
PRZEKUWAMY W RZECZYWISTOŚĆ MARZENIA 
O NAJLEPSZYM DŹWIĘKU



Od blisko 20 lat jesteśmy znani jako dostawcy dźwiękowych 
rozwiązań z najwyższej półki, zaspokajających potrzeby najbar-
dziej wymagających koneserów. Postęp technologiczny zmienia 
otaczający nas świat z dnia na dzień. Na rynek wkraczają nowa-
torskie rozwiązania i pomysły, z którymi jesteśmy na bieżąco. 
Dzięki temu możemy zaproponować naszym Klientom zarówno 
luksusowe, kompleksowe rozwiązania z najwyższej półki, jak 
i kino domowe lub stereo znajdujące się w zasięgu każdego 
miłośnika dobrego dźwięku.

Klienci poszukujący najlepszych możliwych rozwiązań do domu, 
biura lub innego obiektu, znajdą u nas bogatą i zróżnicowaną 
ofertę systemów audio. Najlepszy sprzęt może być Twój.

W ofercie naszej firmy jakość produktów i usług to priorytet, 
a satysfakcja Klienta to nasz chleb powszedni.

www.nautilus.net.plul. Malborska 24, Kraków, tel.: 12 425 51 20



Smartfon, tablet, płyta cyfrowa lub analogowa – bez 
różnicy. Music zrewolucjonizuje Twoją percepcję 
dźwięku w nowoczesnym wnętrzu. To kompletny 
system grający produkcji renomowanej duńskiej 
firmy Dynaudio.

Charakteryzuje się on świetną jakością dźwięku, 
unikalnym designem oraz bajecznie łatwą obsługą. 
Najważniejszą cechą wszystkich modeli z serii Music 
jest jednak to, że potrafią one automatycznie dopaso-
wać parametry dźwięku do pozycji w pomieszczeniu, 
jego akustyki oraz hałasu tła, dzięki czemu Twoja 
ulubiona muzyka zawsze zabrzmi najlepiej jak się da.

MUSIC 1

Ten niewielki, zgrabny moduł grający z pełnopasmo-
wym zestawem głośników i wzmacniaczami o łącznej 
mocy 80 W zaskoczy Cię naturalnym dźwiękiem, nie-
zależnie od rodzaju muzyki, a wbudowany akumulator 
umożliwi słuchanie bez podłączania do prądu nawet 
przez 8 godzin.

2 190 zł

MUSIC 3

Większe gabaryty i wzmacniacze o łącznej mocy 
120 W zapewnią pełniejsze brzmienie, a wbudo-
wany akumulator pozwala na zabranie ze sobą 
muzyki praktycznie w każde miejsce. Music 3 to 
pełnopasmowy system grający ze stereofonicznym 
głośnikiem wysokotonowym. Ma on pilota zdalnego 
sterowania i pozwala na słuchanie muzyki bez zasi-
lania przez 8 godzin.

2 690 zł

MUSIC 5

Pełnopasmowy system stereo z dodatkowym głośni-
kiem basowym i wzmacniaczami o łącznej mocy 250 
W. Music 5 jest zasilany z prądu i wyposażony w pilota 
zdalnego sterowania oraz złącza umożliwiające inte-
grację z domowym systemem hi-fi lub kina domowego.

3 390 zł

MUSIC 7

Największy model z serii Music to naturalność, potęga, 
i niespotykana głębia dźwięku, a także zdumiewająca 
uniwersalność. Dzięki pełnemu zestawowi złącz wraz 
z HDMI, Music 7 można wykorzystać jako soundbar 
do telewizora, projektora lub samodzielny głośnik 
w systemach stereo i kina domowego.

4 290 zł

SERIA XEO
Dzięki najnowszym Xeo posłuchasz muzyki z dowolnego źródła: smartfona, 
tabletu, komputera, telewizora, a także z gramofonu lub stacjonarnego 
odtwarzacza CD. Xeo mają wbudowany odbiornik Bluetooth, a dodanie 
opcjonalnego nadajnika Connect umożliwia skonfigurowanie do trzech 
niezależnych stref multiroom i skorzystanie z dodatkowych źródeł dźwięku.

Wszystkie modele Xeo są aktywne, czyli dysonują zestawem wzmacniaczy 
i filtrów cyfrowych, dzięki czemu są perfekcyjnie zestrojone, a muzyka 
zagra na nich dokładnie tak jak zaplanowali to artysta i realizator dźwięku. 
Oznacza to także, że do słuchania wystarczy tylko źródło dźwięku, bez 
dodatkowych wzmacniaczy i akcesoriów.

SERIA FOCUS XD
Wyobraź sobie klasyczne, eleganckie głośniki grające rewelacyjnie dzięki 
rozdzielczości 24 bit / 192 kHz. Bezpośrednio do nich podłączysz źródło za 
pomocą przewodu cyfrowego, a także gramofon lub inny sprzęt analogowy.

Wszystkie modele Focus XD mają identyczną funkcjonalność i zestaw 
złącz, tak więc można je dopasować do każdego rodzaju sprzętu.

Za pomocą Focusów XD można także posłuchać muzyki bezprzewodowo, 
korzystając z opcjonalnego nadajnika o rozdzielczości 24 bit / 96 kHz. 
Podłączysz do niego komputer, gramofon, odtwarzacz CD, konsolę gier, 
telewizor lub inne źródło sygnału.

Aktywne głośniki bezprzewodowe

XEO 2

XEO 20

XEO 30

Wbudowany odbiornik Bluetooth za-
pewnia bezstratne połączenie bezprze-
wodowe, a za pomocą złącz cyfrowych 
i analogowych podłączymy dodatkowe 
źródło stacjonarne. Xeo 2 sprawdzą się 
wyśmienicie zarówno przy filmach, jak 
i odsłuchu plików komputera.

To pełnowymiarowe monitory podstaw-
kowe z rodowodem ze studia nagra-
niowym. Podobnie jak mniejszy model, 
oprócz transmisji przez Bluetooth można 
do nich podłączyć dowolne źródło 
dźwięku drogą cyfrową lub analogową. 
24 bity / 96 kHz – tak wygląda hi-fi 
XXI wieku.

Ten wolnostojący, lecz zdumiewająco 
kompaktowy model oferuje identyczną 
funkcjonalność jak mniejsze Xeo 20, 
a także coś więcej: zdolność do wypeł-
nienia pełnym i naturalnym dźwiękiem 
z solidną podstawią basową pomiesz-
czeń o powierzchni powyżej 30 m2.

4 990 zł

8 900 zł

14 900 zł

FOCUS 20 XD

FOCUS 30 XD

FOCUS 60 XD

Małe rozmiary - wielka skala dźwięku. 
Te cyfrowe, bezprzewodowe monito-
ry aktywne pokażą słuchaczowi mu-
zykę tak jak nigdy dotąd, zapewniając 
niepowtarzalne emocje.

Zgrabna, smukła skrzynka i cyfrowe 450 
W na kanał. Ale to nie wszystko – kolumny 
z serii Focus XD wyposażone są w inno-
wacyjne firmowe rozwiązania i głośniki 
produkowane samodzielnie w fabryce 
w Danii. Zapewnia to wzorcową natural-
ność i głębię brzmienia.

Pozbądź się ograniczeń - potężne 600- 
watowe Focus 60 XD to doskonała 
harmonia jakości, mocy i wydajności, 
znanych tylko z najlepszego sprzętu 
grającego dostępnego na rynku. Do 
niekwestionowanych zalet brzmienio-
wych dochodzi także uniwersalność 
oraz wygoda użytkowania.

22 900 zł

35 900 zł

46 900 złwww.dynaudio.pl



Firma Dynaudio od ponad 40 lat produkuje klasycz-
ne zestawy głośnikowe w swojej własnej fabryce 
w duńskiej miejscowości Skanderborg, korzystając 
z samodzielnie opracowanych rozwiązań, popartych 
rzetelnymi badaniami naukowymi i ogromnym baga-
żem doświadczeń w branży audio.

W każdej z produkowanych serii znaleźć można po-
krewne komponenty, spełniające założenia spójnej 
firmowej filozofii, dzięki której Duńczycy od lat ofe-
rują swoim klientom niepowtarzalną jakość dźwięku, 
powiązaną z klasyczną elegancją skandynawskiego 
stylu wzornictwa przemysłowego.

Dźwiękowy realizm i wierne odwzorowanie muzyki to 
absolutne podstawy, gwarantujące odbiorcy najlepsze 
rezultaty. Ale to nie wszystko, gdyż oprócz głośników 
przeznaczonych do słuchania w domu i samochodzie 
Duńczycy skupiają się także na kreatywnej stronie 
dźwięku, produkując monitory do studiów nagranio-
wych. Dzięki temu możemy usłyszeć 100 % tego, co 
zaplanowali muzycy wraz z realizatorem.

Oferta Dynaudio zadowoli najbardziej wymagających 
koneserów muzyki i wyrafinowanego designu.

SERIA EMIT

SERIA EXCITE

SPECIAL FORTY

SERIA CONTOUR

SERIA CONFIDENCE PLATINUM

SERIA EVIDENCE

SUBWOOFERY AKTYWNE

Co łączy najtańsze głośniki duńskiego producenta z topowymi Evidence? Ta sama 
technologia, rozwiązania i materiały, firmowy profil brzmienia oraz dbałość o bezkom-
promisową jakość produktów, niezależnie od założonego budżetu. Podstawowa seria 
Emit jest odzwierciedleniem wszystkich najlepszych cech zestawów głośnikowych 
Dynaudio, w radykalnie uproszczonej i przystępnej cenowo formie. Nie zapominajmy 
także o tym, że nawet najtańszy model jest zaprojektowany i wyprodukowany w Danii.

Więcej detali, więcej smaczków, więcej kolorów, więcej różnic. Cechy te nie dotyczą 
tylko wyglądu modeli z serii Excite, ale także ich brzmienia. Płacąc więcej, wymagamy 
wyraźnej poprawy, chcemy także mieć większe pole wyboru. W serii Excite do dyspo-
zycji są cztery gustowne wersje kolorystyczne, a jeśli chodzi o modele, mamy pięć par 
stereo, w tym jedną aktywną, a także dwie jednostki centralne do kina domowego. To 
najbardziej rozbudowana i uniwersalna seria zestawów głośnikowych w ofercie Dynaudio

Ten jubileuszowy model wprowadzono do sprzedaży w roku 2017, na 40-lecie istnienia 
Dynaudio. Zaprojektowano go według klasycznego wzorca podstawkowych monito-
rów o niedużej obudowie i potężnym brzmieniu. Duńska firma praktycznie od samego 
początku słynie z tego typu konstrukcji, które przez lata zagościły nie tylko w wielu 
domach, ale także profesjonalnych studiach nagraniowych. Dodajmy tutaj, że głośniki 
w Special 40, sposób ich strojenia, a także pozostałe elementy konstrukcyjne pochodzą 
wprost z najlepszej serii Evidence!

Wprowadzone w roku 1989 Contoury przeobrażały się przez lata, zgodnie ze zmieniają-
cymi się realiami rynkowymi i upodobaniami klientów. Najnowsza edycja zaprezentowana 
w roku 2016 to najodważniejszy jak dotychczas projekt Dynaudio: całość stworzono 
całkowicie od nowa, dzięki czemu Contoury przyjęły jeszcze nowocześniejszą postać. 
Tradycję kontynuują natomiast charakterystyczne elementy konstrukcji, nienaganna 
jakość wykonania i... bezkompromisowe brzmienie.

W drodze na szczyt w głośnikowej oferty Dynaudio spotykamy cztery modele o nie-
zwykle awangardowej stylistyce, którą duńskim inżynierom udało się idealnie zespolić 
z twardymi prawidłami akustyki i uzupełnić wyborem fantastycznych wykończeń w po-
staci trzech naturalnych oklein z egzotycznych drewien oraz wersji w czarnym lakierze 
fortepianowym. Confidence Platinum mają szansę stać się ozdobą nowoczesnego 
salonu, wpasowując się idealnie w nawet najbardziej wyrafinowaną stylistykę wnętrza.

Flagowe modele Dynaudio są obiektami westchnień dla wielu sympatyków muzyki 
i dźwięku najwyższej klasy. Te bezkompromisowe dzieła sztuki użytkowej skupiają 
w sobie najlepsze osiągnięcia techniki głośnikowej, najbardziej zaawansowane od-
krycia w dziedzinie akustyki oraz tradycję skandynawskiego rzemiosła meblarskiego, 
kultywowaną od lat przez Duńczyków. Nie każdy ma możliwość zasiąść za kierownicą 
supersamochodu, ale wielu z Was może posłuchać Evidence, odwiedzając jeden 
z naszych salonów!

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Dynaudio w konstrukcjach aktywnych, prze-
znaczonych do studiów nagraniowych, dla inżynierów tej firmy nie ma nic trudnego 
w zaprojektowaniu nowoczesnych modułów basowych, przeznaczonych zarówno do 
najwyższej klasy systemów kina domowego, jak i konfiguracji stereo, gdzie wymagana 
jest bezkompromisowa potęga, głębia i precyzja najniższych częstotliwości. Te wydajne 
konstrukcje zapewnią dźwiękowi odpowiednią swobodę i „pełny oddech”, niezależnie 
od warunków lokalowych.

Cena od: 2 390 zł

Cena od: 3 990 zł

Cena od: 12 900 zł

Cena od: 19 900 zł

Cena od: 29 900 zł

Cena od: 174 900 zł

Cena od: 3 690 złwww.dynaudio.pl



www.avantgarde-acoustic.pl

Awangarda brzmienia i designu
Odkryj piękno muzyki i dopasuj sprzęt do 
wystroju wnętrza
Unikalne wzornictwo, podkreślające charakter przestrzeni? Krystalicznie 
czysty dźwięk o pełnej skali, niezależnie od wielkości pomieszczenia? 
To właśnie esencjonalne cechy Avantgarde Acoustic. Głośniki tubowe 
to nie tylko wyjątkowy element dekoracyjny, ale przede wszystkim 
gwarancja swobodnego i nieograniczonego dźwięku, dającego poczucie 
obcowania z muzyką niczym w najlepszej sali koncertowej. Partneru-
jące im bezkompromisowe wzmacniacze z serii XA charakteryzują się 
najlepszymi możliwymi rozwiązaniami w dziedzinie techniki audio, za-
pewniając high-endowe brzmienie i niespotykane standardy wykonania.

Głośniki i wzmacniacze Avantgarde można zamówić w kilkunastu pod-
stawowych wersjach wykończenia.



www.spendor.pl

Klasyka w nierozerwalnym związku z nowoczesnością
Zespoły głośnikowe Spendor są projektowane i wytwa-
rzane w krótkich seriach przez brytyjską manufakturę 
z siedzibą w Hailsham. Dzięki połączeniu tradycyjnego 
ręcznego rzemiosła, wypracowanych od lat rozwiązań 
oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, mar-
ka ta oferuje wyjątkowe w skali światowej produkty, 

spełniające wymagania nawet najbardziej wybred-
nych koneserów muzyki i sprawdzające się w bardzo 
różnorodnych aranżacjach wnętrz. Wiele konstrukcji 
Spendora przez lata doczekało się kultowego statusu 
w środowisku audiofilskim oraz wśród inżynierów 
dźwięku na całym świecie.

SERIA A 
Nowoczesne, proste kształty, smukłe sylwetki i przepiękne, naturalne 
forniry - to tylko jedna strona medalu. Każdy z modeli serii A wyposa-
żony jest w najskuteczniejszą broń Spendora: przetworniki wykonane 
według ścisłej specyfikacji, strojone według wypracowanych przez lata 
wzorców i umieszczone w wyjątkowo solidnych, a przy tym gustownych 
skrzynkach. Klasyczne brytyjskie brzmienie, dyskretne wzornictwo 
i komfort współpracy z pomieszczeniami o różnej wielkości – to cechy 
szczególne serii A.

Cena od: 4 900 zł

SERIA D
Daj się zniewolić urzekającemu brzmieniu w połączeniu z luksusowym 
wykończeniem i zaskoczyć klarownością stereofonii. Dzięki wykorzy-
staniu zaplecza technicznego najwyżej klasy w sercu serii D pracują 
zaprojektowane od podstaw głośniki: wysokotonowy LPZ o bardzo nie-
typowej konstrukcji z membraną o znikomej masie, nisko-średniotonowy 
polimerowy EP77 oraz basowe z membraną z utwardzonego kompozytu 
kevlarowego. Rezultat? Dźwięk nie mający równych w swojej klasie.

Cena od: 9 900 zł

SERIA CLASSIC
Odświeżone modele z serii Classic są naszpikowane najnowszymi 
osiągnięciami inżynierii materiałowej, które firma opracowała we 
własnym zakresie i wdrożyła do produkcji z myślą tylko i wyłącznie 
o ulepszeniu jakości swoich klasycznych produktów. Najważniejsze 
jest jednak to, że seria Classic zachowuje tradycyjną stylistykę oraz 
niepowtarzalną dźwiękową sygnaturę, których należy oczekiwać od 
najlepszych monitorów odsłuchowych w historii sprzętu audio.

Cena od: 5 490 zł



www.chario.pl

Głośnikowe rzemiosło najwyższej próby
Wyrafinowany styl, tradycyjne materiały, zaplecze 
naukowe oraz lata badań nad psychoakustyką i jak 
najwierniejszym sposobem odwzorowania dźwięku 

– tak pokrótce można przedstawić tego włoskiego 
producenta zestawów głośnikowych.

Ta zlokalizowana w rejonie Mediolanu firma została 
założona w roku 1975 i od samego początku kon-
centruje się na rzetelnym, naukowo-inżynierskim 

podejściu do zagadnienia. Inżynierowie Chario 
używają naturalnych i ekologicznych materiałów (m. 
in. drewno i jego pochodne, w tym celuloza), projek-
tując i wytwarzając swoje konstrukcje głośnikowe 
od początku do końca samodzielnie, dzięki czemu 
muzyka odtwarzana z różnych źródeł przybiera realne 
kształty, wywołując u słuchaczy emocje podobne do 
tych, z jakimi mają oni do czynienia z jej odbiorem 
na żywo. 

SERIA ACADEMY

Obecna od kilkunastu lat na rynku flagowa 
seria zestawów przeznaczonych do najlep-
szych systemów stereo i surround. Masyw-
ne drewniane obudowy, pełnopasmowe 
brzmienie, pełen realizm muzyki.

SERIA AVIATOR

Najnowsze, klasyczne modele, będące 
rozwinięciem sprawdzonej i wielokrotnie 
nagradzanej serii Constellation, czerpią tak-
że z rozwiązań zastosowanych w droższych 
Academy. Lite drewno, przepiękny design, 
bezkompromisowy dźwięk.

SERIA BELONG

Designerskie konstrukcje dostępne tylko 
i wyłącznie na zamówienie, wykonana 
z litego drewna i tworzywa o nazwie corian. 
Zniewalające brzmienie i najlepsze tradycje 
włoskiego wzornictwa przemysłowego.

SERIA REFLEX

Niedrogie konstrukcje o prostokątnych 
kształtach i nietypowych kolorach, opra-
cowane pod kątem nowoczesnych wnętrz. 
Dzięki innowacyjnej konstrukcji z dodatko-
wymi głośnikami z tyłu obudowy, zaskakują 
witalnym i przestrzennym brzmieniem.

Kolumny Chario dostpne już od 1 890 zł



www.castleaudio.pl

Przepiękne, ręcznie wykończone obudowy, 
oklejone naturalnym drewnem

Żaden inny komponent hi-fi nie ma tak 
dużego wpływu wizualnego na wnętrze 
mieszkalne, jak zestawy głośnikowe. Filo-
zofia firmy Castle od lat zakłada, że mają 
one brzmieć najlepiej jak to możliwe i wy-
glądać jak meble wysokiej klasy. Wszyst-
kie modele dostępne są w naturalnych 
fornirach – każdy z nich jest nakładany 
ręcznie i wykańczany przez wykwalifiko-

wanych, doświadczonych stolarzy. Duża 
uwaga poświęcona aspektowi wizualnemu 
konstrukcji gwarantuje, że niezależnie od 
wystroju wnętrza kolumny Castle nadadzą 
mu ostatecznego szlifu. To produkty bardzo 
uniwersalne, które doskonale sprawdzą się 
zarówno w systemach stereo, jak i kina 
domowego, a stosunek jakości do ceny 
można tu określić jako wybitny.

SERIA KNIGHT

Przystępna cena - uniwersalne, detaliczne i neutralne brzmienie wysokiej klasy. Seria 
Knight przeznaczona jest zarówno dla fanów muzyki nowoczesnej, wytrawnych 
melomanów, jak i miłośników dobrego dźwięku w kinie domowym. Naturalność, 
precyzja, pełny zakres basu – to kluczowe elementy pozwalające zdobyć popular-
ność w świecie sprzętu hi-fi.

Cena od: 1 290 zł

SERIA CLASSIC

Modele z serii Classic charakteryzują się ciekawym standardem brzmienia: jest ono 
bardzo gładkie i pełne. Rezultaty takie można uzyskać zwykle z kolumn znacznie 
droższych, o większych gabarytach. Podobnie jak w przypadku pozostałych 
konstrukcji Castle, także tutaj obudowy są wykończone naturalnymi okleinami 
o najwyższym standardzie wykończenia.

Cena od: 2 790 zł

RICHMOND ANNIVERSARY LE

Castle Richmond Anniversary Limited Edition to miniaturowa konstrukcja pod-
stawkowa, oferująca wybitną jakość dźwięku, która polega na wiernym odwzo-
rowaniu instrumentów muzycznych i wokali, niezależnie od tego jakiego gatunku 
muzycznego słuchamy. Dynamika i skala dźwięku jest zaskakująca jak na rozmiary 
konstrukcji – zjawisko to pozwoli Wam odkryć na nowo doskonale znane utwory.

Cena od: 2 590 zł



Finezja i ponadczasowe piękno zaklęte 
w szampańskim aluminium oraz stali
Dostojnie, z szacunkiem dla najpiękniejszej ze 
sztuk – muzyki, która staje się energią, potęgą 
i wyrafinowaniem. Po to, by wydobyć piękno 
ukryte między nutami. Cieszyć i wzbudzać 
emocje każdego dnia, w niezmiennym dążeniu 
do doskonałości. To właśnie filozofia Accuphase.
Nieważne, które urządzenie wybierzesz. Każde 
z nich powstało, by ubarwić Twoje życie. To 
co dla innych jest dążeniem do nieosiągalnej 
doskonałości, dla Accuphase jest efektem 
wieloletniej pracy i pasji, popartych wiedzą 
i doświadczeniem. W ofercie firmy znaleźć 
można urządzenia służące do odtwarzania 

muzyki na najwyższym możliwym poziomie 
jakościowym. Tak wygląda świat prawdziwego 
stereo bez ograniczeń.
Accuphase to przede wszystkim wzorzec neu-
tralnego, spójnego i analogowo melodyjnego 
brzmienia, zamkniętego w obudowie o bardzo 
charakterystycznym, tradycyjnym wzornictwie. 
To wielokrotnie nagradzane, przemyślane 
konstrukcje zbudowane z optymalnie skonfi-
gurowanych komponentów i podzespołów. To 
zegarmistrzowska precyzja wykonania i nie-
dościgniony wzór dla wielu firm aspirujących 
do miana prawdziwego high-endu.

www.accuphase.pl

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

Wzmacniacze, z których słynie firma Accuphase, są na tyle 
uniwersalne, że sprawdzają się w zestawieniu z każdym 
typem zestawów głośnikowych dostępnych na rynku. 
W ofercie dostępne są urządzenia pracujące zarówno 
w klasie AB, jak i purystycznej klasie A. Ich znakiem roz-
poznawczym są charakterystyczne wskaźniki mocy, które 
do prezentacji muzyki angażują również zmysł... wzroku, 
pokazując rytm i wspomagając skupienie.Cena od: 23 900 zł

ODTWARZACZE CD / SACD

Odtwarzacze Accuphase powstały w celu pokazania najlep-
szych cech i możliwości, które oferują dostępne dziś formaty 
cyfrowe. Zastosowane w nich technologie i rozwiązania spo-
wodują, że odkryjesz na nowo swoją kolekcję płyt, znajdując 
w muzyce zjawiska tak wyrafinowane jak nigdy wcześniej. 
Nawet podstawowy model oferuje dynamikę na poziomie 
117 dB, co jest rekordem wśród odtwarzaczy CD. Odtwa-
rzacze Accuphase to arcydzieła techniki optycznego odczytu 
sygnału, nie mające sobie równych w świecie dzisiejszego 
sprzętu high-end.Cena od: 23 900 zł

WZMACNIACZE MOCY

Accuphase proponuje bogaty wybór wzmacniaczy mocy, po-
dzielonych ze względu na klasę (a więc i barwę dźwięku) oraz 
rodzaj (stereo- i monobloki). Rozdzielenie systemu audio na 
osobny wzmacniacz mocy i przedwzmacniacz daje nie tylko 
korzyść płynącą z większej dynamiki, ale przede wszystkim 
z drastycznego polepszenia rozdzielczości przekazu, nieza-
leżnie od głośności odsłuchu. Muzyka zawsze oddycha pełną 
piersią, doskonale słychać wszystkie szczegóły, a brzmienie 
nigdy nie jest męczące i natarczywe.Cena od: 29 900 zł

PRZEDWZMACNIACZE

Przedwzmacniacz jest najważniejszym elementem bezkompro-
misowego zestawu audio. Jest odpowiedzialny niczym reżyser 
filmu za efekt finalny, albo jak dyrygent orkiestry za interpre-
tację symfonii. Żeby tego doświadczyć, trzeba posłuchać jaki 
wpływ ma to urządzenie w odpowiednich warunkach – bez 
kompromisów, gdy trzeba zajrzeć i wejść głębiej w muzykę, 
niezależnie od poziomu głośności. Przedwzmacniacze Ac-
cuphase zapewniają uniwersalność i komfort użytkowania, 
oferując komplet złącz wejściowych i wyjściowych.Cena od: 34 900 zł



www.ayonaudio.pl

Poczuj muzyczną energię emanującą 
z lamp elektronowych
Niezaprzeczalnym faktem jest, że w świecie sprzętu grającego najlepsze rezul-
taty dźwiękowe w skali absolutnej można osiągnąć tylko dzięki tradycyjnym 
rozwiązaniom. Winyl, kolumny głośnikowe o dużych rozmiarach, wzmacniacze 
lampowe... Jeśli chodzi o ostatnie z wymienionych, firmy takie tak austriacka 
manufaktura Ayon Audio technikę lampową mają już od wielu lat w małym 
palcu, jednak oprócz eleganckich, dyskretnie żarzących się szklanych baniek, 
zapewniających najbardziej naturalne na świecie wzmocnienie sygnału audio, 
proponują dużo więcej. Wszystkie ayonowskie źródła dźwięku oraz urządzenia 
towarzyszące są zbudowane tylko i wyłącznie z udziałem techniki lampowej, 
a więc dokonując zakupu jednego z nich lub całego systemu, użytkownik staje 
się wyznawcą brzmienia, o jakim inni mogą tylko pomarzyć. Zniewalającej 
muzykalności i nieposkromionej potęgi, podpartej niepowtarzalnym designem 
oraz solidnością wynikającą z zastosowania komponentów najwyższej klasy.

URZĄDZENIA WZMACNIAJĄCE

Wzmacniacze to podstawa oferty austriackiej firmy. Znajdziemy 
tu pokaźny wybór zarówno jednomodułowych konstrukcji zin-
tegrowanych, jak i bezkompromisowych urządzeń dzielonych, 
w których sekcja przedwzmacniacza (odpowiedzialnego za 
aktywną obróbkę i regulację głośności delikatnego sygnału 
doprowadzonego ze źródła) jest kompletnie odseparowana 
od potężnej sekcji mocy, pompującej dźwięk do głośników. 
Każdy fan lamp znajdzie tu coś dla siebie: KT88, KT150, 6C33, 
czy 62B to oznaczenia kultowe w świecie dźwięku najwyższej 
klasy, a oferta Ayona rozciąga się od potężnych końcówek 
mocy Single Ended, przez uniwersalne konstrukcje push-pull 
i miniaturowe monobloczki, aż do high-endowego wzmacniacza 
słuchawkowego.

Cena od: 12 900 zł

ODTWARZACZE PŁYT CYFROWYCH

Nic nie zastąpi naturalnego, potężnego dźwięku z płyty, „turbo-
doładowanego” lampami w sekcji wyjściowej. Jakby tego było 
mało, odtwarzacze płyt CD/SACD Ayon potrafią dużo więcej, 
gdyż każdy z nich dysponuje wyjściami z regulowaną głośnością, 
która zapewnia rewelacyjną jakość dźwięku oraz możliwość 
bezpośredniego podłączenia nawet do najlepszego wzmac-
niacza mocy. Mogą one także być interfejsem umożliwiających 
skorzystanie z innych źródeł dźwięku cyfrowego: np. kompu-
tera, streamera, odtwarzacza BluRay, czy choćby konsoli gier. 
Sprawdź, jak zaskakującej transformacji ulegnie dźwięk po 
przesłaniu przez lampowe moduły odtwarzacza Ayon, albo jak 
dobrze potrafią zabrzmieć Twoje srebrne krążki.

Cena od: 16 900 zł

STREAMERY PLIKÓW CYFROWYCH

Słuchanie muzyki w XXI wieku zmienia się wraz z wprowadza-
niem nowych rozwiązań i sposobów magazynowania dźwięku. 
Pliki wysokiej rozdzielczości zapisane na twardych dyskach, 
serwisy streamingowe, przechowywanie danych w chmurze… 
Oferta firmy Ayon udowadnia, że prawdziwy meloman nie sa-
mym winylem i kompaktem żyje, a brzmienie wirtualnej muzyki 
może być równie ciekawe jak tej zapisanej na tradycyjnych 
nośnikach fizycznych. Nowoczesne streamery Ayona znajdą 
się więc na samym szczycie listy zainteresowań dla kogoś, kto 
rozumie znaczenie pojęć takich jak: DSD 256x i PCM 24 bit / 
384 kHz. No i ta gładkość brzmienia, osiągnięta za pomocą 
lampa modułów wyjściowych oraz specjalnej konstrukcji 
z oddzielnymi sekcjami zasilania, przetworników i analogową 
regulacją głośności.

Cena od: 16 900 zł

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE

Co można poradzić, gdy posiadane źródło sygnału audio nie 
spełnia naszych oczekiwań dotyczących jakości dźwięku? 
Rozwiązaniem jest zastosowanie osobnego DACa. Wyniesie 
on brzmienie urządzeń takich jak stacjonarny odtwarzacz płyt, 
komputer, czy odtwarzacz przenośny na absolutne wyżyny. 
Przetworniki Ayon Audio zapewnią precyzyjną obróbkę sygnału 
praktycznie z każdego rodzaju źródła cyfrowego, zwłaszcza 
w przypadku gęstych formatów DSD i PCM, przesyłanych 
z komputerowego złącza USB. Lampy na wyjściu każdego 
z urządzeń gwarantują doskonałą jakość dźwięku

Cena od: 16 900 zł



Lampowa strona mocy
Ideą wyznawaną przez projektantów Octave jest pasja do muzyki, połączona 
z wyjątkowymi aplikacjami pomysłów oraz perfekcjonizmem w każdym detalu. 
Innowacyjne, starannie wykonane, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa i przyjazne w obsłudze urządzenia oferują dyskretną elegancję, wypełniając 
pomieszczenie prawdziwą muzyką.

Co odróżnia Octave od innych firm? Przekonanie, że prawdziwa muzykalność 
w sprzęcie audio może być zrealizowana tylko i wyłącznie przy pomocy lamp? 
Tak, ale to nie jedyny element tej układanki. Sekret sukcesu firmy polega przede 
wszystkim na tym, że wszystkie urządzenia bazują na wysokiej klasy podzespołach 

– począwszy od gniazd wejściowych, na transformatorach głośnikowych kończąc. 
Każdy model jest budowany ręcznie w siedzibie firmy w Niemczech, a przed opusz-
czeniem fabryki przechodzi rygorystyczne testy jakościowe i 48-godzinną próbę 
z obciążeniem impedancyjnym.

Najważniejszymi urządzeniami w ofercie Octave są wzmacniacze zintegrowane - 
budowane tak, aby zapewnić wieloletnią i bezawaryjną pracę, bez żadnych strat 
w jakości dźwięku. Duża część mechanicznych i elektrycznych elementów tych 
urządzeń produkowana jest we własnej fabryce, przy zachowaniu restrykcyjnych 
wymogów technicznych. Firma oferuje także: wzmacniacze mocy, przedwzmac-
niacze liniowe i gramofonowe oraz urządzenia zasilające, w cenach już od 6 490 zł.

www.octavehiend.pl



Szlachetny lampowy vintage japońskiej szkoły dźwięku
Genialny konstruktor wzmacniaczy lampowych i jedno-
cześnie oddany meloman – Taku Hyodo – konstruuje 
najwyższej klasy wzmacniacze już od ponad 40 lat, 
a w latach 90. XX wieku stworzył od podstaw firmę Le-
ben, w której łączy bezkompromisowe lampowe brzmie-
nie z bardzo oryginalnym wzornictwem. W konstrukcji 
obudów wykorzystuje on drewno i różnorodne metale, 
co daje bardzo ciekawy design w połączeniu z odważną 
kolorystyką. Dość powiedzieć, że wzornictwo wzmacnia-
czy marki Leben może jednocześnie przywodzić na myśl 

wysmakowane umeblowanie z lat 70. i specjalistyczną 
aparaturę laboratoryjną.

A czym charakteryzuje się japońska szkoła lampowego 
dźwięku? To przede wszystkim dbałość o naturalne brzmienie 
w całym paśmie, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe 
odwzorowanie instrumentów akustycznych, mikro-detali 
w muzyce kameralnej, a także prawidłową prezentację 
pełnej podstawy basowej. Dzięki wzmacniaczom Lebena 
muzyka gra tak, jak powinna, niezależnie od gatunku.

www.leben.pl



W skromności siła
Ta węgierska manufaktura zajmująca się sprzętem audio 
do użytku domowego ma w swoim dorobku wyspecja-
lizowane, produkowane ręcznie i z najwyższą dbałością 
o każdy detal urządzenia, wśród których znaleźć można 
między innymi wzmacniacze, odtwarzacze płyt CD, prze-
tworniki cyfrowo-analogowe i przedwzmacniacze phono.

Cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń elektronicz-
nych firmy Heed są wyjątkowo małe obudowy, które kryją 
w sobie oryginalne, wypracowane przez lata patenty po-

zwalające na uzyskanie bardzo naturalnego, przestrzennego 
i przyjaznego dla ucha brzmienia, nieosiągalnego w tych 
przedziałach cenowych dla urządzeń pochodzących od 
konkurencyjnych firm.

W stałej sprzedaży w Polsce dostępne są serie: Obelisk 
i Elixir. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą Heeda, 
w której „małe” znaczy przede wszystkim „rewelacyjnie 
grające” - ale przy okazji skromnie piękne.

SYSTEMY DZIELONE
Bardziej wymagającym fanatykom 
dobrego dźwięku oraz właścicielom 
trudnych do wysterowania głośników 
Heed proponuje rozwiązania typu: 
osobny przedwzmacniacz i wzmac-
niacz mocy (w formie stereofonicznej 
końcówki lub oddzielnych mono-
bloków). Ten pierwszy można także 
rozbudować o wysokiej klasy zasilacz, 
który zapewnia dodatkowy stopień 
filtracji prądu z sieci energetycznej, 
odciążając wewnętrzny moduł przed-
wzmacniacza i kierując całą jego moc 
na obróbkę sygnału płynącego ze 
źródła do końcówek mocy.

Cena od: 11 580 zł

WZMACNIACZE
Historia rozpoczyna się od wzmac-
niacza ION autorstwa Richarda Haya, 
który w latach 80. zebrał pochlebne 
recenzje i zdobył uznanie w kolebce 
dobrego dźwięku – Wielkiej Brytanii. 
Konstrukcja ta została odświeżona 
przez inżynierów Heeda, którzy 
po wprowadzeniu istotnych popra-
wek zaproponowali model Obelisk 

– tranzystor o zaskakująco lampowej 
barwie dźwięku. Wzmacniacz ten, 
w odróżnieniu od tańszego Elixira, 
można rozbudować o dedykowany 
zasilacz, który umożliwia podłączenie 
większych zestawów głośnikowych.

Cena od: 4 690 zł

ŹRÓDŁA CYFROWE
W ofercie Heeda znajdziemy wy-
specjalizowany transport płyt CD 
oraz kilka modeli przetworników 
cyfrowo-analogowych. Te ostatnie 
umożliwiają zarówno podłączenie 
dowolnego odtwarzacza z wyj-
ściem cyfrowym, jak i wyciśnięcie 
wszystkiego co najlepsze z innych 
źródeł – z komputerem włącznie. 
Ofertę rozpoczyna niedrogi Dac-
tilus z serii Modular, później jest 
Abacus, dopasowany stylistycznie 
do wzmacniacza Elixir, a na szczycie 
DA – przetwornik dedykowany 
wspomnianemu transportowi DT.

Cena od: 2 190 zł

INNE URZĄDZENIA
Tutaj króluje głównie podstawo-
wa seria Modular. Wśród tych 
wdzięcznych urządzeń o gaba-
rytach cegiełek znajdziemy wy-
specjalizowane wzmacniacze 
słuchawkowe, przedwzmacniacze 
gramofonowe, zasilacze i wspo-
mniany przetwornik. Ale to nie 
wszystko – w innych seriach 
Heed proponuje zaawansowane 
zasilacze, dzięki którym dokona-
my upgrade’u firmowego wzmac-
niacza lub przedwzmacniacza, 
uzyskując słyszalną poprawę 
brzmienia.

Cena od: 1 290 zł

www.heedaudio.pl



Winyl to wyjątkowy nośnik muzyki. Jego dźwięk 
jest niepowtarzalny, a przyjemność słuchania 
analogowego dźwięku gwarantuje najpiękniejsze 
muzyczne doznania. Doznania, które w przypad-
ku gramofonów takich jaj model ZET 3 płyną 
nie tylko z brzmienia, ale także wyjątkowego 
designu urządzenia. Solidny, dopracowany 

w każdym detalu, zapewniający niespotykaną 
precyzję wykończenia, będący legendą wśród 
najlepszych gramofonów. Absolutny high-end, 
zapierający dech także pod względem wizual-
nym. To gramofon, który oprócz przyjemności 
płynącej ze słuchania wypełni wnętrze swoistym 
blaskiem, dodając uroku każdej aranżacji.

Światowa legenda 
wśród gramofonów najwyższej klasy

www.transrotor.pl
Gramofony marki Transrotor można zakupić w cenie od 11 900 zł

ZET 3 MAX

Jupiter

MassimoTourbillon

Dark Star Silver Shadow



www.musichall.pl

Cyfrowa i analogowa muzyka bez ograniczeń
Filozofia amerykańskiego koncernu Music Hall jest zaska-
kująco prosta: dostarczać odbiorcom jak najlepszy sprzęt 
audio w jak najprzystępniejszych cenach. Jest to możliwe 
dzięki temu, że urządzenia są projektowane w USA, a na-
stępnie produkcja jest zlecana ściśle wyspecjalizowanym 
podwykonawcom w Czechach (gramofony) oraz Chinach 
(elektronika).

Music Hall oferuje miłośnikom dobrego stereo przede 
wszystkim duży wybór gramofonów analogowych, 
a także wkładek i innych akcesoriów gramofonowych. 
W ofercie firmy są także nowoczesne wzmacniacze 
i odtwarzacz, dzięki którym muzyki można posłuchać 
nie tylko z płyt CD, ale także z komputera, innego źródła 

cyfrowego, albo przenośnej pamięci USB. Możliwości 
takie zapewni najnowszy model wzmacniacza: a30.3, 
dostępny w cenie 3 990 zł.

Music Hall integruje świat muzyki z winylu i cyfry, pro-
ponując słuchaczom doskonale brzmiące, funkcjonalne 
i racjonalnie wycenione urządzenia.

Jeśli chodzi o wkładki gramofonowe, Music Hall projektuje je 
samodzielnie lub oferuje modele opracowane na zamówienie 
przez uznanych specjalistów w tej dziedzinie: firmy Audio 
Technica, Ortofon i Goldring, proponując modele idealnie 
dopasowane pod względem właściwości brzmieniowych 
do konkretnych modeli gramofonów.

Gramofony Music Hall dostępne już od 1 190 zł



Trzy wymiary muzyki
Założyciele tej bardzo wyspecjalizowanej japońskiej firmy wybrali 
dla niej nazwę nieprzypadkowo. Oznacza ona bowiem trzy osie 
współrzędnych, które opisują wymiary: szerokość (X), wysokość, (Y) 
oraz głębokość (Z). Zauważmy jednak, że te ostatni parametr jest 
na pierwszym miejscu. Jest to bowiem ukłon w stronę naturalnego 
brzmienia płyty analogowej, charakteryzującej się swobodnym 
odwzorowaniem trzech wymiarów sceny dźwiękowej, a w szcze-
gólności realistycznej głębi nagrań. Trzeba wiedzieć, że winyl jest 
w stanie oddać ten parametr najlepiej, kreując sugestywny „obraz” 
sceny dźwiękowej i dając słuchaczowi naturalny wgląd w to, co 
dzieje się w muzyce nawet na najdalszych planach.

Japońscy inżynierowie koncentrują się na produkcji najwyższej klasy 
wkładek gramofonowych typu MC – czyli z ruchomą cewką, służącą 
do detekcji mikroskopijnych drgań igły odczytującej muzykę z rowka 
płyty. Wkładka tego typu jest w stanie dać bardzo istotny skok ja-
kościowym dla każdego gramofonu, a w towarzystwie dodatkowych 
akcesoriów oferowanych przez firmę ZYX pomoże słuchaczowi 
tchnąć nowe życie w kolekcję winyli i poznać płytotekę na nowo.

www.zyx-audio.com



www.siltechkable.pl www.crystalcable.com

Prawdopodobnie najlepsze przewody audio na świecie!
Ten holenderski wytwórca przewodów 
ma ponad 35-letnie doświadczenie 
w branży sprzętu audio. Prowadzony 
przez Edwina Rynvelda od samego 
początku działalności Siltech wy-
specjalizował się w najwyższej klasy 
przewodach, oferując swoje produkty 
zarówno wymagającym melomanom 
oraz audiofilom, jak i wyspecjalizowa-
nym laboratoriom pomiarowym i me-
dycznym. W każdym z wymienionych 

przypadków potrzebna jest bowiem 
absolutna pewność przesyłanego 
sygnału i precyzja sięgająca wielu 
miejsc po przecinku.

Przewody firmy Siltech z najwyższych 
serii wykonane są z monokrystalicz-
nego srebra o dużej średnicy i stopu 
srebra ze złotem, a w modelach pod-
stawowych jest to monokrystaliczna 
miedź. W tym ostatnim przypadku 

technologia produkcji pozwala na uzy-
skiwanie czystości surowca drastycznie 
spowalniającej procesy starzenia ma-
teriału. Procesy te nie dotyczą metali 
szlachetnych, takich jak srebro i złoto, 
w miarę upływu czasu wykazujących 
lepsze przewodnictwo.

Analog, cyfra, zasilanie – tam gdzie 
potrzebny jest najlepszej jakości prąd, 
powinien znaleźć się Siltech.

Kompleksowe podejście do dźwięku i designu
Drugiej takiej firmy jak holenderska Crystal Cable nie 
znajdziemy w branży audio. Na jej czele stoi bowiem Gabi 
Rijnveld – klasycznie wykształcona pianistka i zdeklarowana 
melomanka, a prywatnie żona założyciela jednej z najbardziej 
uznanych na świecie firm produkujących przewody: Siltech. 
Oprócz miłości do muzyki i brzmienia najwyższej klasy, te 
dwie firmy dzielą ze sobą zaplecze badawczo-rozwojowe, 
linię produkcyjną, technologie oraz dostawców szlachetny 
kruszców: monokrystalicznego srebra i złota, z których 
wykonane są ich produkty.

Filozofia Crystal Cable jest jednak diametralnie inna: 
już na pierwszy rzut okaz widać, że delikatne i fine-
zyjne, misternie wykonane przewody tej firmy to istna 
biżuteria ciesząca nie tylko uszy, ale również poczucie 
wizualnej estetyki. Widać to także w przypadku od-
ważnych, futurystycznych i designerskich zestawów 
głośnikowych oraz urządzeń wzmacniających produkcji 
Crystala. Właścicielka traktuje bowiem sprzęt audio 
całościowo, zapraszając słuchacza do świata dźwięku, 
w którym Muzyka jest królową.



Dobra transmisja sygnału to podstawa!
Najlepszy dźwięk zależy nie tylko od głośników, wzmacniacza, czy precyzyjnego źródła. Elementom tym trzeba 
zapewnić sygnał audio oraz prąd zasilający jak najlepszej jakości, dobierając okablowanie tak, aby podkreślić 
klasę brzmienia poszczególnych urządzeń, dopasować je jak najlepiej do siebie i uwydatnić najlepsze cechy.

W naszej ofercie okablowania pochodzącego od renomowanych światowych specjalistów w tej dziedzinie, 
znajdą coś dla siebie zarówno początkujący użytkownicy sprzętu audio, jak i zaawansowani melomani i au-
diofile. Proponujemy wszystkie możliwe rodzaje przewodów: głośnikowe, sygnałowe analogowe (XLR i RCA) 
i cyfrowe (koaksjalne, optyczne, USB), a także zasilające.

Wiele japońskich firm wyspecjalizowało się w produkcji wysokiej 
klasy przewodów do zastosowań audio. Jedną z nich jest istnie-
jąca od roku 1952 Oyaide. Podstawą oferty są wszystkie rodzaje 

okablowania wykonanego z najczystszej miedzi beztlenowej, po-
chodzącej z czołowych japońskich koncernów. Oyaide produkuje 
także akcesoria do systemów audio.

Ten szwajcarski producent przewodów rozpoczął swoją działal-
ność w 2002 roku, oferując okablowanie audio przeznaczone do 
studiów nagraniowych, z czasem uzupełniając ofertę o wysokiej 

klasy przewody do zastosowań domowych. Wszystkie produkty 
Vovox są wytwarzane we własnej fabryce w Szwajcarii oraz 
u podwykonawców w krajach sąsiednich.

Powracamy do Japonii – historia firmy Acrolink rozpoczęła się 
ponad 30 lat temu. Praktycznie od samego początku dostawcą 
materiałów do przewodów jest potentat metalurgiczny z tego kraju: 
Mitsubishi Cable Industries. Na zamówienie Acrolinka produkują 

oni miedź o najwyższej czystości 7N i 6N (a więc 99.99999 % 
i 99.9999 %), o wewnętrznej strukturze krystalicznej dostosowanej 
do najwyższych standardów audio.

Ceny: od 390 zł

Ceny: od 690 zł

Ceny: od 890 zł

www.oyaide.pl

www.vovox.com.pl

www.acrolink.pl



Solidna podstawa 
high-endowego dźwięku
Base to polski producent najwyższej klasy stolików służących do usta-
wienia sprzętu grającego. Rozwiązania takie są szczególnie przydatne, 
gdy posiadamy bardzo dobry gramofon, gdyż stolik tego typu działa na 
zasadzie izolatora akustycznego, eliminującego za pomocą wielu metod 
wytłumienia mechanicznego i zróżnicowanych materiałów przenoszenie 
szkodliwych drgań z otoczenia na niezwykle delikatny mechanizm odczytu 
płyt winylowych przez igłę i wkładkę gramofonu. Eliminacja drgań ma 
również słyszalny, pozytywny wpływ na pozostałe elementy toru audio.

Najwyższej klasy materiały i autorskie rozwiązania konstrukcyjne pozwa-
lają akcesoriom Base Audio wyciągnąć wszystko co najlepsze z brzmienia 
każdego systemu audio.

Osobną specjalizacją firmy Base są listwy za-
silające, dzięki którym podłączymy wszystkie 
komponenty do prądu, bez narażania ich na 
straty jakości oraz utratę stabilności napięcia 
zasilającego, tak niepożądane w najlepszych 
urządzeniach elektronicznych.

www.baseaudio.pl



www.russound.pl

Dźwięk w każdym pomieszczeniu – 
to właśnie multiroom
Od ponad 40 lat amerykańska firma Russound zajmuje się produkcją urządzeń i akcesoriów 
przeznaczonych do wypełnienia muzyką praktycznie każdego skrawka powierzchni użytkowej.

Poczynając od głośników, regulatorów głośności oraz selektorów sygnału, przez akcesoria mon-
tażowe, systemy interkom i sterowania bezprzewodowego, na zaawansowanych urządzeniach 
do dystrybucji dźwięku kończąc, marka ta przez lata stała się synonimem słowa „multiroom”. 
Russoundowi udało się przetrwać w szalenie trudnym i zmieniającym się praktycznie z miesiąca 
na miesiąc świecie elektroniki konsumenckiej, proponując sprawdzone, a jednocześnie dosto-
sowane do najnowszych rynkowych trendów rozwiązania.

W katalogu Russounda można znaleźć setki urządzeń 
i akcesoriów, z których kluczowe to:

Wielostrefowy kontroler MCA-88 – 
umożliwia obsługę ośmiu niezależnych 
stref audio oraz podłączenie ośmiu 
źródeł dźwięku, dając możliwość rozbu-

dowy systemu multiroom do 48 stref przy 6 połączonych kontrolerach. 
Dysponuje on wieloma opcjami umożliwiającymi konfigurację systemu 
multiroom w warunkach domowych i półprofesjonalnych.

Streamer sieciowy Xsource – wielofunkcyjne 
źródło dźwięku o niewielkich rozmiarach. Można 
go łatwo podłączyć do dowolnego wzmacniacza, 
amplitunera lub systemu multiroom. Umożliwia 
zarówno odtwarzanie plików wysokiej rozdziel-
czości z internetu lub pamięci USB, współpra-

cując z innymi urządzeniami z serii Russound XStream lub kontrolerami 
MCA i serii „C”.

Klawiatura z kolorowym ekranem dotykowym XTS 
– służy do sterowania funkcjami systemu multiroom 
za pomocą specjalnej wersji aplikacji MyRussound™. 
Działa ona z kontrolerami Russound MCA i serii „C” 
oraz systemami XStream™, umożliwiając swobodny 

dostęp do wszystkich funkcji i ustawień systemu multiroom Russound, 
bez konieczności uruchamiania smartfona lub tabletu.

Streamer / wzmacniacz XZone4 – 
obsłuży cztery niezależne pomiesz-

czenia multiroom w domu lub małej firmie, z możliwością rozbudowy 
systemu do 16 stref przy 4 urządzeniach połączonych ze sobą. Podob-
nie do pozostałych urządzeń z serii XStream, XZone4 działa z aplikacją 
MyRussound na smartfonach i tabletach z systemami: iOS i Android, 
a także z klawiaturą XTS.

Głośniki uniwersalne klasy hi-fi RSF-610 – łączą nowo-
czesne materiały i zaawansowaną technikę głośnikową 
z trwałością, zapewniając użytkownikowi komfort 
użytkowania przez długie lata. W serii głośników do 

zabudowy można znaleźć niedrogie modele przeznaczone zarówno do 
wypełnienia pomieszczeń muzyką tła, jak i pracy z pełną mocą w syste-
mach stereo i kina domowego.



Dział usług instalacyjnych
Kompleksowa opieka nad Klientem i jego inwestycją.
Nautilus to nie tylko najwyższej klasy sprzęt 
hi-fi i high-end. To także bardzo szeroki 
zakres usług instalacyjnych. Współpraca 
z klientem indywidualnym lub biurem pro-
jektowym oznacza dla nas kompleksową 
obsługę w zakresie projektu i wykonania 
systemów multiroom, kina domowego, na-
głośnienia, akustyki, sterowania i automatyki, 
a także dziedzin pokrewnych.

Realizujemy projekty nagłośnienia pry-
watnych domów, budynków mieszkalnych, 
hoteli, szkół, instytucji, biur komercyjnych, 
przestrzeni publicznych, a także budynków 
sakralnych. Wykonywane prace obejmują 
zarówno prowadzenie przewodów w struktu-

rze budynku, instalację sprzętu, konfigurację 
systemów multiroom, jak i wdrażanie sys-
temów sterowania oświetleniem, obrazem 
i dźwiękiem. Wykonujemy także samodziel-
nie projekty związane z poprawą akustyki 
pomieszczeń, która jest bardzo istotnym 
elementem udanego nagłośnienia.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem 
oraz projektowaniem systemów zgodnie 
z wymaganiami i założeniami inwestora. 
Od samego początku współpracy przepro-
wadzamy wnikliwą wizję lokalną, konsultu-
jemy założenia techniczne i funkcjonalne, 
dobieramy optymalne systemy i rozwiązania, 
które pozwolą spełnić założenia projektowe.

Nasza współpraca z klientami obejmuje nie 
tylko przygotowanie projektu i doradztwo, 
ale także samodzielne wykonanie prac na 
dowolnym etapie inwestycji, dzięki czemu 
możemy zaoferować naszym klientom 
pewność i rzetelność usługi, z wykorzysta-
niem materiałów i akcesoriów rekomen-
dowanych przez najlepszych producentów 
sprzętu nagłośnieniowego. Wszystkie 
przeprowadzone przez nas prace objęte 
są serwisem posprzedażowym i dwuletnią 
gwarancją, a nasi klienci zostają prze-
szkoleni w zakresie obsługi zamówionych 
systemów i urządzeń.

Wykonujemy usługi instalacyjne z zakresu:

• systemów multiroom
• nagłośnienia stereo i surround
• akustyki pomieszczeń
• systemów kina domowego
• transmisji dźwięku i obrazu
• systemów videokonferencyjnych

• inteligentnego budynku
• rozwiązań elektrycznych
• sieci WAN/LAN
• TV SAT i sieci telewizji hotelowej
• CCTV & monitoringu
• integracji systemów sterowania i automatyki

www.nautilus.net.pl





 Salon Kraków: ul. Malborska 24, tel.: 12 425 51 20

Salon Warszawa: ul. Kolejowa 45 U4, tel.: 22 636 01 06

Dział Instalacji: tel.: 12 265 01 60, kom.: 515 199 525

www.nautilus.net.pl


