
R I keď nejde o špecializovanú hifi 
značku, viaceré jej produkty sú 
orientované aj na audiofilov 
bažiacich po dokonalom 
zvuku. Aj práve vďaka vy-
sokej kvalite a funkčnosti 
svojich produktov sa 
tešia zvýšenému záujmu 
a obľube najmä kvalitné 
AC-filtre, DC-blockery a ich 
kombinácie.   

Portfólio značky F&S® využíva profe-
sionálne riešenia pre každý produkt 
alebo komplexný projekt s výrazným 
prihliadaním na trvalý pozitívny účinok 
na životné prostredie. Ďalším výrazným 
rozdielom oproti, povedzme, konkurencii 
je zameranie výroby na takzvané „custom 
handmade produkty“, ktoré na trhu 
bežne nezoženiete, keďže sa nevyrábajú 
malosériovo. Na prianie sú k dispozícii 
aj rôzne inteligentné riešenia na mieru 
pre zákazníka vrátane odbornej konečnej 
inštalácie.

 Takéto produkty nachádzajú svoje 
uplatnenie v oblastiach života, kde je 
nevyhnutný detailný a neskreslený 
zvukový a obrazový prenos. Bavíme sa 
napríklad o oblastiach medicíny, servise 
elektroniky, IT techniky, v laboratóriách 

každý výstup má svoj vlastný AC-filter 
alebo DC-blocker, vďaka čomu odpadá 
nebezpečenstvo opätovného znečistenia 
za jedným filtrom/blockerom pri via-
cerých zásuvkách.
 
V malom, ale detailne vyhotovenom 
šasi s rozmerom 70 x 170 x 180/230 mm 
sa nachádza najnovší hightech z oblasti 
filtrácie siete od EMI (electromagnetic 
interference) a RFI (radiofrequency 
interference), zodpovedajúce ČSN/EN 
61800-3/A11 a tiež EMC (elektromagnetic 
compatibility). 
 
Pre dosiahnutie čo najlepších a relatívne 
stále dostupných cien bol zvolený prístup 
priameho predaja bez klasickej distri-
búcie, čím sa produkty stávajú cenovo 
dostupnejšími aj napriek ich vysokej 
kvalitatívnej hodnote. 

Ponuka testovaných produktov zahŕ-
ňa nasledujúce komponenty, ktoré si 
postupne podrobnejšie predstavíme 
a otestujeme v ďalších číslach 
High&Style počas roka. !

Tesne pred uzávierku čísla mi do redakcie dorazila zásielka 
zaujímavých produktov bavorskej spoločnosti F&S® electronics, 
ktorá má v rámci EÚ meno s chránenou registrovanou značkou 
a dlhoročnou tradíciou. Výrobky F&S® electronics sú v strednej 
Európe vysoko cenené pre ich precízne a na mieru podľa potreby 
navrhnuté systémy vybavené výlučne testovanými a kontrolo-
vanými značkovými dielmi a súčiastkami. 
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a v neposlednom rade aj o domácom 
využití. Medzi najaktuálnejšie výrobky, 
ktoré nám dorazili do redakcie, patria 
už spomínané AC-filtry, DC-blockery 
a power-cleanery určené pre highend, hifi 
a PA (public adress) ozvučenie 
vo viacerých konfiguráciách 
pre prípady, keď je rušenie 
v sieti zreteľne počuť. 

Firma F&S® electronics 
prináša tieto produkty na 
trh vo výnimočnom a ne-
všednom vyhotovení, pričom 
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