
Obrázek Druh zboží Jedn. MOC nová v Kč Akční cena v Kč

LiNE 1.0XS - signálový kabel 2 x 1 m PCOCC-A měď, symetrický s 

XLR konektory, verze 2
pár od 9.999,- 5.999,-

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

RCA, jen stříbrný, demo
ks 15.990,- 8.490,-*

8300CD - CD přehrávač s DA převodníkem s podporou DSD, OLED 

displej, stříbrný, nový
ks 41.990,- 25.990,-

8300CD - CD přehrávač s DA převodníkem s podporou DSD, OLED 

displej, černý, demo
ks 41.990,- 22.990,-*

8300A - integrovaný stereo zesilovač s DO a displejem, RCA i XLR 

vstupy, stříbrný, demo
ks 36.990,- 22.490,-*

8300A - integrovaný stereo zesilovač s DO a displejem, RCA i XLR 

vstupy, černý, nový
ks 36.990,- 27.990,-

Ayon

Crossfire III - integrovaný elektronkový zesilovač s výkonem 2 x 30 

W v jednočínné třídě A.  Vstupy a výstupy - 3x RCA, 1x XLR, 1x 

Direct In, 1x Pre Out, automatický fixní bias, dálkový ovladač. 

Demo ze studia, téměř nehraný.

ks 314.000,- 188.990,-*

Alcedo - širokopásmové reprosoustavy ve velmi atraktivní 

exotické dýze. Pro ty, kteří milují reprodukci z jednoho bodu a 

chtěji mít ozvučnici běžných rozměrů. Reproduktor je od 

maďarské firmy Sonido a impedance je 8 ohmů a citlivost 92 dB. 

Doporučeno k elektronkovým zesilovačům s výkonem 4-20 W. 

Balení v dřevěných krabicích. Demo ze studia.

pár 79.990,- 59.990,-*

Model One AS3 reference mkII - stojanové reprosoustavy, které 

ohromí skvělým zvukem v místnosti do 25 m2. Asi málo jiných 

reprosoustav v této kategorii mohou nabídnout podobný zvuk. Je 

v atraktivní klavírním provedení smoked black. Reprosoustavy jsou 

16 ohmové s citlivostí 93 dB. Demo pár.

pár 43.990,- 26.990,-*

Black Moon - sloupové reprosoustavy, které ohromí skvělým 

zvukem v místnosti do 35 m2. Pro výrobu měničů byly použity jen 

přírodní materiály papír, dřevo, hedvábí. Jsou v atraktivní černém 

klavírním provedení. Reprosoustavy jsou 4 ohmové s citlivostí 93 

dB. Demo ze studia.

pár 83.990,- 54.990,-*

Maya - třípasmové sloupové reprosoustavy francouzkého výrobce 

Davis Acoustics. Reprosoustavy jsou zcela nové, pouze vybalené. 

Citlivost reprosoustav je 91 dB a jsou provedeny v bílém 

sametovém laku. 

pár 23.065,- 16.990,-

Contour 20 - regálový model nejnovější série Contour legendární 

dánské firmy Dynaudio. Reprosoustavy jsou zcela nové, ještě 

nerozehrané. Jsou v provedení bílý dub, citlivost je 86 dB a 

impedance 4 ohmy.

pár 124.990,- 89.990,-*
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Prestige 12WKT - Integr. elektr. zesilovač zapojený v jednočín. 

třídě A, výkon 2 x 12 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, 

7 elektronek, 1 + 1 výkonové elektronky KT 88 na kanál, přední 

panel skleněný kouřový, v ceně dálkový ovladač - demo.

ks 108.980,- 79.990,-*

Sonic - ultrazvuková čistička hrotů přenosek. Zcela vyčistí hrot od 

veškerých nečistot během 20 vteřin. Významně zvýší životnost 

vašich gramofonových přenosek. 

ks 4.199,- 3.500,-

Amstaff - nejvyšší model základní série highendových 

reprosoustav firmy Harpia Acoustics. Třípasmová reprosoustava s 

velmi neutrálním a vyváženým zvukem. Velký objem a hmotnost 

téměř 40 kg/ks, ale s velmi přesnými basy i v menších 

místnostech. Zcela nová reprosoustava v krásné ořechové dýze.

pár 85.000,- 54.990,-

FP10 - hornové dvojpásmové stojanové reprosoustavy větších 

rozměrů včetně stojanů. Přední panel je vyroben z lehčeného 

betonu a je tudíž absolutně tuhý bez rezonancí. Basový 

reproduktor má průměr 25 cm. Citlivost reprosoustav je 96 dB a 

impedance 8 ohmů. Reprosoustavy včetně stojanů jsou provedeny 

v bílém klavírním laku. Demo ze studia.

pár 150.980,- 94.990,-*

FP15 BE - hornové dvojpásmové stojanové reprosoustavy větších 

rozměrů včetně stojanů. Přední panel je vyroben z 

lehčeného betonu a je tudíž absolutně tuhý bez rezonancí. Basový 

reproduktor má průměr 40 cm. Výškový reproduktor je beriliový. 

Citlivost reprosoustav je 96 dB a impedance 8 ohmů. 

Reprosoustavy včetně stojanů jsou provedeny v rosewoodové 

dýze s předním panelem v černém klavírním laku. Rovněž stojany 

jsou černé. Demo ze studia.

pár 312.980,- 199.990,-*

CS-1000P - elektronkový výkonový zesilovač s výkonem 2x100 W v 

pentodě nebo 2x70W v triodě, výkonové elektronky KT-120, 

nastavení Biasu na přístroji. Demo ze studia.

ks 249.990,- 154.990,-*

M1 - highendový audio streamer se zesilovačem a podporou DSD 

a MQA u Tidalu - demo ze studia absolutně nepoužívaný.
ks 64.990,- 54.990,-*

SR7009 - AV receiver s Dolby Atmos - nejvyšší model, absolutně 

nepoužívaný demo ze studia.
ks 52.990,- 24.990,-*

Ethos - americké elektrostatické reprosoustavy Martin Logan, 

aktivní basová část s nastavením jejich intenzity, zabudovaný 

200W zesilovač ve třídě D. Impedance 4 ohmy, citlivost 92 dB, 

téměř nehrané, vystavený pár, jako nové v barvě teak.

pár 269.990,- 134.990,-*

Passiv Control - pasivní předzesilovač se čtyřmi analogovými 

vstupy včetně vstupu a výstupu pro magnetofon, jeden výstup na 

koncový zesilovač, demo ze studia.

ks 12.490,- 7.290,-*

ETR 800 - step-up trafa pro MC přenosky s nízným výstupem do 

MM vstupu s možností demagnetizace přenosek, demo ze studia.
ks 49.990,- 26.990,-*
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Ruby HE - sloupové reprosoustavy v bílé pololesklé barvě. Basové 

reproduktory jsou vyrobeny z Endumaxu a osazení je zde 

D"Apolito. Citlivost reprosoustav je 89 dB a impedance 4 ohmy. 

Frekvenční rozsah je 38 Hz - 20 kHz. Ochranná mřížka je 

magnetická. Vyjímečný zvuk v této cenové relaci - nové.

pár 37.990,- 31.990,-

Evolution - širokopásmové hornové reprosoustavy rožnovského 

výrobce RD Acoustic. Velká 180 cm vysoká ozvučnice v červené 

rubínové barvě, reproduktor buď Fostex nebo Voxativ. V ceně je i 

frézovaný dřevěný směrovač Oris v ceně 25000 Kč/pár. U tohoto 

páru reprosvorky vzadu, nikoliv zboku, jak běžně provádí výrobce. 

Velmi vysoká citlivost 98 - 100 dB podle použitého reproduktoru. 

Dvě ceny - vrchní s Fostexy, spodní s Voxativy.

pár
165.000,- 

235.000,-

120.000,-* 

165.000,-*

Isabella + DAC - předzesilovač americké firmy Red Wine Audio. 

Zesilovač je napájen bateriemi, tudíž odpadá nutnost řešit kvalitní 

elektrickou síť. Předzesilovač je elektronkový a má tři analogové a 

tři digitální vstupy - 1x USB, 1x optika, 1x coax a dva analogové 

výstupy.

ks 154.990,- 88.990,-*

Blackbird - elektronkový integrovaný zesilovač, elektronky 6V6 - 

výkon 2 x 6 W na 8 ohmů nebo 2 x 10 W na 4 ohmy, automatický 

bias, přední panel z umělého panelu Corianu.

ks 59.990,- 39.990,-*

Blackbird SE - elektronový integrovaný zesilovač, elektronky 6L6 - 

výkon 2 x 16 W na 8 ohmů nebo 2 x 30 W na 4 ohmy, přední panel 

z umělého kamene Corianu. Demo ze studia.

ks 99.990,- 69.990,-*

RSA-M3EX - japonský integrovaný zesilovač, kombinace 

digitálního zesilovače s tranzistorovými Mosfety, zvuk velmi 

podobný elektronkovým zesilovačům, ale bez nectností těchto 

zesilovačů, takže má velmi pevné a přesné basy. Výkon je 2 x 60W 

na 8 ohmů nebo 2 x 120W na 4 ohmy. 4 vstupy RCA a 1 vstup XLR. 

Dálkové ovládání jen za příplatek.

ks 259.990,- 169.990,-

RSA-717EX - japonský integrovaný zesilovač, kombinace 

digitálního zesilovače s tranzistorovými Mosfety, zvuk velmi 

podobný elektronkovým zesilovačům, ale bez nectností těchto 

zesilovačů, takže má velmi pevné a přesné basy. Výkon je 2 x 50W 

na 8 ohmů nebo 2 x 100W na 4 ohmy. 3 vstupy RCA a 1 vstup XLR. 

Dálkové ovládání jen za příplatek. Demo ze studia.

ks 124.990,- 79.990,-*

RSP-901EX - Reálný zvukový procesor, který zachycuje zpětnou 

vazbu od reproduktorů a srovnává impedanci reprosoustav, čím 

vyšší rozlišení hifi sestavy, tím větší účinnost - nové.

pár 25.990,- 17.990,-

Diva Monitor - stojanové reprosoustavy rakouské firmy WLM. 

Koaxiální reproduktor průměru 25 cm. V německém Stereu získaly 

v roce 2007 100%. Citlivost 98 dB,  vhodné pro lampové 

zesilovače. Impedance 8 ohmů. Nastavení intenzity výšek v zadní 

části reprosoustav. Výběrová dýha Tineo - demo.

pár 99.990,- 54.990,-*

Passive Control - Aktivní modul pro všechny pasivní 

reprosoustavy, upravuje intenzitu basů podle místnosti. Může s 

basy pomoci mnohým regálovým reprosoustavám, které by 

potřebovaly doplnit subwooferem. Demo - téměř nepoužité.

kus 25.990,- 14.990,-*
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