
Model Popis Jedn. Cena v Kč

RD-3 Demagnetizér CD,SACD a DVD disků ks 10.850,-

RR-888 Schumanův pulzní generátor ks 13.990,-

SIP-8Q RCA zkratovací zástrčky vstupní - 8 ks set 5.399,-

BSIP-2Q XLR zkratovací zástrčky vstupní - 2 ks set 3.199,-

IP-2Q RCA zástrčka vstupní i výstupní  - 2 ks set 1.849,-

QR-8 Quartz resonátor - 10 mm puky - 8 ks set 3.499,-

RGC-24TripleC-FM Zařízení zajišťující dokonalé zemění set 20.990,-

BWA-4 Biwiringový terminál, - 2 ks. set 3.149,-

RBN-1                     Dokonalé repro banánky - 4ks set 6.649,-

RYG-1                       Dokonalé repro vidličky - 4 ks set 6.649,-

DSIX-1.0 TripleC - FM                     Aktivní digitální kabel - RCA nebo BNC konektory ks 31.990,-       

DSIX-1.0 B TripleC - FM                   Aktivní digitální kabel - XLR konektory ks 42.990,-

RIO-5 Minus-Ion Generator ks 23.990,-

RCI-3H Kabelový izolátor ks 4690,-

REM-8 EMF odstraňovač špatného elm.pole ks 12.690,-

WS-1 Upravovač akustiky - 290 x 290 x 32 mm ks 4.690,-

RWL-3 Akustický panel zlepšující akustiku ks 24.690,-

Power Reference TripleC-FM Síťový single-core kabel dl.od 2,0 m a pak + á 0,5 m ks od 109.990,-

Acoustic Revive - Japonsko
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RCA-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m pár  od 49.990,-

XLR-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m pár od 54.990,-

COAX-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 Koaxiální digitální kabel RCA nebo BNC konektory dl. 1,0 m ks od 25.990,-

AES-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 Symetrický digitální kabel XLR konektory dl. 1,0 m ks od 28.990,-

SPC-tripleC Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů m 19.990,-

SPC-tripleC(4) Biwire Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů biwiring m 25.990,-

SPC-tripleC(2x4) Biwire Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů dvojitý biw. m 39.990,-

PHONO-1.2tripleC-FM (i L verze) Signálový phono kabel RCA konektory dl. 1,2 m, i verze s L konektorem pár 72.990,-

LINE-1.0R-tripleC-FM Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m pár  od 9.999,-

LINE-1.0X-tripleC-FM Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m pár od 13.299,-

DIGITAL-1.0BNC(RCA)-tripleC-FM Digitální kabel s BNC a RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m ks od 5.599,-

LINE-R-tripleC Signálový Single-Core PC-TripleC - RCA kabel v metráží dvoužilový m 899,-

LINE-X-tripleC Signálový Single-Core PC-TripleC - XLR kabel v metráží trojžilový m 1.249,-

Power Standard TripleC8800 Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 3,3 mm2 m 3.099,-

Power Standard TripleC-FM Síťový kabel délky od 2.0 m a pak + á 0,5m ks od 13.290,-

Power AC-TripleC4800 Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 2,3 mm2 m 1699,-

EE/F-2.6tripleC(3) Instalační síťový kabel třížilový z plných vodíčů - 3 x 5,3 mm2, jen 100 m špule 359.990,-

SPC Reference TripleC Reproduktorový dvoužilový kabel z plných CU vodičů - metráž m 2.099,-

SPC AV    Reprod. dvoužilový kabel z plných CU vodičů - 2 x 0,64 mm2, metráž m 299,-

http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/rca10tcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/xlr10tcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/coax10tcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/aes10tcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/spctc.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/spctcbiwiring.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/spctc2biw.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/phono10rcaL.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/linertcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/linextcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/linebncrtcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/linertcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/linextcfm.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/power8800tc.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/powerstandard.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/eefs26tc.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/spcreftc.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/spcav.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Acoustic%20Revive/tripleC4800.jpg


CSF-4 Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 4 mm m 599,-

CSF-6 Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 6 mm m 669,-

CSF-10 Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 10 mm m 749,-

LAN 1.0 TripleC Síťový datový LAN kabel od 1,- m + á 0,1m (+ 350,- Kč) ks od 13.000,-

R-AL1 Síťový datový LAN kabel od 1,- m + á 0,5m (+ 1.750,- Kč), TripleC ks od 6.499,-

RLT-1 Izolátor pro LAN připojení, LAN terminátor ks 6.290,-

RLI-1GB TripleC Izolátor pro LAN připojení, gigabitová verze ks 9.790,-

RST-38H Podložka pod reprosoustavy nebo komponenty ks 21.990,-

RAF-48H Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (447x397mm) ks 41.990,-

RAF-48H(SP1) Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (505x445mm) ks 55.990,-

RAF-48H(SP2) Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (560x446mm) ks 57.990,-

RAS-14 TRipleC Síťový izolátor s kabelem PC TripleC dvojžilový ks 39.990,-

RAS-14(3) TripleC Síťový izolátor s kabelem PC TripleC třížilový ks 47.990,-

USB 1.0SP-TripleC USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B ks od 19.990,-

USB 1.0PL-TripleC USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B ks od 16.490,-

R-AU1-SP USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B, levnější varianta ks od 7.599,-

R-AU1-PL USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B, levnější varianta ks od 6.199,-

RUI-1 USB izolátor ks 19.990,-

RUI-1SP USB izolátor - dva USB A konektory ks 24.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.acoustic-revive.com
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Stilla Hybrid

Sloupové reprosoustavy hybridní s aktivními basy, zesilovač 
2 x 250 W, citlivost 90 dB, impedance 8 ohmů, nastavení 
velikosti místnosti  a vzdálenosti od stěn. Matné bílé 
kamenné provedení, 13 mm sokl bílý matný.

pár 469.990,-

Stilla Full Activ

Sloupové reprosoustavy plně aktivní, zesilovače 2 x 250 W 
pro basy a 2 x 100W pro zbytek , citlivost 90 dB, nastavení 
velikosti místnosti  a vzdálenosti od stěn. Matné bílé 
kamenné provedení, 13mm sokl bílý matný. 

pár 519.990,-

Luxury stone nebo 
Ellemental wood

Příplatek k základní verzi pro černé kamenné klavírní 
provedení nebo základní dřevěnou dubovou dýhu.

pár 26.000,-

Exclusive Stone Příplatek pro kamenné klavírní provedení v RAL barvách. pár 47.000,-

Luxury Wood
Příplatek za dřevěné matné provedení tineo, zebrano a 
americký ořech.

pár 34.000,-

Exclusive Wood
Příplatek za dřevěné exklusivní matné provedení oliva, 
palisandr santos, ebony a vlašský ořech.

pár 52,000,-

Exclusive Wood HG
Příplatek za exklusivní dřevěné provedení ve vysokém 
lesku, platí pro všechny druhy dýh

pár 78.000,-

13mm thick Foot 
Ebony Black

Příplatek za 13 mm sokl v černém klavírním laku. pár 10.500,-

19mm Foot same 
colour as stone

Příplatek za 19 mm sokl bílý matný, bílý a černý klavírní. pár 13.000,-

www.aequoaudio.com

AEQUO AUDIO - Holandsko

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Lektor Prime CD přehrávač s předzesil. a elektr. výstupem RCA i XLR, anal. vstup ks 199.990,-

Lektor Air CD přehrávač s předzesil. a elektr. výstupem RCA i XLR, anal. vstup ks 259.990,-

Lektor Air V-CAP CD přehrávač s předzesil. s dodatečnými kondenzátory V-CAP ks 299.990,-

Single Six Výkonové monobloky ve tř.A - 2 x 18 W pár 244.990,-

A-3
Integrovaný zesilovač v jednočinné třídě A, 2 x 40 W/8 Ohmů, 2 x 
70W/4 Ohmy

ks 137.990,-

Holography II Stojanové reprosoustavy, citlivost 88dB, 8 Ohmů, repro Eton pár 179.990,-

Vintage Sloupové repro s hornovým výšk. reproduktorem, citl. 100 dB, 8 ohm pár 379.990,-

Studio Oslo Aktivní repro se 2 RCA vstupy a jedním XLR, 2x30W, mnoho bar. pár 21.990,-

www.ancient.com.pl

Ancient Audio - Polsko

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
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Model Popis Jedn. Běžná cena v Kč Výprod. Cena v Kč

8300A Integrovaný stereo zesilovač s DO a vstupy RCA i XLR ks 36.990,- 24.990,-

8300CD CD přehrávač se zabudovaným DAC a RCA i XLR výstupy ks 41.990,- 25.990,-

8300MB Výkonové monobloky s výkonem 2 x 250 W na 8 ohmů, 
RCA i XLR vstup, 

pár 49.990,-

M-DAC + 32 bitový DA převodník s asynchr. USB vstupem s podp. 
DSD, RCA i XLR.

ks 26.990,-

M-DAC 32 bitový DA převodník s asynchronním USB vstupem, 
XLR,

ks 22.990,-

Q-DAC 32 bitový DA převodník s asynchronním USB vstupem, jen 
RCA

ks 15.990,- 8.490,-

M-CDT CD mechanika pro sérii LAB ks 12.990,-

M-NET Audio streamer s int. rádiem pro spojení s M-DAC nebo Q-
DAC

ks 12.990,- 6.490,-

M-One Integrovaný stereo zesilovač s DA převodníkem a s DO ks 26.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

Obrázky
Výprodej

www.audiolab.co.uk

Audiolab - UK (Macao) 
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Scorpio

Integrovaný zesilovač, Push Pull, 2x45W nebo 2x30W Triode –přepínatelné, 
3x12AU7, 0dB NFB,
4 x Line-In, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;
Výkonové elektronky: 4 x Ayon KT88 (standard),                                                                                                 
Dálkový ovladač + 2.600,- Kč

ks 99.990,-

Scorpio Mono

Výkonové monobloky, PP
1 x 45W Pentode nebo 1x30W Triode –přepínatelné,
1x 12AU7, 1x 12AX7, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system
Výkonové elektronky: 4 x Ayon KT88 (standard)

pár 111.990,-

Spirit III

Integrovaný nebo výkonový zesilovač; PP
2x65W Pentode nebo 2x40W Triode -přepínatelné, 2x12AU7,
4x 6SJ7, 0dB NFB, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1xDirect In,
1 x Pre out, RC; Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. 
Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;                               Výkonové elektronky: 
4 x KT150 Tung-sol (standard)

ks 149.990,-

Spirit PA

Výkonový zesilovač; PP
Differential fully balanced gain-stage design; 2x70W Pentode, 2x45W Triode -
přepínatelné, 2 x 12AU7, 2 x 12AX7,4 x 6SJ7,
0dB NFB, 1 x In-RCA, 1 x In-XLR, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; 
Výkonové elektronky: 4 x KT150 Tung-sol (standard)

ks 149.990,-

Triton III

Integrovaný nebo výkonový zesilovač; PPP
2x120W Pentode, 2 x 70W Triode -přepínatelné, 2 x 12AU7,
4 x 6SJ7, 0dB NFB, RC, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1x Direct In, 1x Pre out; 
Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias 
system & Tube test program;
Výkonové elektronky: 8 x KT150 Tung-sol (standard)

ks 261.990,-

Triton PA

Výkonový zesilovač; PPP
Differential fully balanced gain-stage design; 2x120W Pentode, 2x70W Triode -
přepínatelné, 2 x 12AU7, 2 x 12AX7,4 x 6SJ7,
0dB NFB, 1 x In-RCA, 1 x In-XLR, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; 
Výkonové elektronky: 8 x KT150 Tung-sol (standard)

ks 261.990,-

Epsilon Mono

Výkonové monobloky; PPP
1 x 180W Pentode or 1x100W Triode –přepínatelné, 2x 6SJ7,
1x 12AU7, 1 x 12AX7, 0dB NFB, 1x Bal/I, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system & Tube 
test program;
Výkonové elektronky: 12 x KT150 Tung-sol (standard)

pár 431.990,-

Orthos XS Mono

Výkonové monobloky; PPP
Differential fully balanced gain-stage design; 1 x 280W Pentode or 1 x 170W Triode -
přepínatelné, 2x 6SJ7, 1x 12AU7,
1 x 12AX7, 0dB NFB, 1x Bal/I, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;
Výkonové elektronky: 20 x KT150 Tung-sol (standard)

pár 654.990,-

Spark III

Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET
2x20W, 2x6C33, 2x 12AU7, 2x6H30, 0dB NFB, 3 x Line In-RCA,
1 x Line In-XLR, 1 x Pre out, RC, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;

ks 129.990,-

Spitfire

Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET
2x30W, 2xAA62B 2x 6H30, 2x 12AU7,
3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1x Direct In, 1x Pre Out, RC, DHT, 0dB NFB; Volume 
Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & 
Tube test program;

ks 229.990,-

AYON - Rakousko
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Crossfire III

Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET
2x30W, 2xAA62B, 2x 6H30,4 x 6SJ7, 1 x 5U4G, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 
1xDirect In, 1x Pre Out, RC, DHT, 0dB NFB; Volume Control: MCU based with analog 
resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;

ks 313.990,-

Crossfire PA
Výkonový zesilovač; SET
2x30W, 2xAA62B, 2x 6H30, 4 x 6SJ7, 1 x 5U4G, 1x In-RCA, DHT, 0dB NFB, Auto-Fixed-
Bias system & Tube test program;

ks 313.990,-

Crossfire Evo II Mono

Výkonové monobloky; SE
1x 30W or 35W*, 1x AA62B, 1 x AA20B, 2 x 6SJ7,
1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB,
Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;                                                                                                                       
S elektronkama AA82B je příplatek 65.000,- Kč

pár 621.990,-

Vulcan Evo II Mono

Výkonové monobloky;  PSET
1x 55W or 60W*, 2x AA62B, 1 x AA20B, 2 x 6SJ7,
1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB,
Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;                                                                                                                             
S elektronkama AA82B je příplatek 130.000,- Kč

pár 784.990,-

Titan Evo II Mono

Výkonové monobloky; PSET
1x 75W or 85W*, 3x AA62B, 1x AA20B, 2x 6SJ7,
1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB,
Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;                                                                                                                                                                                            
S elektronkama AA82B je příplatek 210.000,- Kč

pár 1.491.990,-

HA-3

“State of the Art ”, Dual Chassis design;
SE-Triode design with 2 x AA45 Mesh and Output transformer based, Special Volume 
Control system; 2 x 12AU7;
1 x IN/RCA, External - Separated Power Supply & Choke regulated;

ks 99.990,-

CONQUISTADOR - 
Linestage

“State of the art / Cost-no-object” Linestage, Dual chassis design; 4 x AA45-Mesh, 4 x 
EC88; Separate External Tube Power Supply with 2 x 5U4G; 4 x Line RCA/I , 2x Bal/ I,
1xBal/O, 2x RCA/O, 1xTape out, RC, 4 channel VTC Volume control / 42 position - 
electronic-relay system;
LIMITED EDITION – pouze 5 ks ročně!

ks 1.569.990,-

SPHERIS III - 
Linestage

“State of the art” Linestage, Dual chassis design;
4 x C3M 4 x EY91, Separate External Tube Power Supply with AC~ Regenerator; 
4xLine RCA/I , 1x Bal/ I, 1xBal/O, 2x RCA/O, RC, 4 channel VTC Volume control / 42 
position - electronic-relay system;

ks 863.990,-

POLARIS III

“State of the art” Preamp, Dual chassis design;
5x Line In / RCA, 1x Phono MC, 2x RCA/O, 1x Bal/O, External AC ~ Regenerator - Tube 
Power Supply & Choke regulated,
4 x C3M, 2 x 6H30, 4 x EY91, RC, 2 channel VTC Volume
control / 42 position - electronic-relay system ; bez Phono vstupu - 523.990,- Kč, 

ks 614990,-

AURIS II

“Reference ” Preamp - symetrická verze , Modular & upgradable
design; 4 x 6H30 PSE output stage, 4x Line In/RCA, 1 x HT/In,
2x BAL/In - XLR, 2x RCA/O, 1 x Tape Out, 1x Bal/O, 4 x 6Z4,
Tube Power supply & Choke regulated, RC;           Signature verze + 52.000,- Kč                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Reference ” Preamp - nesymetrická verze , Modular & upgradable design; 2 x 6H30 
SE output stage, 4x Line In/RCA, 1 x HT/In,
2x RCA/O, 1 x Tape Out, 4 x 6Z4, Tube Power supply & Choke regulated, RC;       
Signature verze + 26.000,- Kč                                                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phono 
modul MM/MC + 52.000,- Kč

ks
    261.990,-                                                      

195.990,-  
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SPHERIS - Phono

“State of the art ”, Dual Chassis design;
2 x MC (MC1 & MC2), 1 x Out/RCA, 1x Bal/Out, 3 x 6H30,
2 x 6SL7, 4 x EY91;External AC ~ Regenerator - Tube Power Supply & Choke 
regulated;

ks 784.990,-

CD-10

SACD / CD-Player, Top Loader, Modular & upgradable design,
2x 6H30 SE tube output stage, 1 x 6Z4 rectifier, RCA/O & Bal/O,
Volume output control, RC;
PCM - Digital /IN: USB–24/384kHz, SPDIF, TosLink;
DSD - Digital /IN: USB –DSD 64/128; Digital/Out: SPDIF;                                                                                                                                           
Signature - PCM to DSD modul + Mundorf Supreme kondenzátory + 26.000,- Kč

ks 117.990,-

CD-35

SACD / CD-Player, Top Loader, 2 x 6H30 & 2 x 5687 SE tube output stage, RCA/O & 
Bal/O, Electric-Analog-Switch Volume output control system,
2 power transformer, Choke, 1 x GZ30Tube rectification, RC;
*2 x Line input – RCA, 1x Balanced input - XLR;
PCM-Digital/In: USB-24/192kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC;
DSD - Digital /IN: USB –DSD; 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & WCK);                                      
S Preamp modulem + 20.000,- Kč, Signature - PCM to DSD modul + 40.000,-Kč

ks 209.990,-

CD-35 HF Edition

SACD / CD-Player, Top Loader, 2 x 6H30 & 2 x 5687 SE tube output stage, RCA/O & 
Bal/O, Electric-Analog-Switch Volume output control system,
2 power transformer, Choke, 1 x GZ30Tube rectification, RC;
*2 x Line input – RCA, 1x Balanced input - XLR;
PCM-Digital/In: USB-24/192kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC;
DSD - Digital /IN: USB –DSD; 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & WCK);                  8 x V-
cap TFTF coupling capacitors;
4 x Franc Audio - Ceramic Feet;
2 x WBT-210 NextGen RCA Jacks;
20 x Tantalum 2 Watt resistors for tube output-stage;
2 x AKM 4497EQ for DAC;
Black Finish for cooling slots, Top plate buttons, CD-LID and
CD-inside housing;
All important components are matched at 1% level                    

ks 522.990,-

CD-T II

CD-Transport, “Reference” - Top Loader;
2 x 6H14 tube buffer for digital output - switchable,
2x power transformer, Word Sync In, RC;
PCM-Digital/ Tube-Out: SPDIF, AES/EBU, BNC,
PCM-Digital/Transistor Out: I2S, SPDIF, AES/EBU, BNC, TosLink;
*DSD - Digital /Out: 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & WCK);                             
Signature Version: PCM-DSD converter for CD-PCM signals;
Second 6H14 tube activated + 26.000,- Kč

ks 156.990,-

Sigma

D/A -Converter
2 x 6H30 SE tube output stage, 1 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 24/192kHz up-
sampling, Volume output control, RC;
PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU,
I2S, TosLink,  DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & 
WCK);

ks 104.990,-

Stealth

D/A -Converter
4 x 6H30 PSE tube output stage, 4 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN, 1 
x Tape out, 24/192kHz up-sampling, Electric-Analog-Switch Volume output control, 
RC; PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU,
I2S, TosLink, DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & 
WCK);

ks 182.990,-

Stratos

D/A -Converter
4 x 6H30 PSE tube output stage, 4 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 3 x Line /IN, 1 
x Tape out, 24/192kHz up-sampling, Dual Electric-Analog-Switch Volume output 
control, RC;
PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink,
DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD ( DSD-L, DSD-R & WCK);

ks 261.990,-

S-3 Junior

Network Player, Single Chassis design;
2 x 6922 tube output stage, 2x 6Z4 tube rectifier, Choke,
RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN-RCA, 1 x Line /OUT, 24/192kHz
up-sampling, Electric-Analog-switch Volume output control system, RC;
Digital/IN: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type “A”;
Digital/Out: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi

ks 104.990,-
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S-5

Network Player, Dual chassis design;
4 x 6H30 PSE tube output stage, 4x 6Z4 tube rectifier, Dual Choke, 3 x Power 
transformer, RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN-RCA, 1 x Line /OUT, 24/192kHz up-
sampling, ADC In/RCA - 24/192; Dual Electric-Analog-switch Volume output control 
system, RC;  Digital/IN: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type “A”; 
Digital/Out: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi

ks 384.990,-

S-10

Network Player, Single Chassis and Modular design;
2 x 6H30 tube output stage, RCA/O & Bal/O, RC;
Streamer: All PCM and DSD formats, TIDAL, ROON ready,  2x USB-Type “A”;
Digital/IN: SPDIF, TosLink, USB 24-192 & DSD, USB-Type “B”;
Digital/OUT: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi
Analog/IN: Line 1/RCA & Line 2/RCA                                                                                                                        
Signature - PCM to DSD modul + Mundorf Gold/Silver capacitors + 48.000,-Kč

ks 156.990,-

NW-T/DSD

Network Transport
6H14 tube buffer for digital output (SPDIF & AES/EBU), 1x 6Z4 tube rectifier, Volume 
output control system, RC; Digital/IN: 2x USB-Type “A”; Ethernet-LAN & WiFi, PCM - 
Digital/Out: SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink,
DSD Digital/Out : I2S/DoP, 3 x BNC ( DSD-L, DSD-R & WCK);                                                          
DSD Upgrade Kit + 26.000,-

ks 112.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.ayonaudio.com

http://www.ayonaudio.com/
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Ayon/s5.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Ayon/s10.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Ayon/nwtdsd.jpg


Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Node 2i

Síťový přehrávač hudby pro zapojení do stávajícího HiFi 
systému nebo pro připojení k aktivním reproduktorům. 
Podpora mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, 
Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth obojí, int. rádia.

ks 13.990,-

Powernode 2i

Síťový přehrávač hudby se zabudovaným zesilovačem - 2 x 
60 W, podpora HD audia do 24bit/192kHz, Podpora mp3, 
flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., 
Wifi, LAN, Bluetooth vstup i výstup.

ks 22.990,-

Vault 2i

Síťový přehrávač hudby stejných funkcí jako Node 2, ale 
obsahuje 2 TB hardisk a ripovačku CD disků. Podpora mp3, 
flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., 
LAN, Bluetooth obojí, int. rádia.

ks 33.990,-

Pulse Flex 2i

Kompaktní síťový aktivní dvoupásmový reproduktor vhodný 
domů i na cesty, dig. zesilovač 2 x 10W, podpora HD audia, 
mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer 
aj., Wifi, LAN, Bluetooth obojí.

ks 8.990,-

Pulse Mini 2i

Síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor, celkový 
výkon 60W, podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., 
streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, 
Bluetooth obojí.

ks 15.490,-

Pulse 2i

Síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor plné 
velikosti, celkový výkon 80 W,  podpora HD audia, mp3, flac, 
alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, 
LAN, Bluetooth. Bílá nebo černá barva - u všech.

ks 22.990,-

Pulse Soundbar 
2i

Zvukový projektor pro TV s vestavěným síťovým 
přehrávačem s podporou HD audia, celkový výkon 120W, 
podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., streamovací služby 
Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth.

ks
25.990,-černý 

27.990,-bílý

Pulse Sub

Výkonný kompaktní bezdrátový subwoofer pro Pulse 
Soundbar. Trvalý výkon 100W, frekvenční rozsah 26 - 150 Hz 
(+-3dB), basový měnič o průměru 165 mm, ovládání 
hlasitosti a fáze, vstup a výstup: LFE RCA, linkový st. RCA 

ks 17.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.bluesound.com

BLUESOUND - Kanada
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Model Obrázek Popis Jedn. Akční cena

Alcedo

Širokopásmové reproduktory s použitím maďarského 
širokopásmového reproduktoru Sonido 1 x 145 mm, 
Impedance: 8 ohm, Citlivost: 92 dB, frekvenční rozsah:
55 - 20.000 Hz, doporučený zesilovač - elektronkový ve třídě A s 
výkonem 4 - 20 W, rozměry: výška 107 cm, šířka 24 cm, hloubka 
35 cm, hmotnost 31 kg, atraktivní pravá dýha.

pár 59.990,-

Oficiální stránky výrobce:
www.bodnaraudio.com

Bodnar Audio - Polsko
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Model Obrázek Popis Jedn. Výprodejová 
Cena v Kč

Model One AS3 Reference regálová reprosoustava, citl.93 dB, 16 Ohm, klavírní lak černá kouřová, pár 27.990,-

Black Moon sloupová reprosoustava, citl.93 dB, 4 Ohm, kl.lak č.,b.,červ.,chameleon pár 54.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.contrast.com.ua

CONTRAST AUDIO - Ukrajina - Výprodej
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč
Výprodejová cena 
na demo kus v Kč

CZ-1

Uzavřená sluchátka, která se vyznačují novou technologií se 
zvukem před posluchačem a ne v hlavě. 
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 40 kHz 
Citlivost: 97dB
Impedance: 75 Ω
Hmotnost: 485 g

ks 79.990,- 49.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://www.crosszone.jp/

Crosszone - Japonsko
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

Expert 130 Pro Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 130 W, stereo ks 156.990,-

Expert 220 Pro Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 220 W, stereo ks 222.990,-

Expert 440 Pro Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 440 W, 2 x mono pár 389.990,-

Expert 1000 Pro Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 1000 W, 2 x mono pár 729.990,-

Phantom Bezdratový reproduktor a streamer v jednom, výkon 750 W, podpora Tidal,Qobuz ks 46.490,-

Phantom Silver Bezdratový reproduktor a streamer v jednom, výkon 3000 W, podpora Tidal,Qobuz ks 54.990,-

Phantom Gold Bezdratový reproduktor a streamer v jednom, výkon 4500 W, podpora Tidal,Qobuz ks 70.990,-

Dialog Router pro spojení až 24 Phantomů, USB vstup, optický vstup. ks 8.199,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.devialet.com

Obrázky

Devialet - Francie
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Model Popis Jedn.
Výprodejová 

cena v Kč

Pro - Studio Signálový symetrický kabel - postříbřený m 599,-

HDMI Silver Premium HDMI kabel 1.4 v delkách od 0,5 m - 10 m ks od 1.199,-

BAN2 THIN, THICK Šroubovací repro banánek - tenčí, tlustší ks 249,- ,299,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.silversonic.com

Kabely v metráži

Kabely hotové

Konektory

DH Labs - USA - Výprodej

http://www.silversonic.com/


Model Popis Jedn. Cena v Kč

Prestige 9.3

Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočínné třídě A, výkon 2 x 9 W, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Mullard,   2 x 
EF86, 2 x ECC83, 1 x 5AR4, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provézt 
jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, 
šedý. Pro malé a střední místnosti.

ks 89.990,-

Prestige 10.2

Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočínné třídě A, výkon 2 x 10 W, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Mullard,   2 x 
EF86, 2 x 6SN7, 1 x 5AR42, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provézt 
jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, 
šedý. Pro malé a střední místnosti.

ks 96.990,-

Prestige 12.2

Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočínné třídě A, výkon 2 x 12 W, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x KT88 Gold Lion nebo 
Genalex, 2 x 6SN7, 2 x EF86, 1 x 5AR4, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno 
provézt jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, 
zelený, šedý.  Pro malé a střední místnosti.

ks 102.990,-

Prestige 15.3

Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočínné třídě A, výkon 2 x 15 W, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 8 elektronek, 4 x EL34 Mullard,   2 x 
EF86, 2 x ECC83, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provézt jakýkoliv odstín 
RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro malé i 
velké místnosti.

ks 109.990,-

Prestige 18.2

Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočínné třídě A, výkon 2 x 18 W, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 8 elektronek, 4 x EL34 Mullard,   2 x 
6SN7, 2 x EF86, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provézt jakýkoliv odstín 
RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro 
střední i velké místnosti.

ks 116.990,-

Prestige PS5

Gramofonový elektronkový předzesilovač MM, 1 RCA vstup a 1 RCA výstup, celkem 5 
elektronek - 4 x ECC83, 1 x ECC81, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno 
provézt jakýkoliv odstín RAL, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, 
šedý.

ks 54.990,-

RCX
Dálkový ovladač pro zesilovače série Prestige, provedení dřevěná koule s gyroskopem, 
černé nebo bílé provedení, případně podle zakázkové barvy zesilovače. Nabíjení pomocí 
micro USB kabelu v PC nebo nabíječkou mobilních telefonů. Dosah až 25 metrů.

ks 11.990,-

Classic 9.2
Integrovaný elektronkový zesilovač série Classic A, výkon 2 x 9 W v jednočínné třídě A, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Tung-Sol, 2 x 
EF86, 2 x ECC83, 1 x 5AR4, provedení nerezové, DP Apple. Pro malé a střední místnosti.

ks 59.990,-

Classic 15.1
Integrovaný elektronkový zesilovač série Classic A, výkon 2 x 15 W v jednočínné třídě A, 
reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 4 x EL34 Tung-Sol, 2 x 
EF86, 2 x ECC83, provedení nerezové, DP Apple. Pro střední a velké místnosti.

ks 68.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://encore7.com

Obrázky

Encore7 - Egg-Shell - POLSKO
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Model Popis Jednotka Cena v Kč

Sonic
Ultrazvukový čistič hrotů gramofonových přenosek, který dokonale odstraní 
veškeré nečistoty ulpěné na hrotu během přehrávání vinylových desek. 
Vyčištění trvá jen několik sekund.

ks 4.199,-

Fluid

Kapalina, která je potřebná pro ultrazvukový čistič hrotů, kdy je při čištění 
nutno kápnout tuto kapalinu na místo, kde bude položen hrot přenosky. 
Toto je náhradní kapalina o objemu 15 ml, což je 3 x víc, než je v 
příslušenství Sonicu.

ks 1.099,-

Vinyl Turbo

Bateriový čistič vinylových desek s odsáváním prachu z povrchu do vnitřku 
přístroje, kde se prach zachytí ve filtru. Filtr se jednoduše vyjne a profoukne 
a vloží zpět. Výměna filtru se provede až po nadměrném znečištění po 
mnoha použitích.

ks 7.399,-

Filters Náhradní filtry pro čistič Vinyl Turbo - 2 ks. ks 799,-

Vinyl Turbo pásky Náhradní sametový pásek s uchycením  pro čistič Vinyl Turbo. ks 549,-

Vinyl Brush

Speciální čistící kartáček vinylových desek kombinující sametovou podušku s 
kartáčky z uhlíkových vláken , který dokonale odstrabí prach z povrchu 
desek a zároveň odstraňuje statickou elektřinu. Delší životnost než běžné 
kartáčky. 

ks 1.399,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.flux-hifi.de

Flux Hifi - Německo

Obrázky
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

DS-25 Remastering disků CD, SACD, DVD - 11 ks set 619,-

G-53F Highend tlumící podložky - sada 4 ks set 1.749,-

TA-52 Tlumící a ladící pásky pro audio kabely - 2 ks set 1.235,-

RS-33 Stabilizační ručně vyráběný klamp pro LP ks 6.199,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://www.foq.jp

fo.Q - Japonsko
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

UNIVERSUM 3-WAY BE Hornová sloupová repr., 15" bas, citl. 100dB, 8 ohmů, různá bar. provedení pár 794.990,-

OPERA 15 Hornová sloupová repr. Složená ze tří samostatných komor, různá bar. provedení pár 514.990,-

SYMPHONY Hornová sloupová repr., 13" bas, citl. 95dB, 8 ohmů, různá bar. Provedení pár 369.990,-

FP15 Hornová stojanová repr., 15" bas, citl. 96 dB, 8 ohmů, různá pravá dýha, klav.lak pár 194.990,-

FP15 BE Stejná jako FP15, ale s beryliovými výškovými reproduktory pár 277.990,-

FP12 Hornová stojanová repr., 12" bas, citl. 96 dB, 8 ohmů, různá pravá dýha, klav.lak pár 152.990,-

FP10 Hornová stojanová repr., 10" bas, citl. 96 dB, 8 ohmů, různá pravá dýha, klav.lak pár 129.990,-

MUMIA MKII Hornová sloupová repr., 12" bas, citl. 93 dB, 8 ohmů, bílé a černé bar. provedení pár 158.990,-

ATMOSPHERE Hornová stojanová repr. 8" bas, citl.85 dB, 8 ohmů, různá barevná provedení pár 144.990,-

FP6 Hornová stojanová repr., 6" bas, citl. 87 dB, 8 ohmů, různá pravá dýha, klav.lak pár 65.990,-

ARIA I Hornová sloupová repr., 7" bas, citl. 87 dB, 8 ohmů, rúzné provední pravé dýhy. pár 73.990,-

ARIA II Hornová sloupová repr., 2 x 7" bas, citl. 91 dB, 8 ohmů, rúzné provední pravé dýhy. pár 79.990,-

ARIA III
Hornová sloupová repr., 1 x 8" bas, citl. 86 dB, 8 ohmů, větší horna, rúzné provední 
pravé dýhy. 

pár 102.990,-

Obrázky

HORNS by Autotech - POLSKO
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ARIA MINI Hornová sloupová repr., 5,5" bas, citl. 85 dB, 8 ohmů, rúzné provední pravé dýhy. pár 51.990,-

ARIA CENTER Hornový středový reproduktor, 2 x 7" bas, citl. 88 dB, 8 ohmů. ks 41.990,-

ARIA SUB Aktivní subwoofer - 1 x 8" basový reproduktor, zesilovač 150W, ks 49.990,-

STANDS FOR FP10, 12, 15 Stojany pro reprosoustavy FP10, F12, F15 pár 17.990,-

STANDS FOR ATMOSPHERE Stojany pro reprosoustavy monitory ATMOSPHERE pár 14.990,-

STANDS FOR FP6 Stojany pro reprosoustavy FP6 pár 12.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.horns.pl
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

Possible
Gramofon vybavený raménkem Impossible, 
regulátorem otáček.

ks 189.990,-

Impossible
Unikátní gramofonové rameno s natáčením 
headshellu rovnoběžně s drážkou

ks 94.990,-

Strobe Disc
Stroboskopický kotouč pro zjištění rychlosti otáček 
gramofonu - 33,45 i 78 ot./min -červený,modrý

ks 599,-

50Hz Stroboscopic Torch
Stroboscopická lampa - 50 Hz pro spojení se 
stroboskopiským kotoučem

ks 1.649,-

Record Center Weight
Gramofonový klamp - 260 g se stroboskopickým 
kotoučem a vodováhou

ks 1.899,-

45rpm Turntable Center Vymezovací kotouček pro singly ks 749,-

VIP Box Gramofonový klamp, stroboskopická lampa i vymezovací 
kotouček na singly v jedné krabici

set 4.499,-

Anti Vibration Adjustable foot Sada čtyř antivibračních noh s nastavitelnou výškou, pro 
4 rozdílné hodnoty zatížení

set 6.199,-

Anti Vibration Non Adjustable foot Sada čtyř antivibračních noh bez možnosti nastavení 
výšky, pro 4 rozdílné hodnoty zatížení

set 4.199,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku: 
www.jraudio.pl

Obrázky

JR Audio - POLSKO, ŠVÉDSKO
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

BS-319 Zlacený banánek úhlový zatahovací, vstupní otvor 7 mm, imbusové šrouby. ks 175,00

BS-512 Zlacený banánek zastrkávací, vstupní otvor 5 mm, celková délka 42,5 mm. ks 50,00

BS-210G Zlacený plně izovovaný banánek z pinem z beryliové mědi z jednoho kusu, 
vstupní otvor 8 mm, celková délka 45,6 mm.

ks 140,00

BS-210R Rhodiovaný plně izovovaný banánek z pinem z beryliové mědi z jednoho kusu, 
vstupní otvor 8 mm, celková délka 45,6 mm.

ks 180,00

BS-212G Zlacený banánek z pinem z phosphorové bronzi, tělo z uhlíku, vstupní otvor 5 
mm, celková délka 45,0 mm.

ks 150,00

BS-10G Zlacený banánek z beryliové mědi pájecí nebo krimpovací ks 50,00

BS-10S Postříbřený banánek z beryliové mědi pájecí nebo krimpovací ks 50,00

CG-1 Zlacený kabelový terminál s uhlíkovým tělem, vstupní otvor 15 mm, výstupní 
otvor 9,3 mm, délka 35,5 mm

ks 250,00

CS-1011NG Zlacený chinch konektor se šroubovaným mínus pólem, teflonová izolace, 
vstupní otvor 8,5 mm, celková délka 44,8 mm bez středového pinu.

ks 165,00

CS-315GR Zlacený chinch konektor, teflonová izolace, vstupní otvor 6,5 mm, celková 
délka 37 mm i s pinem.

ks 180,00

CS-208 Zlacený chinch konektor se zatahovacím černým vrchním pláštěm, teflonová 
izolace, vstupní otvor 9,1 mm, celková délka 50,4 mm i s pinem.

ks 190,00

KS-266 Zlacená repro vidlička, tělo z mědi, výřezy 8 a 5,9 mm, šířka vidličky 14,1 mm, 
vstupní otvor 6 mm, celková délka 38 mm, pájitelná nebo krimpovací.

ks 75,00

TA-01 Rhodiovaný SME phono konektor s karbonovým tělem, pájitelný, vstupní otvor 
8,5 mm, vnější průměr 

ks 850,00

BX-01B
Repro stojany, podstavy z litiny, nohy hlinikové, možno ještě vyplnit kř. pískem, 
výška 60 cm, výškově stavitelné hroty, hmotnost 10 kg/ks, vstup pro repro 
kabel.

pár 6000,00

BX-60 Repro hlinikové stojany, již předem jsou předvyplněný kř. pískem, výška 60 cm, 
výškově stavitelné hroty, hmotnost 10 kg/ks.

pár 5200,00

SK-01TG Síťová vidlice 16A / 250V, průhledný a černý plast těla, zlacené kontakty a 
šrouby, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm2.

ks 850,00

SK-02TG Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, průhledný a černý plast těla, zlacené kontakty a 
šrouby, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm2.

ks 850,00

SK-01TR Síťová vidlice 16A / 250V, průhledný a černý plast těla, rhodiované kontakty, 
pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm2.

ks 1000,00

SK-02TR
Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, průhledný a černý plast těla, rhodiované 
kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 
mm2.

ks 1000,00

SK-01CR
Síťová vidlice 16A / 250V, černý plast, hliník a karbonové tělo, rhodiované 
kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 
mm2.

ks 1400,00

SK-02CR
Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, černý plast, hliník a karbonové tělo, rhodiované 
kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 
mm2.

ks 1400,00

Obrázky

Konektory a stojany EOM z Německa
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HTBR1 Síťová vidlice 16A / 250V, černý plast a hliníkové tělo, rhodiované kontakty, pro 
kabely s vnějším průměrem do 18 mm a jednotlivé žíly do 6 mm2.

ks 850,00

HTBR2
Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, černý plast a hlinikové tělo, rhodiované 
kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 18 mm a jednotlivé žíly do 6 
mm2.

ks 850,00

XLR-1065G-F XLR konektor - samice, zlacené kontakty i, šrouby i část těla, pájitelný. ks 75,00

XLR-1066G-M XLR konektor - samec, zlacené kontakty i, šrouby i část těla, pajitelný. ks 75,00

XLR-83G-F XLR konektor - samice, zlacené kontakty, pájitelný. ks 50,00

XLR-84G-M XLR konektor - samec, zlacené kontakty, pájitelný. ks 50,00

XLR-91G-F XLR konektor - samice, zlacené kontakty, pájitelný. ks 65,00

XLR-92G-M XLR konektor - samec, zlacené kontakty, pájitelný. ks 70,00

XLR-CR1-F XLR konektor s rhodiovanými kontakty a karbonovým tělem - samice, vstupní 
otvor 12mm, vnější průměr 19 mm, pájitelný.

ks 700,00

XLR-CR1-M XLR konektor s rhodiovanými kontakty a karbonovým tělem - samec, vstupní 
otvor 12mm, vnější průměr 19 mm, pájitelný.

ks 700,00
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

CS-300F Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 15 W ks 76.990,-

CS-300X(S) Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 15 W ks 86.990,-

CS-600 Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 30 W ks 156.990,-

CS-600X Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 28 W ks 169.990,-

RS-28CX Elektronkový předzesilovač s odděleným napájením ks 165.990,-

CS-1000P Elektronkový výkonový zesilovač - 2 x 100W ks 249.990,-

RS-30EQ Elektronkový Phono předzesilovač MM ks 53.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://lebenhifi.com

Obrázky

Leben - Japonsko
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Low Model

Velký pomocník pro milovníky všech moderních 
gramofonů, který umožní samočinné zdvednutí 
raménka ke konci dojezdové drážky po dohrání   
záznamu. Tento model je určen pro výšky 32 - 49 
mm.

ks 5.200,-

High Model

Velký pomocník pro milovníky všech moderních 
gramofonů, který umožní samočinné zdvednutí 
raménka ke konci dojezdové drážky po dohrání   
záznamu. Tento model je určen pro výšky 49 - 82 
mm.

ks 5.200,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://www.littlefwend.com

Little Fwend - Norsko

http://www.littlefwend.com/
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

Lumin X1 silver i black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD512 22,4MHz ks 339.990,-

Lumin S1 silver i black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD128 5.6MHz ks 299.990,-

Lumin A1 Highendový audio streamer s podporou formátů DSD64 2.8MHz ks 177.990,-

Lumin A1 - black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD64 2.8MHz ks 189.990,-

Lumin U1 - silver i black Highendový audio renderer (mechanika) bez DA převodníku s 
podporou formátů DSD256 11.2 MHz, vše ostatní jako u modelu S1

ks 159.990,-

Lumin T2 - silver i black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD512 22.4MHz ks 116.990,-

Lumin U1 mini silver i black Highendový audio renderer (mechanika) bez DA převodníku s 
podporou formátů DSD256 11.2 MHz

ks 52.990,-

Lumin D2 silver i black Highendový audio streamer s podporou formátů DSD128 5.6MHz, 
novější DA převodník, napájení uvnitř přístroje.

ks 56.990,-

Lumin AMP Highendový koncový zesilovač ve třídě AB s výkonem 2 x 320 w na 4 
ohmy, partner pro streamer X1

ks Zatím 
nestanovena

Lumin M1 jen silver Highendový audio zesilovač se streamerem, DSD128 5.6MHz ks 64.990,-

Lumin L1 jen silver Hudební server pro Luminy ks 25.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.luminmusic.com

Obrázky

Lumin (PixelMagic Systems) - HK
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Ethos Elektrostatické sloupové reprosoustavy, aktivní basová část, Teak - Demo pár 134.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.martinlogan.com

MARTIN LOGAN - USA
VÝPRODEJ

http://www.martinlogan.com/
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/MartinLogan/MLEthos2.jpg


Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Manhattan II DAC
DAC převodník, analogový a digitální předzesilovač, sluchátkový 
zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel a DO, 
barva: stříbrná, černá, zlatá

ks 155.990,-

Manhattan Phono Board Gramofonový modul MM/MC pro DAC Manhattan ks 38.990,-

Manhattan Network 
Card HiFi

Modul hifi síťové karty s podporou Roon ks 25.990,-

Brooklyn Bridge
DAC převodník, analogový i gramofonový předzesilovač a streamer, 
sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel 
a DO, barva: stříbrná, černá

ks 79.990,-

Brooklyn DAC + 
DAC převodník, analogový i gramofonový předzesilovač, sluchátkový 
zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel a DO, 
barva: stříbrná, černá

ks 57.990,-

Brooklyn AMP
Digitální koncový zesilovač pro doplnění sestavy s Brooklyn DAC, výkon 
2 x 300W na 4 ohmy, 2 x 250 W na 8 ohmů, RCA i XLR vstupy, barva 
stříbrná, černá

ks 51.990,-

Sestava Brooklyn DAC+ s 
Brooklyn AMP

Set převodníku Brooklyn DAC a výkonového zesilovače Brooklyn AMP, 
barva černá nebo stříbrná

set 103.990,-

Brooklyn ADC
Analog digital převodník, který umožní ve studiové kvalitě digitalizovat 
vinylové desky nebo magnetofonové pásky, podpora DSD, barva 
stříbrná, černá, k dispozici až v roce 2018

ks 51.990,-

Liberty DAC
DAC převodník, sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, 
digitální vstupy: AES/EBU, Coax, Opt. A USB2, ovládání hlasitosti, 
přiložen USB kabel, barva: černá

ks 25.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.mytekdigital.com

MYTEK - USA (POLSKO)

http://www.mytekdigital.com/
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

Takumi Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle ks 48.990,-

Waza Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle ks 53.990,-

Saboten
Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle s cantivilerem 
z kaktusu

ks 59.990,-

Shilabe Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle ks 77.990,-

Kansui Stereofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle ks 89.990,-

Saboten L
Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle s cantivilerem 
z kaktusu

ks 119.990,-

Madake
Stereofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle s 
cantivilerem z bambusu

ks 131.990,-

Kotetu Monofonní gramofonová přenoska ks 14.490,-

Spirit, Spirit high  Monofonní gramofonová přenoska ks 19.990,-

Premium BE  0.7 nebo 1.0 mil Monofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle ks 38.990,-

Zero  0.7 nebo 1.0 mil Monofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle ks 45.990,-

Kotetu 78 Gramofonová přenoska pro 78 otáček ks 15.490,-

Spirit 78 Gramofonová přenoska pro 78 otáček ks 20.990,-

Premium BE  78 Gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle pro 78 ot. ks 41.990,-

Zero  78 Gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle pro 78 ot. ks 49.990,-

ETR - KSW Step-up trafa s demagnetizérem přenosek ks 64.990,-

ETR - 800P Step-up trafa s demagnetizérem přenosek ks 50.990,-

Obrázky
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Passiv selector PS-01 Pasivní předzesilovač - 3 vstupy + magn. Smyčka ks 12.990,-

Metal washer Podložky pro lepší připevnění headshellů - 3 ks v sadě set 599,-

Wooden belt Dřevěný izolátor vibrací přenosek ks 1.399,-

Pre Amp EC-5 Elektronkový předzesilovač se třemi phono vstupy + 5 lineár. ks 125.990,-

OTL power amp M.2010 Elektronkový výkonový zesilovač ks 349.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://www.miyajima-lab.com/
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

RCM mkII Pračka Okki Nokki s jednou lahvičkou koncentrátu - hliníkový obal, bílá, černá ks 12.590,-

RCC Hliníkový klamp pro pračky RCM ks 700,-

RCB-WG Stěrka z kozích chlupů,dvojitý chlup, dřevěná úchytka - nový typ ks 570,-

RCS Náhradní sametové proužky - 2 ks set 200,-

RCF Čistící kapalina - koncentrát na 1 litr kapaliny ks 280,-

RCT - 12 Odsávací trubka standardní 12 palcová ks 999,-

RCT - 10 Odsávací trubka pro 10 palcové desky ks 999,-

RCT - 7 Odsávací trubka pro 7 palcové desky ks 999,-

RCTN - 12 Odsávací trubka nová plastová standardní 12 palcová ks 1.399,-

RCTN - 10 Odsávací trubka nová plastová pro 10 palcové desky ks 1.399,-

RCTN - 7 Odsávací trubka nová plastová pro 7 palcové desky ks 1.399,-

RCD Akrylový kryt pračky ks 1.649,-

RCCW Klamp na LP desky z ebenového dřeva ks 7.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.okkinokki.com

Okki Nokki - Holandsko

Obrázky
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

OPPO UDP-203- B Univerzální 3D HD blu-ray přehrávač a streamer, černý ks 23.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.oppodigital.co.uk

OPPO digital - USA
VÝPRODEJ
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

TUNAMI V2 Síťový kabel v metráži, 3x stínění - nová verze 102 SSC m 2.399,-

TUNAMI GPX-e V2 Síťový kabel délky 1,8 m, 3x stínění, C-046 a P-046e ks 10.990,-

TUNAMI GPX-Re V2 Síťový kabel délky 1,8 m, 3x stínění, C-004 a P-004e ks 16.790,-

C-037 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, rhodium ks 2.299,-

P-037e Síťová vidlice nejvyšší kvality, rhodium ks 3.149,-

C-079 IEC síťový konektor nejvyšší kvality,  2 mikrony zlata, ks 2.349,-

P-079e Síťová vidlice nejvyšší kvality, 2 mikrony zlata ks 3.299,-

C-046 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, palladium ks 2.449,-

P-046e Síťová vidlice nejvyšší kvality, palladium ks 3.399,-

C-004 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, beril.měď, platina + palladium ks 3.099,-

P-004e Síťová vidlice nejvyšší kvality, beril.měď, platina + palladium ks 8.399,-

F1 IEC síťový konektor s hliník. tělem, beril.měď, platina + palladium ks 7.499,-

M1e Síťová vidlice s hliník. tělem, beril.měď, platina + palladium ks 12.899,-

C-237 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, rhodium, 20 A ks 2.799,-

C-246 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, palladium, 20 A ks 2.999,-

C-279 IEC síťový konektor nejvyšší kvality, 2 mikrony zlata 20 A ks 2.899,-

MTS-4e Power Box, kabely měděné, kontakty palladium -4 zásuvky ks 18.190,-

Oyaide - Japonsko
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MTS-6e Power Box, kabely měděné, kontakty palladium -6 zásuvek ks 24.490,-

MTS-4e SSE Power Box, kabely čisté stříbro, kontakty palladium -4 zásuvky ks 27.990,-

MTS-6e SSE Power Box, kabely čisté stříbro, kontakty palladium -6 zásuvek ks 38.990,-

174-R IEC konektor na panel, rhodium bez fastonů ks 399,-

Power inlet PP IEC konektor na panel, platinum + palladium + fastony FTL-PP ks 1.399,-

SWD-GX-e Zásuvka sít. do stěny - kontakty zlato 2 mikrony ks 2.899,-

SWD-XXX-e Zásuvka sít. do stěny - kontakty palladium ks 3.099,-

DR-510 0.7, DB-510 0.7 Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 0,7 m, RCA nebo BNC ks 5.399,-

DR-510 1.0, DB-510 1.0 Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 1,0 m, RCA nebo BNC ks 6.099,-

DR-510 1.3, DB-510 1.3 Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 1,3 m, RCA nebo BNC ks 6.799,-

PA-02 TR V2 - 0.7 Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 0.7 m - verze 102 SSC pár 3.199,-

PA-02 TR V2 - 1.0 Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m - verze 102 SSC pár 3.499,-

PA-02 TR V2 - 1.3 Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m - verze 102 SSC pár 3.799,-

PA-02 TX V2 - 0.7 Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC pár 3.199,-

PA-02 TX V2 - 1.0 Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC pár 3.499,-

PA-02 TX V2 - 1.3 Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC pár 3.799,-

PA-02 V2 Symetrický signálový kabel v metráži - verze 102 SSC m 599,-

ACROSS 750 V2 Koaxiální signálový kabel v metráži - vzduch.dieletrikum m 799,-
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ACROSS 750 RR V2 0.7 Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 0.7 m pár 3.899,-

ACROSS 750 RR V2 1.0 Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m pár 4.299,-

ACROSS 750 RR V2 1.3 Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 1.3 m pár 4.699,-

FTVS-910 Symetrický signálový kabel v metráži - čisté stříbro - solid core vod. m 4.499,-

FTVS-510 Koaxiální digitální kabel v metráži - čisté stříbro - 75Ω m 2.649,-

DST-75R V2 0.7m Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 0,7 m ks 1.399,-

DST-75R V2 1.0m Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 1,0 m ks 1.549,-

DST-75R V2 1.3m Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 1,3 m ks 1.699,-

USB 2.0 Continental 0.6m USB kabel délky - čisté stříbro - 0,6 m ks 5.990,-

USB 2.0 Continental 1.2m USB kabel délky - čisté stříbro - 1,2 m ks 7.490,-

USB 2.0 Continental 1.8m USB kabel délky - čisté stříbro - 1,8 m ks 8.990,-

USB 2.0 Continental 3.0m USB kabel délky - čisté stříbro - 3,0 m ks 11.790,-

TUNAMI TERZO RR V2 0.7 Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 0.7 m pár 6.199,-

TUNAMI TERZO RR V2 1.0 Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 1.0 m pár 6.999,-

TUNAMI TERZO RR V2 1.3 Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 1.3 m pár 7.599,-

TUNAMI TERZO XX V2 0.7 Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 0.7 m pár 8.399,-

TUNAMI TERZO XX V2 1.0 Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 1.0 m pár 9.199,-

TUNAMI TERZO XX V2 1.3 Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 1.3 m pár 9.699,-
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TUNAMI TERZO V2 Symetrický signálový kabel v metráži - verze 102 SSC + stínění m 1.599,-

TUNAMI NIGO V2 Reproduktorový kabel v metráži - 2 x 5,5 mm².  m 2.149,-

TUNAMI II SP-Y V2 1.5 Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, vidličky SPSL pár od 12.999,-

TUNAMI II SP-B V2 1.5 Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, banánky SRBN pár  od 12.699,-

OR-800 Advance 1.5 Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, vidličky SPYT pár od 12.499,-

OR-800 B 1.5 Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, banánky SRBN pár od 13.999,-

Across 3000 Reproduktorový kabel v metráži - verze 102 SSC - 2 x 3,05 mm² m 1.499,-

FF-20 V2 Reproduktorový kabel v metráži - single core vodiče - 2 x 3,14 mm² m 1.199,-

HPSC-35R 1.3
Sluchátkový kabel, který lze použít i na propojení 3,5 mm jacku se 

dvěma RCA konektory délky 1,3 m.
ks 2.749,-

SPYT , GYT Reproduktorové vidličky - paladium nebo zlato - 4 ks set 1.349,-

FOCUS 1 XLR konektory - rhodiové provedení - 4 ks set 6.999,-

SRBN Repro banánky - rhodiové provedení - 4 ks set 2.399,-

GBN Repro banánky - zlacené provedení - 4 ks set 2.399,-

SPSL Repro vidličky - rhodiové provedení - 4 ks set 2.749,-

SLSC Cinch konektory nejvyšší kvality, vnitřní kolík - stříbro - 4ks set 6.299,-

SLSB BNC konektor s vnitřním pinem z čistého stříbra - set - 2 ks set 3.149,-

GENESIS Cinch konektory nejvyšší kvality, platina+rodium - 4ks set 5.599,-

FTL-G Zlacený faston konektor - sada 8 ks set 300,-
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FTL-SR, FTL-PP Fastony rodiované nebo palladiové - 4 ks set 319,-

BR-12 Antivibrační pryžová podložka na gr.talíř + strob. šablona ks 2.099,-

BR-One Antivibrační pryžová podložka na gr.talíř základní ks 849,-

HS-CF Universální headshell pro přenosky včetně stříbrných kabelů ks 5.299,-

STB-MSX Klamp pro gramofony s hmotností 200 - 440 g ks 5.699,-

STB-HWX Klamp pro gramofony s hmotností 240 - 790 g ks 6.299,-

HSR-AG Kabely pro headshelly - stříbrné set 1.199,-

HSR-102 Kabely pro headshelly - měděné set 649,-

MCS-CF Uhlíkové vložky do headshellu - 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm - set 3 kusy set 1.499,-

PA-2075 DR V2 Phono signálový kabel verze 102 SSC - RCA 5-pin - 1,2 m ks 6.699,-

PA-2075 RR V2 Phono signálový kabel verze 102 SSC - RCA RCA - 1,0 m ks 5.999,-

MWA-030L EMI Absorbční list ks 2.399,-

MWA-030M EMI Absorbční list ks 1.299,-

MWA-030S EMI Absorbční list ks 799,-

MWA-100S EMI Absorbční list ks 1.099,-

MWA-010T EMI Absorbční páska - 5 m ks 1.599,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku: 

www.oyaide.com
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

PE 800
Základní gramofon opatřený novým raménkem PE TO 2017, přenoska Ortofon 2M 
Red

ks 26.490,-

PE 1000
Masivní dělený gramofon opatřený raménkem PE TO 2016, 30 mm talíř z 
polyoxymethylenu, elektronicky řízené otáčky, přenoska Ortofon 2M Red

ks 39.990,-

PE 1010 - 2M Bronze 56.990,-

PE 1010 - 2M Blue 55.990,-

PE 1010 - 2M Red 52.990,-

PE 1010 bez přenosky 50.490,-

PE 2525 - 2M Bronze 69.990,-

PE 2525 - 2M Blue 65.990,-

PE 2525 bez přenosky 60.990,-

PE 4040 - 2M bronze 105.990,-

PE 4040 bez přenosky 95.990,-

Příplatky za  provedení 6.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku: 
http://www.weaudiosystems.com/

ks

Masivní dělený gramofon se subšasím opatřený raménkem PE TO 2016, 24 mm 
hliníkový talíř, elektronicky řízené otáčky, přenosky Ortofon jsou volitelné nebo lze 
koupit i bez přenosky

Masivní dělený gramofon se subšasím opatřený raménkem Thorens nebo Jelco, 24 
mm hliníkový talíř, elektronicky řízené otáčky, přenosky Ortofon jsou volitelné nebo 
lze koupit i bez přenosky

Highend dělený gramofon s pružinovým subšasím opatřený raménkem Thorens 
nebo Jelco, 37 mm hliníkový talíř, elektronicky řízené otáčky, přenosky Ortofon jsou 
volitelné nebo lze koupit i bez, příplatek za lepší provedení pro všechny gr.

ks

ks

PERPETUUM EBNER - Německo
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Model Obrázek Popis Provedení Jednotka Cena v Kč
sloupové 2. pásmové Pravá dubová dýha lakovaná polomat - rosewood,
reprosoustavy - 4 ohmové indiánská třešeň, americký ořech, ebony marocco  pár 78.990,-

Pravá dubová dýha lakovaná vys. lesk - rosewood,
Emerald 25 indiánská třešeň, americký ořech, ebony marocco pár 92.490,-

Černý a bílý matný lak pár 81.990,-

Černý a bílý klavírní lak pár 86.490,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

sloupové 3.  pásmové Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
reprosoustavy - 4 ohmové 11 odstínů, Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma,

Pu, SW pár 64.990,-
Diamond 30 Pravá dubová dýha lakovaná - 5 odstínů

ČL, OL, WL, TL, DL pár 68.990,-

Matný bílý nebo černý lak pár 71.490,-

Černý nebo bílý klavírní lak pár 76.990,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

sloupové 2.5  pásmové Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
reprosoustavy - 4 ohmové 11 odstínů, Black(Bl),Chocolat(Cho),Walnut(W),

Cherry Coral (ChC),Charcoal(Cha),Natural (Na), pár 53.990,-
Diamond 28 Dark Oak (DO), Mahogany (Ma), Pure (Pu),

Smoked Oak (SO), Super White (SW)
Pravá dubová dýha lakovaná - 5 odstínů, třešeň(TL),
černá (ČL), ořech(OL), wenge (WL), dub (DL) pár 56.990,-
Matný bílý nebo černý lak pár 60.990,-
Černý nebo bílý klavírní lak pár 61.490,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

sloupové 2.5  pásmové Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
reprosoustavy - 4 ohmové 11 ods. Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma, Pu, SW pár 49.990,-

Pravá dubová dýha lakovaná - 5 odstínů
Diamond 25 ČL, OL, WL, TL, DL pár 51.990,-

Matný bílý nebo černý lak pár 54.990,-
Černý nebo bílý klavírní lak pár 55.490,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

regálové 2.  pásmové Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
reprosoustavy - 8 ohmové 11 ods. Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma, Pu, SW pár 28.990,-

Pravá dubová dýha lakovaná - 5 odstínů
Diamond Monitor ČL, OL, WL, TL, DL pár 30.490,-

Matný bílý nebo černý lak pár 31.490,-
Černý nebo bílý klavírní lak pár 31.990,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

Stand Diamond 
Monitor Stojany pro Diamond Monitor, černý matný lak pár 7.490,-

regálové 2.  pásmové satelitní Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
reprosoustavy - 8 ohmové 11 ods. Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma, Pu, SW pár 20.990,-

Diamond Sat Pravá dubová dýha lak. - 5 odst. ČL, OL, WL, TL, DL pár 22.990,-
Matný bílý nebo černý lak pár 24.490,-
Černý nebo bílý klavírní lak pár 24.990,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

centrální 2. pásmový reprodu- Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
ktor - 8 ohmový 11 ods. Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma, Pu, SW ks 14.990,-

Diamond Center Pravá dubová dýha lak. - 5 odst. ČL, OL, WL, TL, DL ks 16.490,-
Matný bílý nebo černý lak ks 18.250,-
Černý nebo bílý klavírní lak ks 18.490,-
Matný nebo klavírní lak v RAL odstínech +10 %

Sloupové reprosoustavy s Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
membránami z Endumaxu - 11 ods. Bl, Cho, W, ChC, Cha, Na, DO, Ma, Pu, SW pár 37.990,-

Ruby 25 mkII 4 Ohmové

Sloupové reprosoustavy s 
membránami z Endumaxu - 
4 Ohmové Bílý matný lak pár 29.990,-

Ruby HE
VÝPRODEJ - Demo pár 

sloupové 3. pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF), mléčný 

PYLON AUDIO - Polsko
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reprosoustavy - 8 ohmové dub (MD), wenge (WF), přední panel - č.mat.lak pár 27.490,-
Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem

Sapphire 31 Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 30.990,-
Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. pár 33.490,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 31.990,-
bílý klavírní nebo matný lak, pár 32.990,-
černý klavírní nebo matný lak a  RAL odstíny pár 33.990,-

sloupové 2.5 pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF),  
reprosoustavy - 4 ohmové wenge (WF), přední panel - černý matný lak pár 23.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Sapphire 25 Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 27.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. p. pár 30.990,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 29.490,-
bílý klavírní nebo matný lak, pár 29.990,-
černý klavírní nebo matný lak a  RAL odstíny pár 30.490,-

sloupové 2.5 pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF),  
reprosoustavy - 4 ohmové wenge (WF), přední panel - černý matný lak pár 20.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Sapphire 23 Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 22.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. pár 25.490,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 24.490,-
bílý a černý klavírní nebo matný lak + RAL odst. pár 26.490,-

sloupové 2. pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF),  
reprosoustavy - 4 ohmové wenge (WF), přední panel - černý matný lak pár 17.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Opal 23 Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 20.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. pár 23.990,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 23.490,-
bílý a černý klavírní nebo matný lak + RAL odst. pár 24.990,-

sloupové 2. pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF),  
reprosoustavy - 8 ohmové wenge (WF), přední panel - černý matný lak pár 13.490,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Opal 20 Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 15.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. pár 17.990,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 17.490,-
bílý a černý klavírní nebo matný lak + RAL odst. pár 19.490,-

regálové 2. pásmové PVC fólie - černý jasan (ČJ), ořech (OF),  
reprosoustavy - 8 ohmové wenge (WF), přední panel - černý matný lak pár 11.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Opal Monitor Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + mat před pár 13.990,-

Pravá dubová dýha s olejovoskovým nátěrem
Bl,Cho,W,ChC,Cha,Na,DO,Ma,Pu,SW + HG před. pár 14.990,-
Pravá dubová dýha lakovaná - ČL,OL,WL,TL,DL
přední panel černý matný lak pár 15.490,-
bílý klavírní nebo matný lak, pár 17.490,-
černý klavírní nebo matný lak a  RAL odstíny pár 18.490,-

Stand Opal 
Monitor Stojany pro Opal Monitor, černý matný lak pár 5.490,-

Hifi stolek třípatrový Kovové trubky 60 mm a MDF police výšky 22mm
v černém laku

Elegance T3 ks 17.990,-

Hifi stolek dvoupatrový Kovové trubky 60 mm a MDF police výšky 22mm
Elegance T2 v černém laku Ks 14.490,-

Elegance T1 Hifi stolek jednopatrový Kovové trubky 60 mm a MDF police výšky 22mm ks 10.990,-
v černém laku

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.pylonaudio.pl
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

30780LG 75Ω RCA konektor,  vrchní kryt z nemagnetického hliníku, tělo přímo potažené zlatem - pouze 
na objednávku

ks 600,-

30891GT RCA konektor, tělo z teluriové mědi přímo potažené zlatem, vrchní kryt z nemagnetického 
hliníku - pouze na objednávku

ks 650,-

30891RT RCA konektor, tělo z teluriové mědi potažené stříbrem a rhodiem, vrchní kryt z 
nemagnetického hliníku - běžně skladem

ks 750,-

30782SR 75Ω RCA Plug , tělo i vrchní kryt z nemagnetického hliníku, tělo potažené stříbrem a rhodiem - 
běžně skladem 

ks 280,-

60100-G XLR konektor z čisté mědi potažené zlatem, teflonová izolace, tělo upraveno v cryogenním 
prostředí, samec - jen na objednávku

ks 2000,-

60200-G XLR konektor z čisté mědi potažené zlatem, teflonová izolace, tělo upraveno v cryogenním 
prostředí, samice - jen na objednávku

ks 2100,-

20800-RT Banánek z teluriové mědi potažený stříbrem a rhodiem (99.96% měď) - jen na objednávku ks 820,-

50400GT Vidlička z červené mědi potažená zlatem (99.96% měď) - jen na objednávku ks 610,-

    

50400RT Vidlička z červené mědi potažená rhodiem (99.96% měď) - jen na objednávku ks 710,-

Obrázky

RAMM Audio - USA, Taiwan
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

Sensor 2 - 
revision 
09/2016

Gramofonový předzesilovač s odděleným 
napájením, MM i MC, RCA i XLR výstupy.

ks 69.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.rcmaudio.pl

Obrázky

RCM Audio - Polsko
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Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč Výprodej. cena

Evolution - Fostex          
běžný lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Fostex, klasický lak v mnoha odstínech.

pár 138.990,- 105.000,-

Evolution - Fostex          
klavírní lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Fostex, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.

pár 184.990,-

Evolution - Lowther          
běžný lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Lowther, klasický lak v mnoha odstínech.

pár 168.990,-

Evolution - Lowther          
klavírní lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Lowther, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.

pár 214.990,-

Evolution - Voxativ          
běžný lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Voxativ, klasický lak v mnoha odstínech.

pár 234.990,- 150.000,-

Evolution - Voxativ          
klavírní lak

Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem
Voxativ, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.

pár 289.990,-

Oris 500
Dopředný směrovač typu ORIS, který zesílí zvuk od frekvence 
500Hz a nasměřuje k posluchači, vyroben ze sušeného 
dubového masivu.

pár 24.990,- 15.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.rdacoustic.cz

RDacoustic - Česká republika

http://www.rdacoustic.cz/


Model Popis Jedn. Cena v Kč

Isabella+DAC Bateriový předzesilovač s DO + DAC př. ks 99.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
redwineaudio.com

Obrázky

Red Wine Audio - USA - výprodej

http://redwineaudio.com/components/signature_302
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Red%20Wine%20Audio/isabellaf.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Red%20Wine%20Audio/isabellar.jpg


jen na objednávku

Model Popis výrobku Jedn.
Cena v Kč za 

pár
Dulcet BE regálové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, bezvyhýbkový středobasový r., matná šedá                                                                                                pár 54.990,-
MM de Capo BE regálové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, bezvyhýbkový basový r., matná šedá                                                                                                pár 89.990,-
Veena MK II BE sloupové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, bezvyhýbkový středobasový r., matná šedá                                                                                                pár 104.990,-
Grand Veena BE sloupové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, matná šedá                                                                                                pár 239.990,-
Episode BE sloupové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, bezvyhýbkový basový r., matná šedá                                                                                                pár 164.990,-
Nefes BE sloupové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, matná šedá                                                                                                pár 269.990,-
Sema BE sloupové reprosoustavy, beriliový výškový reproduktor, matná šedá                                                                                                pár 429.990,-
Stands                                                                      výškově nastavitelné stojany pro regálové reprosoustavy, matný černý pár 10.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.reference3a.com

Reference 3A - Kanada

http://www.reference3a.com/


Model Obrázek Popis Jedn.
Výprodejová 

cena v Kč

Blackbird
Integrovaný elektronkový zesilovač, 2 x 6 W na 8 Ohmů, 2 x 
10 W na 4 ohmy, 3 vstupy rca, elektronky 6F6 a 6072.

ks 39.990,-

Blackbird SE
Integrovaný elektronkový zesilovač, 2 x 16 W na 8 Ohmů, 2 x 
30 W na 4 ohmy, 3 vstupy rca, elektronky 6L6 a 6072. Super 
muzikální zvuk - za výprodejovou cenu fantastický nákup.

ks 69.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://salaboratory.com/

S.A. Lab - Rusko
VÝPRODEJ

http://salaboratory.com/
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/SALab/1470045699.jpg
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/SALab/1470045724.jpg


Model Obrázek Popis Jedn. Cena v Kč

Classic 12 Inch mk II Raminko Unipivot 12 Inch z U profilu - demo téměř nepoužité ks 13.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.scheu-analogue.com

Scheu Analog - Německo - výprodej

http://www.scheu-analogue.com/tone-arms/classic/
http://www.hifi-studio.cz/img/producers/gallery/Scheu%20Analog/classic12.jpg


Model Popis Jedn. Cena v Kč

RSP-AZ9EX Reálný zvukový procesor, absorbuje zpětnou 
vazbu od reproduktorů, nejnovější typ

pár 31.990,-

RSP-901EX (Music DD)
Reálný zvukový procesor, absorbuje zpětnou 
vazbu od reproduktorů, akční výprodejová 
cena

pár 17.990,-

RSA-F33R EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 60W/(8Ω), 2 
x 120W/(4Ω), nová upgradovaná verze

ks 584.990,-

RSA-F33 EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 60W/(8Ω), 2 
x 120W/(4Ω)

ks 554.990,-

RSA-M99 Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 60W/(8Ω), 2 
x 120W/(4Ω), nový model s novým designem

ks 294.990,-

RSA-M3EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 60W/(8Ω), 2 
x 120W/(4Ω)

ks 254.990,-

RSA-V1EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 50W/(8Ω), 2 
x 100W/(4Ω)

ks 204.990,-

RSA-G3EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 50W/(8Ω), 2 
x 100W/(4Ω), dva XLR vstupy

ks 164.990,-

RSA-777EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 50W/(8Ω), 2 
x 100W/(4Ω), nový model

ks 131.990,-

RPA-W3EX Stereo nebo s přepnutím na mono výkonový 
zesilovač, 2 x 100 W(4Ω), XLR i RCA vstup

ks 204.990,-

RPA-W7EX Stereo nebo s přepnutím na mono výkonový 
zesilovač, 2 x 100 W(4Ω), XLR i RCA vstup

ks 144.990,-

RPA-MG1000 Ultimativní monobloky s odděleným 
napájením, výkon 2 x 300W, XLR i RCA vstupy

pár 1.494.990,-

RPA-P7EX Linkový předzesilovač, 2 vstupy XLR, 3 vstupy 
RCA, 3 výstupy RCA, 1 výstup XLR

ks 189.990,-

SPEC-Corporation - Japonsko

Obrázky
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RSA-717EX Real-Sound zesilovač, výkon 2 x 50W/(8Ω), 2 
x 100W/(4Ω), akční výprodejová cena

ks 74.990,-

RSR-1 Dálkový ovladač pro integrované zesilovače ks 14.990,-

H-VC5
Ovládač hlasitosti pro RPA-W7EX, RPA-W3EX 
a RPA-MG1000 pokud není spojen s 
předzesilovačem

ks 19.990,-

H-SL5 Přepínač vstupů - 4 linkové RCA vstupy, 1 x 
XLR vstup, výstup 1 x RCA, 1 x XLR

ks 30.990,-

RMP-X3EX Audio streamer nejvyšší highend kategorie, 
oddělený síť. zdroj, podpora DSD 256.

ks 359.990,-

REQ-S1EX Gramofonový předzesilovač s externím 
napájením

ks 291.990,-

GMP-8000EX Ultimativní gramofon bez raménka ks 727.990,-

AP-UD1 Podložka pod LP na talíř gramofonu, je 
použita i u GMP-701

ks 8.990,-

AC-S1M Dřevěná antivibrační deska pod zesilovače 
užší šířky

ks 10.990,-

AC-L1M Dřevěná antivibrační deska pod zesilovače 
větší šířky

ks 17.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
http://spec-corp.co.jp
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Model Popis Jedn. Cena v Kč

L2
Elektronkový předzesilovač, 5 linkových vstupů ( 1 x XLR, 4 x 
RCA) 3 výstupy (1 x XLR, 2 x RCA), externí napájení, dálkový 
ovladač pro hlasitost nebo manuální 48 polohový atenuátor.

ks 89.990,-

P2

Elektronkový předzesilovač, Phono vstup MM + 3 linkové 
vstupy (4 x RCA), 3 výstupy (3 x RCA), externí napájení, 
dálkový ovladač pro hlasitost nebo manuální 48 polohový 
atenuátor.

ks 99.990,-

P2c

Elektronkový předzesilovač, Phono vstup MM +MC + 3 linkové 
vstupy (5 x RCA), 3 výstupy (3 x RCA), externí napájení, 
dálkový ovladač pro hlasitost nebo manuální 48 polohový 
atenuátor.

ks 116.990,-

Soulshine

Elektronkový předzesilovač, 5 linkových vstupů ( 1 x XLR, 4 x 
RCA) 3 výstupy (1 x XLR, 2 x RCA), externí napájení, dálkový 
ovladač pro hlasitost nebo manuální 48 nebo 64 polohový 
atenuátor.

ks 121.990,-

Soulshine 2 
mkll

Elektronkový předzesilovač, 4 linkové vstupy (1 x XLR, 3 x 
RCA), 3 výstupy (1 x XLR, 2 x RCA), dual mono konstrukce, 
externí dual mono napájení, dálkový ovladač pro hlasitost 
nebo manuální 48 nebo 64 polohový atenuátor. 

ks 179.990,-

Soulshine +

Elektronkový předzesilovač, Phono vstup MM +MC + 4 linkové 
vstupy (1 x XLR, 5 x RCA), 3 výstupy (1 x XLR, 2 x RCA), externí 
dual mono napájení samostatné pro sekci Phono i linkové, 
dálkový ovladač nebo manuální 48 nebo 64 polohový 
atenuátor.

ks 179.990,-

E2
Stereo výkonový zesilovač v jednočinné třídě A, dual mono 
konstrukce, 2 x 12(20) W na 8(4) ohmů, vstup RCA i XLR.

ks 69.990,-

A1.2
Stereo výkonový zesilovač ve třídě A, dual mono konstrukce, 2 
x 25(40) W na 8(4) ohmů, vstup RCA i XLR.

ks 69.990,-

A4 mkll
Výkonové monobloky ve třídě A, 2 x 55(90) W na 8(4) ohmů, 
vstup RCA i XLR, repro výstupy na biwiring, nohy Bfly Pro.

pár 149.990,-

A4e
Výkonové monobloky ve třídě A, 2 x 65(105) W na 8(4) ohmů, 
externí napájení samostatně pro každý monoblok, vstup RCA i 
XLR, repro výstupy na biwiring volitelně, nohy Bfly Pro.

pár 179.990,-

Příplatky:

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
valvet.de

Plně celokovový dálkový ovladač pro L2 a P2 - 8000 Kč
64 - polohový atenuátor pro L2, P2 a Soulshine - 12000 Kč
48 - polohový atenuátor s dálkovým ovladačem - 15000 Kč
Step-up trafa z čistého stříbra pro P2 a Soulshine+ - pár - 21000 Kč

VALVET - Německo
Obrázky

Předzesilovače

Koncové zesilovače

WBT Nextgen RCA konektory 0210 měď /  stříbro  - pár  - 2600 / 4900 Kč
WBT Nextgen repro terminály 0703 měď /  stříbro  - pár  - 3500 / 6900 Kč

http://www.valvet.de/
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Model Obrázek Popis Jedn.
Výprodejová 

cena v Kč

DIVA MONITOR Reprosoustava stojanová basreflexová - Tineo - dražší dýha pár 58.990,-

BASIC DUO 12 Subwoofer - Tineo - dražší dýha ks 39.990,-

DUO AMP Zesilovač pro BASIC DUO ks 21.990,-

PASSIVE-CONTROL Aktivní modul pro všechny pasivní reprosoustavy ks 14.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.wlm-loudspeakers.com

BASIC Série

WLM - Rakousko - výprodej
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