
Leben Hi-Fi Stereo Company

STEREO INTEGRATED AMPLIFIER

Leben Hi-Fi Stereo Company is een Japanse fabrikant van 
buizenversterkers. De ontwerper en eigenaar van Leben is Mr. Taku Hyodo en 
wordt beschouwd als een van de acht meest vooraanstaande buizenversterker
ontwerpers in Japan. Mr. Hyodo is een zeer ervaren Hi-Fi engineer met 
werkervaring bij onder meer de firma Luxman, en speelt professioneel gitaar 
alsmede diverse andere instrumenten. Uit het bedrijf Kouri Denki Co. wat reeds 
sinds 1979 elektrische en elektronische componenten, onderdelen en printplaten 
maakt is uiteindelijk in 1995 het merk Leben ontstaan.

Leben versterkers zijn vooral een product van passie, gemaakt in kleine oplagen en zeer 
gewaardeerd onder een grote groep liefhebbers. Leben producten worden met de hand gebouwd
door getrainde en ervaren medewerkers, en zijn schitterend afgewerkt met hoogwaardige kwaliteit 
componenten middels point-to-point montage. In de CS600 is onder andere gebruik gemaakt van 
een dubbeltriode eerste versterkingstrap, een overgedimensioneerde 5H350mA smoorspoel, een 
demper diodebuis voor de hoogspanning ter bescherming van de buizen en tevens om de 
levensduur te verlengen, hoogwaardige en zorgvuldig geselecteerde componenten waaronder
Alps potmeters en Elna Cerafine condensatoren in de signaalweg, en 24K Gold-Plated knoppen.

Leben kwaliteitsproducten worden vervaardigd in Japan, en garanderen een lange 
levensduur en hoge betrouwbaarheid, alsmede zeer muzikale prestaties. Alle Leben 
producten zijn gebaseerd op Self-biasing circuits (levensduurverlengend, zelfs ten koste 
van het gespecificeerde uitgangsvermogen) teneinde gebruikersvriendelijke vervanging 
van buizen zonder handmatige ruststroominstellingen mogelijk te maken, en langdurig 
stabiel functioneren te kunnen garanderen.
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Reviews en awards:

Land: Publicatie: Beoordeling: Datum: 

USA sixmoons.com Music Lovers Series februari 2007
USA soundscapehifi.com 2007
Duitsland Image HiFi magazine juli / augustus 2006
Griekenland AVmentor.gr Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Τ Η Σ 2005

             

Functionaliteit geïntegreerde versterker:

 Draaikeuzeschakelaar ingangskeuze voor 4 lijnniveau ingangen en 1 cd ingang 
 Draaikeuzeschakelaar tape monitor ingang
 Draaikeuzeschakelaar stereo reverse
 Hoogwaardige stappenvolumeregelaar en blauwe led indicator gloeispanningscontrole (20 seconden)
 Balansregelaar met middenpositie
 Draaikeuzeschakelaar Bass Boost +3dB / +5dB < 100Hz 
 Led indicatoren kathodeweerstanden en spanning buiskeuze 6L6 / EL34
 Tuimelschakelaar normal / pre in om eindversterker los aan te sluiten
 Tuimelschakelaar tape monitor ingang
 Tuimelschakelaar muting off on
 Hoofdtelefoon aansluiting
 Tuimelschakelaar keuze luidspreker / hoofdtelefoon
 Tuimelschakelaar power en ingebouwde groene led indicator
 Draaikeuzeschakelaar variabele luidsprekerimpedantie 4/6/8/16 ohm (achterzijde)
 Hoogwaardige kwaliteit WBT luidspreker terminals geschikt voor 4 mm2 kabel of bananensteker (achterzijde)
 Line uitgang recording out x 1 (achterzijde)
 Massacontact voor externe phono voorversterker (achterzijde)
 Tuimelschakelaars (2x) voor kathodeweerstanden en spanning buiskeuze 6L6 / EL34 (intern)

CS-600 specificaties:

 Geïmplementeerde buizen: 4 x 6L6GC/5881 (SOVTEK) (EL34/6CA7 = option) en 4 X 6CS7 en 1 x 6CJ3
 Uitgangsvermogen: 32W x 2 (6L6GC) at 1KHz of 28W x 2 (EL34) at 1KHz
 Frequentiebereik: 10Hz - 100KHz. (-0.1dB) 
 Vervorming: 0.7% (10W) 
 Ingangsgevoeligheid: 900 mV bij 20W
 Uitgangsimpedantie luidsprekeruitgang: 4/6/8/16 Ohm (schakelbaar) 
 Opgenomen vermogen: 195 W Max
 Netto gewicht: 22,5 Kg 
 Afmetingen: 450 (W) X 360 (D) X 142 (H) mm Canadian White-Ash panelen
 Meegeleverd: Afneembare AC netspanningskabel

Importeur voor Nederland: Dealerstempel:

www.hifine.nl
Postbus 9253 
4801 LG Breda 
The Netherlands
teL. +31[0]613672768
fax. +31[0]765204389
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