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Typ Cena vč. DPH

Concept MM 
Silver

Kompletní továrně sestavený a seřízený gramofon - není nutné 
cokoli nastavovat (váhu přenosky, VTA atd..), sofistikované 
antirezonanční tělo, 30mm vysoký talíř z polyacetalu, otáčky 
33/45/78, ramínko Concept s magnetickým uložením, kvalitní MM 
přenoska Concept 35 990,-

Concept MC 
Silver

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

47 990,-

Concept MM 
Active

Totožný gramofon jako Concept MM Silver jen je vybaven 
kvalitním phono předzesilovačem s klasickým linkovým výstupem, 
možno připojit na jakýkoli vstup na zesilovači a rovnou hrát, 
gramofon má také velmi kvalitní výstup pro jakákoliv dynamická 
sluchátka 51 990,-

Concept MC 
Active

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

63 990,-

Concept MM 
Black

Totožný gramofon jako Concept MM Silver jen tělo je kompletně v 
černém provedení

35 990,-

Concept MC 
Black

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

47 990,-

Concept MM 
Wood

Kompletní továrně sestavený a seřízený gramofon - není nutné 
cokoli nastavovat (váhu přenosky, VTA atd..), antirezonanční 
sendvičové dřevěné tělo, 30mm vysoký talíř z polyacetalu, otáčky 
33/45/78, ramínko Concept s magnetickým uložením, kvalitní MM 
přenoska Concept 48 990,-

Concept MC 
Wood

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

60 990,-

Concept MM 
Wood Active

Totožný gramofon jako Concept MM Wood jen je vybaven 
kvalitním phono předzesilovačem s klasickým linkovým výstupem, 
možno připojit na jakýkoli vstup na zesilovači a rovnou hrát, 
gramofon má také velmi kvalitní výstup pro jakákoliv dynamická 
sluchátka 64 990,-

Concept MC 
Wood Active

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

76 990,-

Concept MM 
Dark Wood

Totožný gramofon jako Concept MM Wood jen tělo je v provedení 
v tmavě mahagonovém odstínu

48 990,-

Concept MC 
Dark Wood

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

60 990,-

Concept MC 
Wood - Essence

Kompletní továrně sestavený a seřízený gramofon v provedení s 
antirezonančním sendvičovým dřevěným tělem, s magneticky 
uloženým ramínkem Concept a vysoce kvalitní přenoskou MC 
Essence, 30mm vysoký talíř z polyacetalu, otáčky 33/45/78

68 990,-

Concept MM - 
Satisfy

Kompletní továrně sestavený a seřízený gramofon v klsickém 
provedení, ale s ložiskovým ramínkem Satisfy Kardan, 30mm 
vysoký talíř z polyacetalu, otáčky 33/45/78, kvalitní MM přenoska 
Concept

45 990,-

Concept MC - 
Satisfy

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

57 990,-

GRAMOFONY - serie Concept
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Typ Cena vč. DPH

Concept MM 
Wood - Satisfy

Kompletní továrně sestavený a seřízený gramofon v provedení s 
antirezonančním sendvičovým dřevěným tělem, ale s ložiskovým 
ramínkem Satisfy, 30mm vysoký talíř z polyacetalu, otáčky 
33/45/78, kvalitní MM přenoska Concept

55 990,-

Concept MC 
Wood - Satisfy

Totožný gramofon jen osazený špičkovou přenoskou MC Concept

69 990,-

Concept Clamp Aluminiové středové závaží, teflonová vložka v otvoru pro středový 
trn, váha 215g, průměr 75mm

2 650,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Concept, vnitřní rozměry 
krytu jsou 442 x 372 x 143 mm

3 990,-

Typ Cena vč. DPH

Kompletní gramofon - vylepšená verze s masivnějším akrylátovým 
tělem a s 28mm vysokým akrylovým talířem, CMB magnetické 
ložisko, nastavitelné antirezonanční nožičky, ramínko Satisfy 
Kardan Carbon Directwire, přenoska MM Artist V2 Ebony

67 990,-

Gramofon s ramínkem Satisfy Carbon - bez přenosky 60 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofony Emotion, vnitřní rozměry 
krytu jsou 432 x 352 x 143 mm

5 190,-

Typ Cena vč. DPH

Performance 
DC - TT5

Kompletní gramofon, antirezonanční kovové tělo v provedení 
stříbrný/stříbrné šasi nebo černý/stříbrné šasi nebo stříbrný/černé 
šasi nebo černý/černé šasi, akrylátový 40mm vysoký talíř, CMB 
magnetické ložisko, masivní tangenciální ramínko TT5 černé nebo 
stříbrné bez Swing Base, přenoska MC Essence

129 990,-

Swing Base Otočná báze pro ramínko TT5, která umožní otočení ramínka TT5 
o 90°a tim jednodušší manipulaci s gramodeskou

11 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Performance DC s 
ramínkem TT5, vnitřní rozměry krytu jsou 460 x 367 x 200 mm

7 990,-

Performance 
DC - Clarify

Kompletní gramofon, antirezonanční kovové tělo v provedení 
stříbrný/stříbrné šasi nebo černý/stříbrné šasi nebo stříbrný/černé 
šasi nebo černý/černé šasi, akrylátový 40mm vysoký talíř, CMB 
magnetické ložisko, magneticky uložené ramínko Clarify, přenoska 
MM Virtuoso V2

89 990,-

Performance 
DC Wood - 
Satisfy

Kompletní gramofon, antirezonanční kovové tělo v provedení 
stříbrný/Wood nebo černý/Wood, akrylátový 40mm vysoký talíř, 
CMB magnetické ložisko, ložiskové ramínko Satisfy Kardan 
Aluminium v černém nebo stříbrném provedení (podle barvy těla), 
přenoska MC Talismann V2 Gold

126 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Performance DC, vnitřní 
rozměry krytu jsou 460 x 367 x 166 mm

6 590,-

GRAMOFONY - serie Concept - pokračování

Všechny aluminiové části gramofonů Performance DC a Performance DC Wood lze dodat také v odstínu Rose Gold. V této kombinaci je nutné volit 
černé ramínko, kdy base je také černá. Barva šasi je u Parformance DC černá nebo stříbrná, u modelu Performance DC Wood je barva těla Dark red 
wood. Příplatek za tuto úpravu je 13 490,- Kč.

GRAMOFONY - serie Performance DC

GRAMOFON - serie Emotion
Emotion SE
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Typ Cena vč. DPH

Kompletní gramofon - sofistikované sendvičové tělo je složeno z 
antivibračních materiálů a vyplněno 100 000 malých ocelových 
kuliček, vysoce kvalitní DC motor, 40mm vysoký talíř z polyacetalu, 
CMB magnetické ložisko, ramínko Magnify, přenoska MC Talisman 
V2 Gold, černý/černé šasi nabo stříbrný/černé šasi

244 990,-

Gramofon s ramínkem Tracer - bez přenosky 196 990,-

Gramofon s ramínkem Clarify - bez přenosky 179 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 156 990,-

Kompletní gramofon - sofistikované dřevěné sendvičové tělo je 
vyplněno 100 000 malých ocelových kuliček, vysoce kvalitní DC 
motor, 40mm vysoký talíř z polyacetalu, CMB magnetické ložisko, 
ramínko Clarify, přenoska MM Artist V2, stříbrný/wood nebo 
černý/wood

174 990,-

Gramofon s ramínkem Magnify - bez přenosky 209 990,-

Gramofon s ramínkem Unify Silver Carbon - bez přenosky 184 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 146 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Ovation, vnitřní rozměry 
krytu jsou 460 x 367 x 166 mm

9 490,-

Typ Cena vč. DPH

Kompletní gramofon s tělem z černě lakovanáho sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek, dva akrylové 70mm 
vysoké talíře jsou spojeny magnetickým závěsem, 33/45/78 otáčky 
řízené opticky laserem, vysokootáčkový elektronicky řízený motor, 
CMB magnetické ložisko, ramínko Universal 9", špičková MC 
přenoska da Vinci V2

799 990,-

Gramofon s ramínkem TT1 MI - bez přenosky 119 990,-

Gramofon s ramínkem TT2 - bez přenosky 829 990,-

Gramofon s ramínkem Magnify - bez přenosky 689 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 649 990,-

Olymp Stand 
Black

Masivní stojan pod gramofon Master Inovation Black, stojan je 
sestaven ze stejných materiálů jako gramofon a tím s gramofonem 
tvoří jedinečný celek. Vysoká hmotnst stojanu zaručuje maximální 
eliminaci jakýchkoli vibrací

234 990,-

Kompletní gramofon s tělem z extrémě tvrdého sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek, dva akrylové 70mm 
vysoké talíře jsou spojeny magnetickým závěsem, 33/45/78 otáčky 
řízené opticky laserem, vysokootáčkový elektronicky řízený motor, 
CMB magnetické ložisko, ramínko TT2, výtečná MC přenoska 
Concerto V2 

804 990,-

Gramofon s ramínkem Magnify - bez přenosky 649 990,-

Gramofon s Unify Silver Carbon 12" - bez přenosky 629 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 609 990,-

Olymp Stand 
Wood

Masivní stojan pod gramofon Master Inovation Wood, stojan je 
sestaven ze stejných materiálů jako gramofon a tím s gramofonem 
tvoří jedinečný celek. Vysoká hmotnst stojanu zaručuje maximální 
eliminaci jakýchkoli vibrací

219 990,-

Master 
Innovation 
Black

GRAMOFONY - serie Innovation

Ovation

Master 
Innovation 
Wood

Ovation          
Wood

GRAMOFONY - serie Ovation

U gramofonů Ovation je možná jakákoli jiná individuální kombinace gramofonu, raménka a přenosky - ceny na vyžádání
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Typ Cena vč. DPH

Kompletní gramofon s tělem z černě lakovanáho sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek, 70mm vysoký talíř z 
polyacetalu a ocelový 20mm vysoký subtalíř, 33/45/78 otáčky 
řízené opticky laserem, CMB magnetické ložisko, ramínko Magnify, 
přenoska MC Talismann V2 Gold

324 990,-

Gramofon s ramínkem Universal 9" - bez přenosky 339 990,-

Gramofon s ramínkem Tracer - bez přenosky 279 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 244 990,-

Kompletní gramofon s tělem z extrémě tvrdého sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek, 70mm vysoký talíř z 
akrylátu a ocelový 20mm vysoký subtalíř, 33/45/78 otáčky řízené 
opticky laserem, vysokootáčkový elektronicky řízený motor, CMB 
magnetické ložisko, ramínko Universal 9", přenoska MC Essence

334 990,-

Gramofon s ramínkem Magnify - bez přenosky 289 990,-

Gramofon s ramínkem Clarify - bez přenosky 249 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 229 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Innovation

17 490,-

Kompletní gramofon s tělem z černě lakovanáho sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek,  70mm vysoký talíř z 
polyacetalu nebo akrylátu, 33/45/78 otáčky řízené opticky 
laserem, CMB magnetické ložisko, ramínko Tracer, přenoska 
Concerto V2 244 990,-

Gramofon s ramínkem TT5 - bez přenosky 209 990,-

Gramofon s ramínkem Clarify - bez přenosky 186 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 162 990,-

Kompletní gramofon s tělem z extrémě tvrdého sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek,  a 70mm vysoký talíř z 
polyacetalu nebo akrylátu, 33/45/78 otáčky řízené opticky 
laserem, CMB magnetické ložisko, ramínko Clarify, přenoska MM 
Charisma 204 990,-

Gramofon s Unify Silver Carbon 9" - bez přenosky 194 990,-

Gramofon s ramínkem Verify - bez přenosky 168 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 156 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Innovation Compact

15 990,-

Kompletní gramofon s tělem z černě lakovanáho sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek,  38mm vysoký talíř z 
polyacetalu, 33/45/78 otáčky řízené opticky laserem, CMB 
magnetické ložisko, ramínko Clarify, přenoska MC Talisman V2 
Gold 177 990,-

Gramofon s ramínkem TT5 black - bez přenosky 174 990,-

Gramofon s ramínkem Satisfy Kardan black - bez přenosky 147 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 123 990,-

Kompletní gramofon s tělem z extrémě tvrdého sendvičově 
skládaného dřeva a z AMG kovových desek, 38mm vysoký talíř z 
akrylu, 33/45/78 otáčky řízené opticky laserem, CMB magnetické 
ložisko, ramínko Clarify, přenoska MM Maestro V2

162 990,-

Gramofon s ramínkem Unify Silver 9" - bez přenosky 159 990,-

Gramofon s ramínkem Verify - bez přenosky 134 990,-

Samotný gramofon - bez ramínka a přenosky 121 990,-

Prachový kryt Akrylátový prachový kryt pro gramofon Innovation Basic

14 490,-

Innovation 
Basic black

Innovation 
Wood

GRAMOFONY - serie Innovation - pokračování

U všech gramofonů řady Innovation je možná individuální kombinace těla gramofonu, raménka a přenosky - ceny na vyžádání

Innovation 
Compact Black

Innovation 
Compact Wood

Innovation 
Black

Innovation 
Basic Wood
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Typ Cena vč. DPH

Statement 
Wood

State Of the Art - referenční stojanový gramofon s unikátním 
designem, sofistikovaná plovoucí konstrukce pro maximální 
eliminaci vibrací z okolního prostředí, přesné vyvážení je 
realizováno pomocí masivního závaží a zemské přitažlivosti, přesné 
elektronické řízení otáček 33/45/78, masivní konstrukce stojanu - 
300kg, vlastní tělo gramofonu z akrylátu,  masivní akrylátový talíř, 
magnetické oddělení pohonu - nulový přenos vibrací z motoru, 
fixní tangenciální ramínko TT1, masivní středové závaží, referenční 
přenoska Goldfinger Statement, barevné provedení nerez/dřevo

4 000 000,-

Statement 
Black

Totožný gramofon jen v barevném provedení nerez/černý klavírní 
lak

4 500 000,-

GRAMOFON  Statement
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Typ Cena vč. DPH

Referenční tangenciální ramínko určené pro gramofony Master 
Innovation a Innovation, masivní kovová báze,  barevné provedení: 
černé/wood nebo stříbrné/wood 579 990,-

Totožné ramínko jen v berevném provedení s tělem opatřeného 
černým klavírním lakem 609 990,-

Clearaudio 
TT2

Masivní tangenciální ramínko, extrémně stabilní, pojezdový vozíček 
se pohybuje po dvou skleněných tyčinkách, masivní kovová báze, 
barva silver aluminium, 2m kabel Sixtream s konektory RCA-Cinch

224 990,-

Tangenciální ramínko - ekonomičtější verze TT2, kovová masivní 
báze, barva silver aluminium, osazené integrovanými RCA-Cinch 
zásuvkami 87 990,-

Totožné ramínko s 1m kabelem Sixtream / RCA-Cinch 99 990,-

Totožné ramínko s 1,5m kabelem Sixtream / RCA-Cinch 102 990,-

Totožné ramínko s 1m kabelem Silver Wire / RCA-Cinch 114 990,-

Totožné ramínko s 1,5m kabelem Sixtream / RCA-Cinch 117 990,-

Clearaudio 
TT5

Rigidní tangenciální ramínko, snadná obsluha, cena včetně kovové 
báze, barevné provedení: černé nebo stříbrné, 1,1m kabel Sixtream 
/ RCA-Cinch 59 990,-

Swing Base Otočná báze pro ramínko TT5, otočení o 90° 11 990,-

Masivní radiální ramínko s možností precizního nastavení všech 
provozních hodnot, délka ramínka 9", magnetický antiskating,  
rameno z karbonu, 1,1m kabel Sixtream / RCA-Cinch 115 990,-

Totožné ramínko jen v 12" provedení 121 990,-

Universal 9" s regulátorem VTI Lifter 125 990,-

Universal 12" s regulátorem VTI Lifter 131 990,-

Magnify Radiální ramínko s kevralovým ramenem, unikátní bezkontaktní 
magnetické uložení - minimalizace kontaktních ploch - nulový 
přenos vibrací, sofistikované nastavení vyvážení, 1m kabel Sixtream 
/ RCA-Cinch

76 990,-

Tracer Nové radiální ramínko se zcela novou koncepcí uložení, 
minimalistický design, snadné nastavení, 1,1m kabel Sixtream / 
RCA-Cinch

49 990,-

Pivotní 9" ramínko s jednobodovým uložením, rameno ze 
stříbrného karbonfíbru, 1,1m kabel Sixtream / RCA-Cinch 47 990,-

dtto, délka ramínka 10" 48 990,-

dtto, délka ramínka 12" 52 990,-

dtto, délka ramínka 14" 55 990,-

Pivotní 9" ramínko s jednobodovým uložením, rameno z černého 
karbonfíbru, 1,1m kabel Sixtream / RCA-Cinch 41 990,-

dtto, délka ramínka 10" 44 990,-

dtto, délka ramínka 12" 48 990,-

dtto, délka ramínka 14" 52 990,-

Satisfy Kardan 
Carbon

Radiální ramínko s kevralovým ramenem, klasické ložiskové 
uložení, vyvážení otočným protizávažím, dodáváno v provedení s 
1,1m kabelem Direct Wire 36 990,-

Satisfy Kardan 
Aluminium

totožná ramínko jen v provedení s černým nebo stříbrným 
aluminiovým ramenem 31 990,-

Clarify Radiální ramínko s kevralovým ramenem, bezkontaktní magnetické 
uložení, sofistikované nastavení vyvážení, dodáváno v provedení s 
1,1m kabelem Direct Wire

33 990,-

Verify Radiální duralové ramínko s magnetickým uložením, duralové 
rameno, dodáváno v provedení s 1,1m kabelem Direct Wire

20 990,-

VTA-Lifter Regulátor VTA pro radiální ramínka  - Universal, Magnify, Unify, 
Satisfy, Clarify a Verify, také pro ramínka jiných výrobců - Rega, 
Linn a další, precizní regulace v krocích po 1/100mm, stříbrný

14 490,-

Clearaudio 
TT3

Unifi Silver 
Carbon

Unifi Black 
Carbon

Pro všechna ramínka Clearaudio i pro ramínka jiných výrobců je nabízen široký sortiment ramínkových bází - ceny na vyžádání.

Všechna ramínka, která jsou dodávána s fixním kabelem je nyní také možné osadit konektory XLR za příplatek 3 890,- Kč.

Universal

GRAMOFONOVÁ  RAMÍNKA
Clearaudio 
TT1-MI
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Typ Cena vč. DPH

Goldfinger 
Statement

Přenoska s tělem z 18-ti karátového zlata, na čele přenosky pravý 
diamant, cívky z 24-karátového zlata, 12 magnetů v kruhové 
konfiguraci, chvějka - bor, diamantový hrot Micro-HD, váha 17g, 
výst.napětí 0,9mV

314 990,-

Titanum V2 Přenoska s tělem z titanu, cívky z 24-karátového zlata, chvějka - 
bor, diamantový hrot Micro-HD, dynamický rozsah 95dB, váha 9g, 
výst.napětí 0,8mV

179 990,-

da Vinci V2 Přenoska s tělem z aluminia s 30 mikronů silným pláštěm z 
keramiky, cívky z 24-karátového zlata, chvějka - bor, diamantový 
hrot Micro-HD, váha 7g, výst.napětí 0,8mV

123 990,-

Stradivari V2 Přenoska s tělem z extrémně tvrdého ebonu, cívky z 24-karátového 
zlata, chvějka - bor, diamantový hrot Micro-HD, dynamický rozsah 
90dB, váha 7g, výst.napětí 0,7mV

83 990,-

Concerto V2 Přenoska s tělem z fernambukového dřeva, cívky z 24-karátového 
zlata, chvějka - bor, diamantový hrot Micro-HD, váha 7g, 
výst.napětí 0,7mV

60 990,-

Talisman V2 
Gold

Přenoska s tělem z ebonu, cívky z 99,9% mědi, chvějka - aluminium, 
eliptický diamantový hrot, váha 10g, výst.napětí 0,5mV

39 990,-

MC Essence Nová MC přenoska, tělo z aluminiovo-magneziové slitiny opatřené 
keramickou vrstvou, cívky z 99,9% mědi, chvějka - boron, 
diamantový hrot Micro Line, váha 8g, výst.napětí 0,4mV

29 990,-

MC Concept 
V2

Cenově dostupná MC přenoska, cívky z 99,9% mědi, chvějka - 
boron, eliptický diamantový hrot, váha 8g, výst.napětí 0,42mV

19 990,-

Typ Cena vč. DPH

Nová prestižní MM přenoska s tělem z ebenového dřeva, boronová 
chvějka a diamantový hrot Micro-Hd jsou totožné jako v nejdražší 
MC přenosce Goldfinger Statement

39 990,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky Charisma V2 28 990,-

Masivní tělo z ebenového dřeva, výstupní napětí 3,6mV, odstup 
kanálů 30dB, souběh kanálů min. 0,2dB, boronová chvějka, 
diamantový hrot Micro-HD, váha přenosky 8,4g

24 990,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky Maestro V2 15 490,-

Masivní tělo z ebenového dřeva, výstupní napětí 3,6mV, odstup 
kanálů 30dB, souběh kanálů min. 0,2dB, aluminiová chvějka, 
eliptický diamantový hrot, váha přenosky 8,4g

20 990,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky Virtuoso V2 12 990,-

Masivní tělo z ebenového dřeva, výstupní napětí 3,6mV, odstup 
kanálů 24dB, souběh kanálů min. 0,8dB, aluminiová chvějka, 
eliptický diamantový hrot, váha přenosky 8,4g

13 990,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky artist V2 9 190,-

Masivní tělo z ebenového dřeva, výstupní napětí 3,3mV, odstup 
kanálů 20dB, souběh kanálů min. 1,5dB, aluminiová chvějka, 
eliptický diamantový hrot, váha přenosky 8,4g

8 490,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky Performer V2 5 590,-

Masivní aluminiové tělo, výstupní napětí 3,3mV, odstup kanálů 
20dB, souběh kanálů min. 2dB, aluminiová chvějka, eliptický 
diamantový hrot, váha přenosky 8,4g

5 490,-

Výměna chvějky s hrotem u přenosky MM Concept V2 3 990,-

Charisma V2

Virtuoso V2

PŘENOSKY  MC

Performer V2

Výměny hrotů u starších modelů MM přenosek, popřípadě upgrade na aktuální model jsou možné - ceny na vyžádání

MM Concept 
V2

PŘENOSKY  MM

Artist V2

Maestro V2
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Typ Cena vč. DPH

Statement 
Phono

Referenční phono předzesilovač s možností manuálního nastavení 
křivky RIAA, externí řízený zdroj, 2x vstup pro přenosku RCA/XLR, 
3x linkový vstup, výstup RCA/XLR, regulace výstupní hlasitosti, 
dálkový ovladač - může sloužit jako referenční předzesilovač s 
přímým výstupem do výkonových zesilovačů

659 990,-

Absolute 
Phono

Referenční phono předzesilovač s prvním zesilovačem u přenosky, 
který je nainstalovaný do ramínka těsně u přenosky, gramofon je 
tedy vhodné osadit ramínkem Clearaudio, selektované součástky 
zaručují zcela shodný frekvenční průběh dual mono kanálů,  výstup 
RCA/XLR 289 990,-

Referenční nízkošumový phono předzesilovač, absolutně shodný 
frekvenční průběh obou zcela separovaných kanálů, nemagnetické 
resistory, kondenzátory Silver-mica, externí zdroj 2x100W, výstup 
RCA/XLR

144 990,-

Totožný zesilovač, jen v provedení s akumulátorovými zdroji

224 990,-

Balance V2 MM/MC phono předzesilovač s extrémně nízkou úrovní šumu, 
odepínatelný subsonický filtr, regulace výstupní hlasitosti, dual 
mono zdroj - dostupnost v průběhu 2018

65 990,-

Basic V2 Nízkošumový phono předzesilovač pro systémy MM/MC, 
automatické přizpůsobení vstupní impedance, externí zdroj

25 990,-

Základní phono předzesilovač s nízkou úrovní šumu, automatické 
nastavení vstupní impedance pro MM/MC, zcela oddělené kanály, 
externí napájecí zdroj 15 490,-

dtto, jen s výstupem pro sluchátka 17 490,-

Levný phono předzesilovač pro systémy MM a MC, externí napájecí 
zdroj

9 490,-

dtto, jen s výstupem pro sluchátka 10 490,-

Azimuth 
Optimizer

Přístroj na přesné seřízení azimutu u hrotu přenosky, integrovaný 
phono předzesilovač a sluchátkový předzesilovač, černý nebo 
stříbrný

98 990,-

Accu Drive V2 Inovovaný akumulátorový pohon pro gramofony, zaručí zcela 
exaktní otáčky gramofonů Clearaudio řady Innovation, Ovation a 
Performance DC, černý nebo stříbrný

60 990,-

Smart Syncro Jednoduchý síťový regulátor, kterým lze regulovat otáčky u 
veškerých synchronních motorů do 3W

17 490,-

Typ Cena vč. DPH

Cenově přístupná pračka s manuální aplikací čistícího roztoku, 
oboustranné otáčení talíře, kovové tělo, stříbrná, bez prachového 
krytu

29 990,-

prachový kryt pro pračku Smart Matrix Professional 3 490,-

Nový model pračky vinylových desek, velmi nízká hlučnost, silný 
motor (600W), manuální aplikace čistícího roztoku, oboustranné 
otáčení talíře, kovové tělo, stříbrná, bez prachového krytu - 
dostupnost v průběhu roku 2018

34 990,-

prachový kryt pro pračku Smart Matrix Silent 3 490,-

Automatická pračka vinylových desek, čištění je realizováno 
ultrasonickými frekvencemi a také čistící kapalinou, plně 
automatický provoz - pračka provede celý čistící cyklus 
automaticky oboustranně sama, bez prachového krytu

104 990,-

prachový kryt pro pračku Double Matrix Professional 5 190,-

Smart Matrix 
Silent

Nano Phono 
V2

Smart Phono 
V2

PRAČKY  VINYLOVÝCH  DESEK

PŘEDZESILOVAČE  A  ELEKTRONIKA

Silver-G 
Balanced 
Reference

Smart Matrix 
Professional

Double Matrix 
Professional 
Sonic
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Typ Cena vč. DPH

Arm for Smart 
Matrix 
Professional

Výměnný nástavec pro čištění jiných rozměrů desek na pračce 
Smart Matrix Professional, možné zvolit z verze pro šelakové desky 
10" nebo 12" popřípadě 7" singly 1 590,-

Smart Matrix 
Silent Seal 
Clamp

Přítlačné středové závaží pro ochranu středové etikety vhodný pro 
pračku Smart Matrix Silent - dostupnost v průběhu roku 2018

3 990,-

Smart Seal 
Clamp

Přítlačné středové závaží pro ochranu středové etikety proti 
znehodnocení během praní - není vhodný pro pračku Smart Matrix 
Profesional 3 990,-

Seal Clamp Přítlačné středové závaží pro pračku Matrix - chrání středové 
etikety proti znehodnocení během praní - doprodej

3 490,-

Professional 
Seal Clamp

Masivní středoné závaží, které vlastní hmotností velmi pevně 
přitiskne desku k talíři při čištění a zároveň ochrání etiketu

4 490,-

Kartáček Pure 
Groove 

Kartáček vhodný k roztírání čistící kapaliny

550,-

SMP - 2ks pásků pro Smart Matrix Professional 350,-

DMPS - 6ks pásků pro Double Matrix Professional Sonic 800,-

SM - 2ks pásků pro Smart Matrix 350,-

DSM - 4ks pásků pro Double Smart Matrix 650,-

DMP - 4ks pásků pro Double Matrix Professional 650,-

M - 5ks pásků pro Matrix 800,-

DM - 4ks pásků pro Double Matrix 650,-

PG - 4ks pásků pro roztírací kartáček Pure Groove 400,-

Singles - 8ks pásků pro nástavec na čištění 7" singlů 400,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky, dodávána bez alkoholové 
složky - nutno doplnit technickým lihem dle přiloženého 
poměrového návodu - 0,5 litru 660,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 1 litr 1 050,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 2,5 litru 2 450,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 20 litrů 16 490,-

Inovovaná čistící kapalina pro klasické LP desky bez obsahu 
alkoholu - 0,25 litru 660,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 0,5 litru 1 050,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 1 litr 1 590,-

Čistící kapalina pro klasické LP desky - 2,5 litru 3 690,-

Čistící kapalina pro šelekové desky 75ot., bezalkoholová kapalina - 
není nutné ředit - 0,25 litru 660,-

Čistící kapalina pro šelekové desky 75ot. - 0,5 litru 1 050,-

Čistící kapalina pro šelekové desky 75ot. - 1 litr 1 590,-

Čistící kapalina pro šelekové desky 75ot. - 2,5 litru 3 690,-

Typ Cena vč. DPH

Sada 
"Professional 
Analogue 
Toolkit"

Profesionální sada k zcela exaktnímu seřízení všech nastavovacích 
bodů na jakémkoli gramofonu, sada v tuhém přepravním kufru 
obsahuje: kovovou měrku na nastavení středu ramínka, 
stroboskopický disk se stroboskopem 300Hz, testovací LP, digitální 
váhu, čistící kapaliny a kartáčky, speciální vysoce adhesivní olej, 
obvyklé nářadí a nejčastěji používaný montážní materiál 

29 990,-

Outer Limit Nerezový kruh pro zatížení obvodu přehrávané desky

26 790,-

Locator Šablona na přesné vycentrování obvodového kruhu 5 290,-

Vinyl 
Harmonicer

Podložka pod gramofonovou desku zaručuje perfektní kontakt 
desky s talířem, je vyrobena z čistého vinylu, do reprodukce přináší 
vyrovnanější zvuk hlavně v oblasti středních a vyšších frekvencí

1 890,-

Leather mat Podložka pod gramofonovou desku vyrobená z černé jemné jehněčí 
kůže, perfektně eliminuje rezonance v případě, že tyto vznikají při 
použití klasického kuličkového ložiska

3 190,-

PRAČKY  VINYLOVÝCH  DESEK - pokračování

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE  GRAMOFONŮM

Čistící kapalina 
Pure Groove 
Essence

Náhradní 
čistící pásky 
pro pračky 
Clearaudio

Čistící kapalina 
Pure Groove 
Zero

Čistící kapalina 
Pure Groove 
Shellack
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Typ Cena vč. DPH

Dustprotector Ochranný kryt na talíř gramofonu, který na sobě akumuluje prach 
v době nečinnosti gramofonu

790,-

Perfect Points Sada 4 kusů antivibračních podložek pod jakýkoli hi-fi komponent, 
přenos vibrací je eliminován pomocí keramických kuliček vložených 
do každé podložky, v těle závit M6

6 090,-

Statement 
Record Clamp

Extra těžké středové závaží pro gramofon Statement, materiál 
nerez a dřevo

20 990,-

Innovation 
Record Clamp

Těžké středové závaží vhodné pro gramofony řady Innovation, 
materiál nerez/černý nebo nerez/stříbrný

15 990,-

Twister Středové závaží z polyacetylátu, přitažení ke ztředovému trnu je 
realizováno utahovatelným kovovým kolečkem na vrcholu tohoto 
závaží

3 090,-

Masivní středové závaží z nerezi, váha 360g
4 790,-

Plochá verze výše uvedeného závaží z nerezi, vhodné pro 
tangenciální ramínka, váha 242g 3 690,-

Concept Clamp Ekonomické aluminiové středové závaží, teflonová vložka v otvoru 
pro středový trn, váha 215g, průměr 75mm

2 690,-

Clever Clamp Středový akrylátový přítlačný kroužek

650,-

Stroboskop + 
testovací deska

Stroboskopická deska pro přesné nastavení otáček s vysílačem 
světelného signálu - 300Hz, nastavení je tedy 6x přesnější než u 
konvenčních kotoučů pracujících na bázi 50Hz světelných zdrojů

5 290,-

Miniaturní kruhová vodováha Clearaudio

430,-

Kruhová vodováha Clearaudio

530,-

Kruhová vodováha Clearaudio s nerezovým okružím

1 190,-

Kruhová vodováha Clearaudio se zlaceným okružím

1 590,-

Vodováha 
"High Precision 
Level Guage"

Masivní středové závaží s velkou a tedy velmi přesnou vodováhou

7 990,-

Šablona 
"Cartridge 
Alignment 
Guage"

Kovová měrka pro nastavení vzdálenosti od středu talíře u 
jakéhokoli radiálního ramínka

6 290,-

Šablona "Multi 
Installation 
Guage"

Univerzální kovová měrka pro nastavení vzdálenosti od středu 
talíře, stroboskopická deska se zdrojem 300Hz světelného signálu

18 490,-

Digitální váha 
"Weight 
Watcher"

Digitální váha po přesné nastavení svislé síly na hrot, přesnost na 
setinu gramu, automatická kalibrace, stříbrná

5 790,-

Váha "Smart 
Stylus"

Manuální váha pro orientační zjištění svislé síly na hrot

650,-

Vodováha 
"Level Guage"

Quadro Clamp

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE  GRAMOFONŮM - pokračování
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Typ Cena vč. DPH

1/2" nástavec na raménka SME, dural/aluminium, včetně kabílku

6 590,-

1/2" nástavec na raménka SME, dural/titanum, včetně kabílku

7 990,-

Kabelový set 
"Headshell"

Sada 4 propjovacích drátků s konektory pro jakýkoli držák 
přenosky 1 850,-

Set "Headshell 
Silver"

Totožná sada jen z vodičů z čistého stříbra

4 250,-

Silikonový řemínek pro gramofon Emotion a Innovation - průměr 
řemínku 292mm, tloušťka řemínku 2mm

1 100,-

Univerzální silikonový řemínek pro různé druhy gramofonů, 
průměr řemínku 304mm, tloušťka řemínku 2mm

1 100,-

Silikonový řemínek pro starší modely gramofonů - Master 
Reference, Maximum Solution nebo Ambient, průměr řemínku 
304mm, tloušťka řemínku 1mm 1 100,-

Plochý černý řemínek pro gramofony Master Innovation a 
Innovation, průměr řemínku 285mm, tloušťka řemínku 5x0,8mm

1 600,-

Plochý černý řemínek pro gramofony Concept, Performance DC a 
Ovation, průměr řemínku 160mm, tloušťka řemínku 4x0,8mm

650,-

Kapalina na 
hroty 
přenosek

Čistící kapalina na hroty přenosek "Elixir of Sound"

680,-

Karbonový 
kartáček

Karbonový dvojitý kartáček k odstranění nečistot z gramofonové 
desky, antistatický

550,-

Kartáček na 
hroty 
přenosek

Karbonový kartáček k odstranění nečistot z hrotu přenosky

480,-

Leštící pasta Leštící pasta na tělo gramofonu, 2ml

530,-

Ložiskový olej Syntetický olej na ložiska gramofonů - 5ml

800,-

Kontaktní 
kapalina

Kapalina pro ošetření kontaktních ploch " Clear Contact"

800,-

Sada pro 
údržbu 
"Starter"

Sada pro údržbu gramofonů - obsahuje: leštící pastu, vazelínu na 
ložiska, čistící a odmašťovací kapalinu a čistící útěrku z 
mikrovlákna 

1 490,-

Sada pro 
údržbu 
"Professional "

Sada pro údržbu gramofonů - obsahuje: čistící kapalinu na hroty 
přenosek + kartáček, leštící pastu, čistící a odmašťovací kapalinu a 
čistící útěrku z mikrovlákna, kartáček na čištění desek a kartáček 
na roztírání kapaliny

3 690,-

Single Adapter Kovový adapter pro usazení SP desek na středový hrot

800,-

Řemínky 
"Silent Belt"

Držák 
přenosky 
"Stability "

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE  GRAMOFONŮM - pokračování
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Typ Cena vč. DPH

Podložka pod hroty gramofonů, polyacetylát, černá

280,-

Podložka pod hroty gramofonů, nerezová

530,-

Kalibrační 
vrták

Vrták pro přesné proříznutí středového otvoru gramofonových 
desek, které jdou obtížně sejmout ze středového hrotu gramofonu

1 050,-

Prachový kryt 
Marantz

Akrylátový prachový kryt pro gramofon Marantz TT-15, vnitřní 
rozměry krytu jsou 480 x 380 x 175 mm, tloušťka akrylátu 5mm

10 490,-

Cestovní obal 
na vinylové 
desky

Cestovní taška vyrobená z kombinace pevného režného plátna a 
kůže, velmi robustní provedení, nastavitelný kožený popruh, 
kovové nožičky, comfortně pojme 10ks vinylových desek, tmavě 
zelené plátno / hnědá kůže 

14 490,-

Typ Cena vč. DPH

Testovací LP 
"Trackability"

Tato deska je výborná pomůcka pro nastavení nejvyšší schopnosti 
sledování stopy Vašeho ramínka / přenosky. Amplituda 315Hz je 
zvětšována po krocích 10um - 180g

1 390,-

Testovací LP 
"Break-In"

Každá přenoska potřebuje čas na "rozehrání". Na jednom z tracků 
této desky naleznete nekonečnou stopu s růžovým šumem, která 
radikálně urychlí rozehrání každé přenosky - 180g

1 390,-

Testovací LP 
"Azimuth 
Optimizer"

Nejpřesnější nastavení souběhu obou kanálů lze provést jedině 
přístrojem Clearaudio - Azimuth Optimizer. Pro toto přesné 
seřízení je k dispozici speciální deska jejíž pomocí lze dojít k 
nejlepším výsledkům - 180g 1 390,-

Testovací LP 
"CA-TRS-1007"

Tato destovací deska slouž k velmi přesnému nastavení přenosky 
pomocí signálů v rozsahu 20Hz - 20kHz v krocích po 0,5dB a 
dalších testovacích signálů 

1 390,-

Testovací LP 
"Music-PickUp"

Jedinečné plně analogové nahrávky pořízené v prestižních Emil 
Berliner Studios ve spolupráci s Deutschen Grammophon. 
Limitovaná edice 1 200 ks.

790,-

Typ Cena vč. DPH

Ložisko CMB 
Emotion

Keramicko - magnetické středové ložisko pro gramofon Emotion - 
jedná se jen o vrchní část ložiska, spodní díl zůstává na gramofonu 
původní 8 490,-

Ložisko CMB - 
28mm

Keramicko - magnetické středové ložisko pro výšku talíře 30mm, 
komplet vrchní i spodní díl, nerez. Vhodné pro starší gramofony 
Solution a Performance mk I 16 990,-

Ložisko CMB - 
38mm

Keramicko - magnetické středové ložisko pro výšku talíře 40mm, 
komplet vrchní i spodní díl, nerez. 

18 990,-

Ložisko CMB - 
68mm

Keramicko - magnetické středové ložisko pro výšku talíře 70mm, 
komplet vrchní i spodní díl, nerez. Vhodné pro přestavbu 
gramofonú Champion Level II, Master Solution, Maximum Solution

30 990,-

Keramicko - magnetické středové ložisko pro výšku talíře 80mm, 
komplet vrchní i spodní díl, nerez. Vhodné pro přestavbu 
gramofonu Anniversary 35 990,-

dtto, verze pro upgrade gramofonu Master Reference
37 990,-

KERAMICKO-MAGNETICKÁ LOŽISKA

TESTOVACÍ DESKY

Podložka pod 
hrot

PŘÍSLUŠENSTVÍ  KE  GRAMOFONŮM - pokračování
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Typ Cena vč. DPH

Fázově koherentní signálový kabel, 2x stínění, 4 interní vodiče 
vhodné pro directwire - průběžnou instalaci do gramofonového 
ramínka, zelenomodrý - cena za 1m 5 490,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 0,5m 10 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 0,75m 13 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 1,0m 16 490,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 1,25m 19 490,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 1,5m 21 990,-

Univerzální triaxiální signálový kabel, 2x stínění, OFC, velice 
flexibilní, vhodný k přenosu signálů u cenově dostupnějších 
analogových systémů, fialový - cena za 1m 1 490,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 0,5m 2 490,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 0,75m 3 290,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 1,0m 3 990,-

Fázově koherentní signálový kabel, paralelně symetrická 
konstrukce, velmi univerzální použití, tmavě modrý - cena za 1m

2 490,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 0,5m 3 490,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 0,75m 4 750,-

Pár kabelů se zlacenými konektory Cinch - 1,0m 5 990,-

Dvojitý kabel z čistého stříbra, vhodný pro directwire - průběžnou 
instalaci do gramofonového ramínka, 4 interní vodiče + 1 zemnící 
vodič - cena za 1m 10 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 0,75m 22 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio MPC - 1,0m 33 490,-

Dvojitý kabel z čisté krystalické OFC mědi, vhodný pro directwire - 
průběžnou instalaci do gramofonového ramínka, 4 interní vodiče + 
1 zemnící vodič - cena za 1m 2 790,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio Smart MPC - 0,5m 4 190,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio Smart MPC - 0,75m 5 490,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio Smart MPC - 1,0m 6 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio Smart MPC - 1,25m 7 990,-

Pár kabelů s konektory Clearaudio Smart MPC - 1,5m 8 990,-

Tonaerm Cable Vodič pro gramofonové ramínka, 4 vodiče (4x64 žil), OFC, barevně 
odlišené - cena za 1m 4 spletených vodičů

2 990,-

Reproduktorový stíněný kabel, 6 vodičů pro bi- či tri-wiring, HOFC, 
černý 2 990,-

Jednoduchý set kabelů s konektory Genius - 2x2,0m 11 490,-

Jednoduchý set kabelů s konektory Genius - 2x2,5m 13 990,-

Jednoduchý set kabelů s konektory Genius - 2x3,0m 15 990,-

Jednoduchý set kabelů s konektory Genius - 2x4,0m 20 990,-

Bi-wiring set kabelů s konektory Genius - 2x2,0m 15 490,-

Bi-wiring set kabelů s konektory Genius - 2x2,5m 17 990,-

Bi-wiring set kabelů s konektory Genius - 2x3,0m 19 990,-

Bi-wiring set kabelů s konektory Genius - 2x4,0m 24 990,-

Typ Cena vč. DPH

Banánek 
Genius LS

Reprokonektor s vyměnitelným zakončením banánek n. vidlička, 
zlacený, zcela nemagnetický, černý nebo červený

990,-

Konektor MPC 
Cinch 

RCA-Cinch konektor, zlacený, masivní zcela nemagnetické tělo, 
teflonová izolace

1 090,-

Zdířka MPC 
Cinch

Nemagnetická RCA Cinch zástrčka s čelním nebo zadním  závitem, 
zlacená

840,-

Konektor BNC Nemagnetický BNC kabelový konektor, zlacený

700,-

Konektor TAC Zlacený 5-ti kontaktní konektor TAC pro gramofonové raménka 
SME

4 490,-

Cartridge Pins Zlacené masivní konektory pro gramofonové přenosky - sada 4 
kusů včetně smršťovacích bužírek ve čtyřech barvách

980,-

KONEKTORY  -  cena za kus

Direct Wire

Clearline

Sixtream Plus

Trident

Quint

Direct Silver 
Wire

KABELY

https://www.facebook.com/HighEndAudioStudio
http://www.highend.cz/

