą 
złącza USB na przednim lub tylnym 
panelu, by odtwarzać muzykę  
i równocześnie ładować urządzenie.

Uniti Star pozwala cieszyć się całą 
kolekcją płyt CD, a także ulubionymi 
cyfrowymi utworami. Twórz 
doskonale zsynchronizowane kopie 
płyt CD i zapisuj dane w pamięci 
lokalnej (Uniti Star, Uniti Core) lub  
w pamięci wewnętrznej (Uniti Core).

Podłącz do odtwarzacza Uniti 
wszystkie swoje ulubione źródła 
audio za pomocą cyfrowych wejść dla 
telewizorów, dekoderów lub konsol 
do gier, a także źróda analogowe, 
takie jak gramofon (wymagany 
przedwzmacniacz gramofonowy).

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm 
na przednim panelu z nowym, 
zmodernizowanym wzmacniaczem 
słuchawkowym oferującym znacząco 
poprawione wybrzmiewanie basów.

Wypełnij cały dom doskonałym 
dźwiękiem Naim używając trybów 
Multiroom oraz Party Mode. Dzięki 
dwóm lub więcej produktom Uniti 
podłączonym do sieci domowej 
możesz odtwarzać tę samą, idealnie 
szynchronizowaną muzykę  
w maksymalnie sześciu pokojach,  
a wszystkie parametry kontrolować 
za pomocą aplikacji Naim.

Odtwarzaj bezstratne pliki muzyczne 
w formatach WAV, FLAC, AIFF  
i ALAC lub streamuj MP3, AAC  
oraz Ogg Vorbis.

Wszystkie odtwarzacze Uniti 
obsługują również dekodowanie 
DSD64 oraz 128 z wyszukiwaniem  
we wszystkich formatach plików. 

Aktualizacje systemu Uniti dokonasz 
za pomocą sieci i aplikacji Naim 
jednym kliknieciem przycisku.

Bezprze-
wodowa 
aktualizacja

Słuchawki

Wsparcie 
formatów 
plików



Jednakże w Naim wierzymy, że wygoda nie powinna odbywać się kosztem jakości.

 Dołożyliśmy szczególnych starań, aby zmaksymalizować jakość streamingu 

muzyki cyfrowej. Uniti działa na całkowicie nowej, zaprojektowanej i zbudowanej 

przez firmę Naim platformie streamingowej. Nowa linia produktów jest wynikiem 

znacznych nakładów czasu i pracy ludzi w naszych laboratoriach audio - każdy 

komponent i materiał został sprawdzony pod mikroskopem, przesłuchany, ulepszony 

lub zastąpiony nowymi częściami produkowanymi na zamówienie na każdym etapie 

produkcji. Unikalny, niezwykle potężny, 40 - bitowy procesor SHARC DSP jest tak 

fenomenalnie dokładny, że wykonuje oszałamiające 2,7 miliarda obliczeń na sekundę, 

dając odtwarzaczom Uniti moc wystarczającą do bezproblemowego przetwarzania 

najbardziej złożonych sygnałów muzycznych.

 Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie dołożyli wszelkich starań, aby chronić 

wrażliwe komponenty na ścieżce sygnału audio przed zakłóceniami płynącymi z 

obwodów cyfrowych - osobne, izolowane płytki drukowane zarówno dla sygnałów 

analogowych, jak i cyfrowych, izolatory optyczne przekazujace informacje między 

dwoma stronami urządzeń, a także staranne testy i analizy wykonywane są przez 

naszych ekspertów od dźwięku, aby wyłapać wszelkie niepożądane zakłócenia.

 Siłą napędową tej cyfrowej innowacyjości jest zintegrowany wzmacniacz klasy A / 

B, oparty jest na jednym z naszych najbardziej znanych i docenianych zintegrowanych 

wzmacniaczy - NAIT. Ta kultowa technologia analogowa stanowi serce bijące w 

każdym systemie linii Uniti. Oferując dwa razy większą prędkość przetwarzania od 

poprzednika, jest to wzmacniacz, który zawiera w sobie całą kwintesencję wiedzy 

inżynieryjnej specjalistów Naim. Duży transformator toroidalny znajdujący się w 

centrum każdego systemu Uniti, dostarcza potrzebną moc oraz pozwala elektronice 

audio zabłysnąć dzięki konwersji niestabilnego zasilania sieciowego w źródło zasilania 

o wysokiej precyzji.

 Każdy system został zaprojektowany oraz pieczołowicie wykonany ręcznie  

w Salisbury, przy wykorzystaniu całkowicie nowych technik budowy opracowanych 

przez naszych inżynierów, techników wyspecjalizowanych w linii Uniti oraz 

indywidualnych działów stworzych by wykonać każdy odtwarzacz od podstaw.

 W miarę wzrostu klasy produktów linii Uniti dostępnych jest coraz więcej 

innowacji, co przekłada się na większą moc, czystość i ostatecznie bardziej wciągające 

i emocjonalnie angażujące doświadczenie muzyczne.  

Technologia i wykonanie Cyfrowa muzyka 
zrewolucjonizowała sposób, 
w jaki cieszymy się naszymi 
ulubionymi utworami i albumami 
- cała Twoja kolekcja jest na 
wyciągnięcie ręki

Uniti Nova circuitry11 — 14



Stworzony do wielkich rzeczy
Każdy system Uniti został wykonany ręcznie, od 
poszczególnych komponentów wewnętrznych aż po 
czarną obudowę z szczotkowanego aluminium.  
Poza zapobieganiu zakłóceniom częstotliwości 
radiowych, obudowa mieści również wbudowane 
anteny modułów Wi-Fi oraz Bluetooth, aby 
zachować estetykę, która odzwierciedla wzornictwo 
naszych klasycznych wzmacniaczy. 

Wnętrze wszechstronnych  
odtwarzaczy Uniti all-in-one

Wszystkie komponenty w nowej linii Uniti 
zostały sprawdzone, aby uzyskać możliwie 
najlepszą jakość dźwięku. Nowe odtwarzacze 
są o wiele potężniejsze, mają masę dostępnej 
pamięci, doskonale dostosowują się do nowych 
technologii oraz bezproblemowo integrują się  
z istniejącym asortymentem Naima 



Nowa, rewolucyjna platforma streamingowa
Nasza nowa platforma streamingu jest 
wyjątkowa. Została ona od podstaw zbudowana 
przez naszych inżynierów, aby być jak najlepiej 
przygotowaną na przyszłe rozwiązania, 
jednocześnie zapewniając doskonałą jakość 
dźwięku Naim. Ta potężna platforma pozwoliła 
również na integrację wbudowanej 
funkcjonalności Chromecast, zapewniając dostęp 
do tysięcy usług streamingowych online.

Najnowocześniejsza technologia Wi-Fi
Nowe odtwarzacze Uniti wyposażone zostały  
w najnowsze rozwiązania sieci Wi-Fi, obsługując 
zarówno częstotliwości 2,4, jak i 5 GHz, a także 
oferując znacznie lepszy wewnętrzny bufor 
i pamięć. Anteny są zintegrowane z radiatorem 
- zainstalowaliśmy również reflektor tylny,  
aby zapobiec przedostawaniu się szkodliwego 
promieniowania do wnętrza urządzenia.

Cyfowo kontrolowane wzmocnienie analogowe
Sercem wszystkich odtwarzaczy Uniti jest 
audiofilska regulacja głośności, dostosowująca 
poziomy w domenie analogowej do najwyższej 
rozdzielczości cyfrowej. Konstrukcja pochodzi  
z modelu NAC-N 272, a jego płynna struktura 
jest inspirowana naszym referencyjnym 
systemem wzmacniania, Statement.





Odświeżony design Nowa linia Uniti 
pozostaje wierna naszym 
podstawowym zasadom 
designu

Nowy kontrolowany cyfrowo, ale nadal analogowy regulator 
głośności zaczerpnęliśmy prosto z referencyjnego wzmacniacza 
Statement. To tylko jedna z cech tej pięknie zaprojektowanej 
obudowy ze szczotkowanego aluminium. Wyposażona jest ona 
również w ekstrudowane radiatory zapewniające stabilność 
termiczną oraz wypolerowany na wysoki połysk, kolorowy 
wyświetlacz LCD, który prezentuje wizualnie bogate w szczegóły 
grafiki ulubionego albumu. Linia Uniti została wykonana  
z materiałów starannie dobranych dla prawidłowej obsługi 
dźwięku, a unikalne  kontrasty stylistyczne czynią tą rodzinę 
produktów arcydziełami wzornictwa industrialnego..

Funkcjonalna symetria
Wszystkie elementy funkcjonalne zostały zawarte w rdzeniu 
DNA konstrukcji projektu Uniti w takim stopniu, w jakim było 
to możliwe. Szczelina odtwarzacza płyt CD przedstawiona 
została jako pogrubiona linia rozdzielająca, wyświetlacz zajmuje 
dominującą cześć frontu obudowy, radiatory wkomponowują się 
w ogólne ramy całej konstrukcji, a pasek z logo został osadzony  
w podstawie. To połączenie zapewnia czystość wizualną,  
a pięknie wykończona obudowa została zbudowana z najwyższą 
precyzją. Efektem końcowym jest idealne odzwierciedlenie 
miejsca, w którym my jako firma zaczynaliśmy i dokąd zmierzamy: 
ręcznie wykonane produkty, zaprojektowane i wyprodukowane 
w Wiltshire, stworzone aby zapewnić muzyczną satysfakcję 
na wiele lat, będąc jednocześnie na bierząco z wymaganiami 
współczesnych miłośników muzyki.

Uniti Atom
Uniti Core15 — 16
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Uniti Atom to piękny, kompaktowy odtwarzacz muzyki, oferujący 
możliwość obsługi wielu źródeł, który uwiedzie Cię niesamowitą 
jakością dźwięku oraz zachwycającym wyglądem, a wbudowany 
wzmacniacz o mocy 40 W oraz możliwość streamingu muzyki o 
wysokiej rozdzielczości spowodują, że pomieszczenie odsłuchowe 
zostanie wypełnione niesamowitym, mocnym dźwiękiem.
Uniti Atom sprawdza się doskonale jako wysokiej klasy główny 
system muzyczny, nadaje się również do użytku w kuchni lub 
gabinecie, gdzie przestrzeń ceniona jest na wagę złota. Po prostu 
podłącz głośniki. Nasza aplikacja Naim, dostępna na iOS oraz 
Android łączy w jednym miejscu wszystkie źródła muzyki, a także 
oferuje możliwość dodania połączenia HDMI (Arc Return Channel) 
w celu zwiększenia jakości dźwięku w telewizji, sprawiając, 
że zaskakująco potężny Uniti Atom staje się jeszcze bardziej 
atrakcyjny. Jego zachwycający, atrakcyjny wygląd w połączeniu  
z jeszcze lepszym dźwiękiem sprawią, że będziesz się zastanawiał, 
jak można było bez niego żyć. 

Uniti Atom Uniti Core

Power-Line Lite
Nowy, zaprojektowany przez Naim kabel elektryczny, Power-Line Lite, będzie 
dołączony do pudełka z każdym systemem Uniti (tylko Wielka Brytania).
Power-Line Lite został opracowany wraz z nową serią Uniti i wykorzystuje taką samą 
technologię kabla, której Naim zaufał dzięki naszym testom odsłuchowym, 
trwajacym niezmiennie od ponad 15 lat. Kabel elektryczny został wyposażony  
w termoutwardzalną obudowę z żywicy oraz ruchome piny, zapewniając doskonały 
kontakt elektryczny oraz oferuje taką samą technologię uziemienia, jaką 
zastosowano w oryginalnym kablu Power-Line.



Uniti Star

Wskazówka zawarta jest w nazwie: ten system jest gwiazdą 
spektaklu. Dzięki mnogości funkcji, możliwościom odtwarzania, 
zgrywania, przechowywania oraz cieszenia się swoją cenną 
kolekcją muzyki, Uniti Star oferuje nieskończone możliwości. 
Chcąc zagwarantować możliwość odtwarzania płyt CD, streaming 
muzyki oraz zaawansowaną technologię wzmacniacza, nasi 
inżynierowie musieli zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
stabilności termicznej i zmniejszenie zakłóceń pomiędzy 
poszczególnymi komponentami. Zintegrowany odtwarzacz CD 
poza odtwarzaniem płyt oferuje również możliwość zgrywania 
materiału audio, co czyni Uniti Star najbardziej wszechstronnym 
urządzeniem wielofunkcyjnym w gamie. Dzięki możliwości 
współpracy z praktycznie każdym zestawem głośników, Uniti 
Star pozwoli Ci odkryć na nowo całą kolekcję muzyki dzięki 
głębokiemu, wciągającemu brzmieniu.
Uniti Star to potęga oferująca moc 70 W na kanał przy 8 Ohmach; 
doskonale sprosta Twoim potrzebom, aby bez obaw zwiększyć 
głośność. Odkryj nowy świat cyfrowego dźwięku i ciesz się swoją 
kolekcją płyt CD: nowy, potężny Uniti Star to idealne rozwiązanie. 



Uniti Nova

Uniti Nova jest dowodem na to, że audiofilską jakość dźwięku 
można uzyskać również dzięki odtwarzaczowi typu all-in-one. 
Niezależnie od tego, jakie źródło sygnału wybierzesz, Twoja 
muzyka zostanie przekształcona w niesamowite wrażenia 
dźwiękowe.
Odtwarzacz klasy referencyjnej z tej linii, Uniti Nova został 
zaprojektowany w taki sposób, by oferować najlepsze 
rozwiązanie, które mogliśmy zaimplementować w pojedynczej, 
kompaktowej obudowie. Cała dostępna przestrzeń
została wykorzystana do zapewnienia 80 watów mocy na kanał 
dzięki wykorzystaniu wzmacniacza klasy A / B, zdolnego do 
napędzenia najbardziej wymagających głośników - szczegóły oraz 
głębię brzmienia usłyszysz w każdej nucie, riffie i refrenie. 
 Uniti Nova oferuje wyjątkową, nowoczesną technologię, która 
realnie odróżnia ten odtwarzacz od reszty asortymentu. Jego 
obwody audio cechują się najwyższej jakości, starannie dobranymi 
komponentami, lepszą izolacją, większą ilością wejść, niż możesz 
sobie wyobrazić oraz masywnym, toroidalnym transformatorem, 
który nadaje zupełnie nowe znaczenie określeniu wagi ciężkiej. 
Uniti Nova jest tak dobry, jak tylko odtwarzacz all-in-one
może być.
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Uniti Core

Uniti Core reprezentuje istotę muzyki cyfrowej. Jest to naprawdę 
potężna maszyna, która może przechowywać do 100 000 ścieżek 
dźwiękowych na dysku twardym lub dysku SSD; Obsługuje 
do 12 jednoczesnych strumieni audio oraz pozwala dopasować 
dysk twardy do swoich preferencji. Nie będziesz już musiał 
wysyłać swojego urządzenia z powrotem do siedziby Naim, jeśli 
potrzebujesz wymienić dysk na nowy.
Nowy Uniti Core to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie 
technologii audio. Każdy element tego dedykowanego serwera 
muzycznego - od spersonalizowanego systemu operacyjnego, 
ulepszonego mechanizmu zgrywania oraz liniowego zasilania, 
aż po obudowę aluminiową zapewniającą niski poziom wibracji - 
odtwarzacz ten został zaprojektowany w celu zapewnienia stałej, 
niezawodnej wydajności i najwyższej jakości dźwięku.
Uniti Core to niezawodne, bezkompromisowe rozwiązanie do 
zgrywania, katalogowania, odtwarzania oraz przechowywania 
całej muzyki w jednym miejscu. Przenieś całą swoją kolekcję 
muzyki do sieci za pomocą doskonałej technologii zgrywania 
serwera Uniti Core.



Zarządzaj swoją muzyką Autorska aplikacja Naim 
zapewnia łatwą kontrolę nad 
poszczególnymi lub wieloma 
odtwarzaczami Uniti

Aplikacja do kontroli Uniti21 — 22

Dostęp do całej muzyki, w tym ulubionych stacji radiowych, 
serwisów streamingowych oraz list odtwarzania, eksplorowanie 
dyskografii i biografii artystów oraz bezprzewodowa aktualizacja 
systemu - a wszystko to za jednym kliknięciem.

Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania 
Odtwarzacze Uniti typu all-in-one wyposażone zostały w 
kolorowy wyświetlacz LCD z czujnikiem zbliżeniowym, który 
budzi się przy wykryciu ruchu, w polączeniu z dwukierunkowym, 
inteligentnym pilotem zdalnego sterowania zapewniają pełną 
swobodę ruchów. Nasz nowy pilot jest sparowany z Twoim 
odtwarzaczem Uniti od razu po wyjęciu z pudełka i włączeniu; 
jego czyste linie reprezentują wszechstronną funkcjonalność, 
a piękne podświetlane na biało przyciski stanowią nieodłączną 
część nowej linii produktów Uniti. 



Dostępne w sprzedaży od



Intuicyjna kontrola dla każdego 
pokoju, wszystko w jednym miejscu

Stwórz swój system 
multi room

Odtwarzaj tę samą piosenkę w doskonałej synchronizacji bitów 
lub ciesz się różną muzyką w każdym pokoju wykorzystując 
aplikację Naim.
W prosty sposób możesz podłączyć odtwarzacz Uniti do innych 
odtwarzaczy umożliwiających streaming muzyki Uniti lub Naim za 
pomocą połączenia sieciowego Wi-Fi lub przewodowego 
Ethernet. Wszystkie funkcje kontroli znajdują się na wyciągnięcie 
ręki za pośrednictwem aplikacji Naim, dostępnej na iOS i Android. 
Możesz bezproblemowo zsynchronizować maksymalnie sześć 
jednostek, wybierając tryb Party Mode i odtwarzając tę samą 
piosenkę we wszystkich systemach - nasza aplikacja pozwala 
zmieniać głośność we wszystkich odtwarzaczach jednocześnie, 
aby zapewnić pełną kontrolę. Możesz także wybrać różne 
piosenki w różnych pokojach w domu, aby stworzyć inny nastrój  
i atmosferę muzyczną w zależności od potrzeb i upodobań. 

Odtwarzaj muzykę 
wykorzystujac dowolną 
kombinację urządzeń Uniti lub 
innych systemów streamingu 
muzyki Naim w maksymalnie 
sześciu pokojach jednocześnie

Mu-so Uniti Atom

Uniti StarMu-so Qb

Uniti Core

Uniti Nova
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Mu-so Qb - kompaktowy, bezprzewodowy system muzyczny



Julian Vereker  
in his workshop1 — 225 — 26

Historia dźwięku Naim Nawet najprostszy pomysł może 
stać się początkiem czegoś 
naprawdę monumentalnego

Założyciel firmy Naim, Julian Vereker MBE (1945 - 2000),  
był odnoszącym sukcesy kierowcą wyścigowym, samoukiem  
i przedsiębiorcą z głęboką pasją do muzyki.
Spędzając wolny czas na słuchaniu utworów największych 
artystów lat 60. i 70., a także swoich przyjaciół grających na 
żywo, Julian stwierdził, że wydajność odtwarzania muzyki  
w domu wypada niezwykle słabo niemal w każdym obszarze, 
który miał znaczenie.
Nie zadowalając się rozwiązaniami dostępnymi na rynku, Julian 
postanowił zaprojektować własne wzmacniacze i głośniki, 
całkowicie nieświadomy, że tworzy fundamenty dla szeregu 
kultowych, wielokrotnie nagradzanych oraz ponadczasowych 
produktów hi-fi. Julian nie dążył do sławy czy fortuny, chciał po 
prostu doświadczyć muzyki odtwarzanej w najprawdziwszej  
i najczystszej postaci.
To były nasze wartości założycielskie w 1973 roku, które  
w dalszym ciągu napędzają każdy aspekt naszego rozwoju. 
Nasza autorska technologia wykorzywana do osiągnięcia 
naszych celów będzie zawsze zmieniać się i ewoluować z czasem, 
ale nasz ostateczny cel pozostaje ten sam - aby zapewnić naszym 
klientom najgłębsze i najbardziej intensywne wrażenia muzyczne. 



Nasz oryginalny, kultowy wzmacniacz 
zintegrowany NAIT,
zaprezentowany w 1983 roku.




