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Przedwzmacniacze gramofonowe

Graham Slee Project Gram Amp 2 Communicator

Cena brutto

790 pln*

OKAZJA! Kultowy brytyjski przedwzmacniacz gramofonowy MM teraz w niższej cenie.
* OKAZJA do wyczerpania zapasów! cena reg. 990 pln

Gram Amp 2 SE / Green

Cena brutto

1390 pln

Modelu Gram Amp 2 –stanowi jego ulepszoną wersję i powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku
amerykańskiego. Oprócz nowego designu dokonano także zmian w wewnętrznych układach elektronicznych
urządzenia.

Gram Amp 3 Fanfare / Green

Cena brutto

1490 pln

Przedwzmacniacz gramofonowy Gram Amp 3 Fanfare / GREEN (dla wkładek MC) W przedwzmacniaczu
Fanfare zastosowano technologię głowic magnetofonów szpulowych - dawniej często używaną w studiach
nagraniowych,...

Era Gold V / Green

Cena brutto

2190 pln

Przedwzmacniacz dla wyraﬁnowanych miłosników brzmienia płyt winylowych.

Era Gold V / PSU1

Cena brutto

2990 pln

Przedwzmacniacz gramofonowy Era Gold& V / PSU (wersja z zasilaczem PSU1)

Jazz Club / PSU1

Cena brutto

3890 pln

Uniwesalny przedwzmacniacz gramofonowy z funkcją equalizera Jazz Club (wersja z zasilaczem PSU1)

Elevator EXP / PSU1

Cena brutto

3290 pln

Moduł wzmacniający poziom wyjścia charakterystyczny dla wkładek typu MC do poziomu wkładek MM

Powyższe informacje mogą zawierać błędy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Reﬂex / Green (M or C)

Cena brutto

2790 pln

Przedwzmacniacz Reﬂex C jest rozwiązaniem dla niskonapięciowych (od 0,2 mV do 1 mV) wkładek typu
magnetoelektrycznego (MC).

Reﬂex PSU1 (M or C)

Cena brutto

3590 pln

Cena brutto

3790 pln

Cena brutto

4590 pln

The Reﬂex M phono stage makes music like no other phono stage

Revelation / Green (M or C)
Przedwzmacniacz gramofonowy Revelation z funkcją equalizera.

Revelation / PSU1 (M or C)

Przy pomocy 3 przełaczników możemy uzyskać 15 presetów odpowiadających charakterystycznym
brzmieniom wytwórni płytowych

Reﬂex/Revelation balanced output (add)

Cena brutto

1290 pln

Graham Slee PSU1

Cena brutto

990 pln

Zasilacz PSU1-24 przeznaczony dla wszystkich przedwzmacniaczy gramofonowych i wzmacniacza
słuchawkowego Solo ﬁrmy Graham Slee.

Green power supply (SMPS)

Cena brutto

150 pln

Plug top power supply

Cena brutto

130 pln

Powyższe informacje mogą zawierać błędy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Accession

Cena brutto

4790 pln

Firma Graham Slee przedstawiła zupełnie nowy przedwzmacniacz gramofonowy ACCESSION. Jest on
przeznaczony do wkładek MM i wysokonapięciowych wkładek MC. Dzięki wykorzystaniu innych niż
dotychczas stosowanych w większości przedwzmacniaczy technologii, udało się w ACCESSION
wyeliminować niekorzystne zjawiska towarzyszące odtwarzaniu płyt winylowych, a przez to uwypuklić więcej
detali zawartych w nagraniach. Konstruując przedwzmacniacz ACCESSION wzięto pod uwagę duży wpływ
wkładki gramofonowej na poziomy nagrania i wyeliminowano go. Stosując w swoim torze gramofonowym
przedwzmacniacz ACCESSION można być pewnym, że muzyka przez niego reprodukowana jest
identyczna z oryginalnym nagraniem.

GRAHAM SLEE PSU1 ENIGMA zasilacz

Cena brutto

1990 pln

PSU1 ENIGMA jest bardzo efektywnym potencjałem modernizacyjnym dla wszystkich przedwzmacniaczy
gramofonowych MM/MC i słuchawkowych Graham Slee.

Wzmacniacze słuchawkowe

Voyager

Cena brutto

990 pln

Wzmacniacz słuchawkowy Voyager przeznaczony dla przenośnych odtwarzaczy multimedialnych.

Novo / Green

Cena brutto

1490 pln

Wzmacniacz słuchawkowy w estetycznej prostej obudowie, wyposażony w jedno wejście słuchawkowe i
jedno pokrętło do regulacji glośności.

Solo SRG / Green

Cena brutto

2090 pln

Przy niezbyt wygórowanej cenie oferuje niezapomniane wrażenia odsłuchowe, niesamowity bas, przestrzeń
i prawdziwość odbioru. Dostępne wersje GREEN oraz PSU1.

Solo SRG / PSU1

Cena brutto

2890 pln

Wersja wzmacniacza Solo Intro wyposażona w zasilacz PSU1. Jest to już bardzo poważne urządzenie
będące w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających audioﬁli.

Powyższe informacje mogą zawierać błędy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Solo Ultra Linear / PSU1

Cena brutto

3490 pln

The Ultra-Linear voltage ampliﬁer stage gives you the smoothness and warmth of a tube amp, yet with all the
precision, ﬁne detail, and punchy sound of the solid state amp it is. Plus, it won't wear out like tubes.

Końcówki mocy

Proprius monoblock

Cena brutto

6690 pln*

Graham Slee Proprius Power Ampliﬁer Monoblok is a mighty miniature that delivers a powerful 25W into 8
Ohms (RMS) and 45W into 4 Ohms and sounds stunning.
* cena za parę

Przetworniki D/A

Bitzie USB DAC

Cena brutto

1790 pln

Graham Slee, angielski specjalista od wszelakiej maści phonostage’y, rozpoczyna nieśmiałe próby z
wprowadzaniem produktów dedykowanych odbiorcy PC-audio.

Majestic DAC / PSU1

Cena brutto

7990 pln

With a DAC and a Pre-amp in one box this is a pre-amp for the Digital Age.

Interkonekty analogowe RCA/XLR

CuSat50 RCA-RCA
W pełni ekranowany, koncentryczny kabel połączeniowy z przewodu miedzianego, folii i oplotu rdzenia,
który jest wykorzystywany do przesyłania sygnału zwrotnego.
* 1m - 720 zł; 1,5m - 750 zł; 2m - 790 zł; 3m - 820 zł

CuSat50 RCA-XLR (male)
W pełni ekranowany, koncentryczny kabel połączeniowy z przewodu miedzianego, folii i oplotu rdzenia,
który jest wykorzystywany do przesyłania sygnału zwrotnego.
* 1m - 720 zł; 1,5m - 750 zł; 2m - 790 zł; 3m - 820 zł

Powyższe informacje mogą zawierać błędy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Lautus RCA-RCA
A similar cable to the CuSat50 with the addition of one or more ferrite sleeves. A USB cable is also included
in this range. Our listeners reported an audible diﬀerence between cables from the Lautus and CuSat50
ranges.
* 1,5m - 850 zł; 2m - 880 zł; 3m - 960 zł

Lautus RCA-XLR (male)
A similar cable to the CuSat50 with the addition of one or more ferrite sleeves. A USB cable is also included
in this range. Our listeners reported an audible diﬀerence between cables from the Lautus and CuSat50
ranges.
* 1,5m - 850 zł; 2m - 890 zł; 3m - 950 zł

AgSat90 RCA-RCA

Cena brutto

790 pln*

The AgSat90 audio intercionnect cable is the silver wired version of our 1 metre CuSat50, made from the
ﬁnest cellular "air spaced" 75 Ohm coaxial cable stock.
* 1m

Interkonekty cyfrowe

CuSat50 DIGITAL S/PIDF
W pełni ekranowany, koncentryczny kabel połączeniowy z przewodu miedzianego, folii i oplotu rdzenia,
który jest wykorzystywany do przesyłania sygnału zwrotnego.
* 1m - 550 zł; 1,5m - 570 zł; 2m - 590 zł; 3m - 630 zł

Lautus DIGITAL S/PDIF
A similar cable to the CuSat50 with the addition of one or more ferrite sleeves. A USB cable is also included
in this range. Our listeners reported an audible diﬀerence between cables from the Lautus and CuSat50
ranges.
* 1,5m - 520 zł; 2m - 550 zł; 3m - 580 zł; adapter BNC (opcja) - 30 zł

Powyższe informacje mogą zawierać błędy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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