


Od ponad 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.

nautilus.net.pl



Firmy takie jak Dynaudio nie pojawiają się znikąd. 
Rozwijają swoje technologie przez długie lata, 
kultywując unikalną filozofię.

Dynaudio Labs
Dynaudio Labs to centrum badawczo-rozwojowe zlokalizowane w Skanderborgu. W jego wnętrzu 
znajduje się robot o nazwie Jowisz, a jego rola polega na przeprowadzaniu pomiarów akustycznych. 
Może on dokonać 31 pomiarów jednocześnie, na łuku o promieniu 7 m, rejestrując sferyczny model 
dźwiękowy głośnika odtwarzającego zadany sygnał. Ta unikalna konstrukcja pozwala na dokonanie 
pomiarów największych zestawów głośnikowych wraz z obudową, zamiast pojedynczych 
przetworników osobno. 

Dynaudio
Od ponad 42 lat Dynaudio jest jednym z wiodących producentów 
w świecie audio. Od samego początku wytwarzamy samodzielne 
zarówno gotowe rozwiązania w postaci systemów głośnikowych, 
jak i wszystkie potrzebne do ich powstania komponenty – ze 
szczególnym naciskiem na pojedyncze głośniki. Dzięki temu 
możemy zaproponować wyjątkowe w skali światowej produkty 
przeznaczone do użytku domowego, studyjnego, a także do 
nagłośnienia samochodów.

Naszym celem jest uzyskanie brzmienia jak najbliższego 
rzeczywistości – żeby słuchacz mógł odczuć to samo, co muzycy 
i realizator podczas sesji nagraniowej w studio. Od produktów 
popularnych przez klasę średnią aż do stratosfery high-endu 

– każdy fan dobrej muzyki i prawidłowego dźwięku znajdzie u nas 
coś dla siebie.

Głośniki Dynaudio dostępne już od 1 590 zł

Dbałość o najdrobniejszy detal
Każdy element systemu nagłośnienia Dynaudio jest 
starannie zaprojektowany pod kątem najlepszych 
rezultatów brzmieniowych.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

dynaudio.pl
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Seria EMIT
Modele z serii Emit są łatwe do wysterowania 
niedrogim wzmacniaczem lub amplitunerem AV, a także 
wygodne w ustawieniu. Mają więc one wszelkie cechy 
umożliwiające wykorzystanie w dowolnym systemie 
stereo lub surround. Zaprojektowane bez kompromisów 
wpływających na jakość dźwięku.

Seria EVOKE
Nazwa najnowszej, środkowej serii jest nieprzypadkowa. Przywołuje ona bowiem brzmienie 
znane z topowych konstrukcji Dynaudio, korzystając z klasycznych firmowych technologii 
podanych w prostszej formie i dodając do tego najnowszy tweeter Cerotar, wywodzący się 
wprost z legendarnych Esotarów. Dzięki Evoke można zbudować wytrawny system stereo 
składający się z klasycznych monitorów lub kolumn podłogowych, a także dowolny system 
kina domowego, dopasowany gabarytowo do każdego pomieszczenia.

SPECIAL FORTY
Szczytowe rozwiązania akustyczne z kariery Dynaudio, uzupełnione klasycznym duńskim 
wzornictwem. Special Forty – skupia w sobie esencję wieloletnich doświadczeń Dynaudio 
w dziedzinie zestawów głośnikowych. Przekłada on sztandarowe rozwiązania, które pojawiły 
się w 40-letniej karierze firmy, na język wymagań współczesnej reprodukcji dźwięku.

Emit M30, Emit M15C

Evoke 50, Evoke 25C, Sub 3

Special Forty
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Seria CONTOUR
Wchodząc w posiadanie jednego z modeli Dynaudio Contour, 
awansujesz do innej ligi. Odczujesz to dzięki jakości wykonania 
i usłyszysz już od pierwszej nuty – a inni będą mogli tylko 
pozazdrościć. Wszystkie wykorzystują krystalicznie brzmiącą 
jedwabną kopułkę wysokotonową Esotar2. Głośnik ten stał się 
legendą praktycznie od samego początku i jest on uważany za 
jeden z najlepszych tweeterów na świecie.

Seria CONFIDENCE
Najnowsze wcielenie legendarnej serii Confidence 
jest doskonałym przykładem ewolucji w świecie 
głośnikowego high-endu. Modele z tej serii wykorzystują 
klasyczne rozwiązania z dorobku Dynaudio, umożliwiając 
podniesienie poprzeczki materiałowo-technologicznej 
jeszcze wyżej, na miarę możliwości i wymagań XXI wieku. 
Brzmienie? Najlepsze z możliwych!

Wysokotonowy Esotar3, średniotonowy Horizon, woofery 
NeoTec, kompozytowy panel przedni Compex z soczewką 
akustyczną DDC następnej generacji, zoptymalizowane 
zwrotnice, nowa konstrukcja obudowy – system 
pomiarowo-analityczny Jupiter przydał się tu jak nigdy 
wcześniej. Tak samo jak najcenniejsze detektory – uszy 
naszych specjalistów, którzy stwierdzili:  
DOTARLIŚMY NA SZCZYT.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

dynaudio.pl
Confidence 30 Confidence 20

Contour 60
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Seria MUSIC
Dynaudio Music to łatwość i wygoda słuchania za dotknięciem jednego przycisku. To także 
automatyczna adaptacja do dowolnej akustyki, pozycji głośnika w pomieszczeniu oraz hałasu 
tła. Dzięki temu Twoja ulubiona muzyka zabrzmi zawsze tak jak powinna. Modele z serii Music 
umożliwiają także stworzenie ściśle spersonalizowanych playlist za pomocą funkcji Music Now.

Seria XEO
Xeo to pierwszy na świecie bezprzewodowy 
system grający klasy high-end, który zagra 
z dowolnym źródłem sygnału audio: smartfonem, 
tabletem, komputerem, telewizorem, 
odtwarzaczem CD oraz innymi urządzeniami. 
A jeśli potrzebujesz systemu multiroom, 
skonfigurujesz go za pomocą dodatkowego 
nadajnika Dynaudio Connect.

Seria FOCUS XD
Aktywne głośniki Focus XD umożliwiają streaming dźwięku wysokiej 
rozdzielczości – także bezprzewodowo – z dowolnego źródła do każdego miejsca 
w Twoim domu. Bez sterty wzmacniaczy i innych urządzeń, bez uciążliwego 
poszukiwania, bez problemów.Nadchodzi nowa era odbioru muzyki i dźwięku.

aptX Bluetooth Wi-Fi Apple AirPlay

Systemy aktywne

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

dynaudio.pl

Music 3

Xeo 20 Focus 60 XD
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Głośniki instalacyjne
Najważniejsze cechy głośników instalacyjnych Dynaudio 
to estetyka, prostota konstrukcji, łatwość w montażu oraz 
elastyczność, co zapewnia komfortowe słuchanie nawet 
w najtrudniejszych warunkach akustycznych. Priorytetem 
jest jednak to, żeby wszystkie modele do zabudowy 
sufitowej i ściennej brzmiały tak dobrze, jak modele 
Dynaudio przeznaczone do domu i studia.

Seria Studio
Twój dom to Twoja twierdza. Dlatego właśnie uważamy, że 
zasługujesz na najlepszy możliwy dźwięk w przypadku, gdy 
konieczne jest zastosowanie „niewidocznych” głośników, 
wbudowanych w sufit lub ściany. Seria high-endowych 
głośników instalacyjnych Dynaudio Studio sprawdzi się 
idealnie w wysokiej klasy systemach multiroom i surround.

Seria Performance
Seria średniej klasy głośników do zabudowy Dynaudio 
Performance zapewni osiągnięcie prawidłowego brzmienia 
klasy hi-fi przy muzyce i filmach. Wszystkie modele 
zaprojektowane zostały tak, aby maksymalnie ograniczyć ich 
głębokość, specjalnie z myślą o możliwości montażu w cienkich 
ścianach, sufitach i ciasnych przestrzeniach, co umożliwia 
wszechstronne wykorzystanie w systemach multiroom i kina 
domowego, niezależnie od konfiguracji i wielkości pomieszczeń.

Seria Outdoor
Podstawowym założeniem głośników zewnętrznych 
Dynaudio było zapewnienie tych samych wrażeń 
dźwiękowych, co w przypadku konstrukcji do użytku 
domowego. Dlatego zastosowano w nich firmowe 
rozwiązania i technologie, jednocześnie zapewniając 
wskaźnik odporności na warunki zewnętrzne IP65 oraz 
wysoką obciążalność mocową.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

dynaudio.pl

Głośniki do zabydowy z serii Studio
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Finezja i ponadczasowe piękno zaklęte 
w szampańskim aluminium oraz stali

Accuphase to przede wszystkim wzorzec neutralnego, 
spójnego i analogowo melodyjnego brzmienia, zamkniętego 
w obudowie o bardzo charakterystycznym, tradycyjnym 
wzornictwie. To wielokrotnie nagradzane, przemyślane 
konstrukcje zbudowane z optymalnie skonfigurowanych 
komponentów i podzespołów. To zegarmistrzowska precyzja 
wykonania i niedościgniony wzór dla wielu firm aspirujących 
do miana prawdziwego high-endu.
Urządzenia Accuphase dostępne od 23 900 zł

Wzmacniacze mocy
Accuphase proponuje bogaty wybór 
wzmacniaczy mocy, podzielonych 
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, 
niezależnie od głośności odsłuchu. 
Muzyka zawsze oddycha pełną 
piersią, doskonale słychać wszystkie 
szczegóły, a brzmienie nigdy nie jest 
męczące i natarczywe.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

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 rozpoznawczym są charakterystyczne wskaźniki mocy, które do prezentacji 
muzyki angażują również zmysł... wzroku, pokazując rytm i wspomagając skupienie.

Accuphase A-250

Accuphase A-75

Accuphase E-800
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Odtwazrzacze CD/SACD
Odtwarzacze Accuphase powstały w celu pokazania najlepszych 
cech i możliwości, które oferują dostępne dziś formaty cyfrowe. 
Zastosowane w nich technologie i rozwiązania spowodują, 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. Odtwarzacze Accuphase to arcydzieła techniki 
optycznego odczytu sygnału, nie mające sobie równych w świecie 
dzisiejszego sprzętu high-end.

Przedwzmacniacze
Przedwzmacniacz jest najważniejszym elementem 
bezkompromisowego zestawu audio. Jest odpowiedzialny niczym 
reżyser filmu za efekt finalny, albo jak dyrygent orkiestry za 
interpretację 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 Accuphase 
zapewniają uniwersalność i komfort użytkowania, oferując 
komplet złącz wejściowych i wyjściowych.

Accuphase DP/DC-950

Accuphase C-3850
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Światowa legenda
wśród gramofonów najwyższej klasy

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

transrotor.pl

Transrotor Alto

Transrotor Dark Star Silver Shadow
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Transrotor to światowa legenda wśród wysokiej klasy 
gramofonów. Niemiecka firma od samego początku prowadzona 
jest przez Jochena Räke, który swoje pierwsze branżowe 
szlify zdobywał w dziedzinie dystrybucji gramofonów innych 
producentów, a także stopniowym wprowadzaniu własnych 
rozwiązań i patentów, wykonywanych na zasadach outsourcingu. 
Od chwili założenia w roku 1973, Transrotor uplasował się na 
pozycji światowego lidera w dziedzinie gramofonów o tzw. 
ciężkiej konstrukcji masowej, które służą do słuchania muzyki 
w zaciszu domowym.
Gramofony Transrotor dostępne od 11 900 zł

Transrotor Massimo

Transrotor Artus
Transrotor Tourbillon

Transrotor ZET 3

Transrotor Alto
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Wkładki gramofonowe
Historia japońskiego producenta wkładek 
gramofonowych sięga roku 1986, a pierwszego 
modelu wkładki – rok później. Po dziś dzień firma 
pozostaje niewielką manufakturą, gdzie wszystkie 
modele produkowane są w tradycyjny, ręczny 
sposób przez doświadczonych rzemieślników 
w niewielkim warsztacie, a kontrolą jakości 
zajmuje się osobiście szef-założyciel.

Cztery wkładki w ofercie Sheltera to 
zaawansowane konstrukcje MC z różnych 
przedziałów cenowych, natomiast jedna jest 
modelem typu MM, którego cena jest wręcz 
sensacyjna jak na produkt wykonany ręcznie 
w Japonii.

Wkładki Shelter w sprzedaży od 890 zł

Wkładki gramofonowe
Japoński ZYX specjalizuje się w najwyższej klasy 
wkładkach typu MC, które są w stanie odwzorować 
dużo więcej detali nagrań niż najlepsze konstrukcje 
MM. Pamiętajmy, że płyta winylowa odwzoruje 
o wiele więcej „życia” i „obrazu” muzyki niż 
najlepsze nagrania cyfrowe!

Nazwa firmy odnosi się do trzech wymiarów 
fizycznych w osi współrzędnych X, Y, Z – przy czym 
Z określa głębokość. Japończycy nieprzypadkowo 
umieścili ją na pierwszym miejscu, gdyż to właśnie 
ona stanowi największą zaletę analogowych nagrań 
– potrafi być wręcz namacalna.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

shelter-audio.co.jp

YOUR TEXT
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ZYX Ultimate 100

ZYX Ultimate 100

Shelter 501 III Shelter 301 II

Shelter Harmony

ZYX R-50 Bloom 3

ZYX Ultimate Dynamic
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Poczuj muzyczną energię 
emanującą z lamp elektronowych

Niezaprzeczalnym faktem jest, że w świecie sprzętu grającego 
najlepsze rezultaty 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 Ayon Audio do nabycia od 11 900 zł

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE
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Crossfire III

Spheris III
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Czy system głośnikowy może przyjąć postać 
jednostkowego, wykonywanego ręcznie dzieła sztuki? 
Austriacka manufaktura Lumen White udowadnia, że 
to co dla innych jest niemożliwe, dla nich jest chlebem 
powszednim. Inżynierowie wyszli z założenia, że 
w głośnikach klasy absolutnej nie powinno być miejsca 
na żadne oszczędności pod kątem zastosowanych 
idei, komponentów i technologii.

Firma produkuje monumentalne trójdrożne kolumny 
podłogowe, w których pracują najlepsze możliwe 
ceramiczne przetworniki średnio- i niskotonowe 
oraz diamentowe tweetery, zestrojone za pomocą 
komponentów z najwyższej półki. Obudowy wykonane 
ze zoptymalizowanej rezonansowo formowanej 
sklejki, nawiązują kształtem do liry, wytłumiając 
drgania tylnej części membran dzięki zwężającemu się 
tyłowi. Stolarka jest tu najwyższej próby, dzięki czemu 

konstrukcje Lumen White mogą stać się prawdziwą 
ozdobą ekskluzywnych salonów. Oprócz zapierających 
dech walorów wizualnych kolumny charakteryzują 
się niepowtarzalnymi cechami sonicznymi. Wszystkie 
modele mają wysoką skuteczność, umożliwiającą 
współpracę z egzotycznymi wzmacniaczami 
lampowymi. Powoduje ona również niespotykaną 
dokładność i przejrzystość w odwzorowaniu dźwięku, 
co można docenić zwłaszcza słuchając nagrań 
w dostępnych postaci winylowej oraz w gęstych 
formatach cyfrowych.

Wielu recenzentów na całym świecie, którzy zetknęli 
się z głośnikami Lumen White, pisze otwarcie 
o „najlepszym dźwięku w kategorii absolutnej”, 
„bezkompromisowym realizmie w przekazie muzyki”,  
czy „ponadczasowym sprzęcie do słuchania muzyki 
w domu”.

White Light Anniversary
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Avantgarde XA
Wzmacniacze z serii XA charakteryzują się najlepszymi możliwymi 
rozwiązaniami w dziedzinie techniki audio, zapewniając high-endowe 
brzmienie i niespotykane standardy wykonania.

Trio XD

Zero XD

Mezzo XD

XA PRE

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. 

Kolumny Avantgarde Acoustic od 11 900 €
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Design i wzornictwo
Głośniki Avantgarde to nie tylko doskonały dźwięk. 

Każdy z modeli dostępny jest w kilkunastu opcjach kolorystycznych. 
Zarówno tuby jak i panele wykończeniowe, można dopasować tak, 
aby współgrały wizualnie z każdym wnętrzem. Sytuacja wygląda 

podobnie w przypadku urządzeń z serii XA.
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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 bezpieczeństwa 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 
opuszczeniem 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, przedwzmacniacze liniowe 
i gramofonowe oraz urządzenia zasilające.

Urzędzenia Octave w sprzedaży od 16 900 zł

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

octavehiend.pl
Octave V80 SE

3332



YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

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 
koncentruje się na rzetelnym, naukowo-inżynierskim podejściu do zagadnienia. Inżynierowie Chario 
używają naturalnych i ekologicznych materiałów (m. in. drewno i jego pochodne, w tym celuloza), 
projektując 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.

Kolumny Chario dostępne od 1 590 zł

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

Seria Constellation MKII
Linia głośników Constellation została 
zaprojektowana tak, aby radzić sobie 
z poważnymi problemami akustycznymi, 
występującymi w większości pomieszczeń 
mieszkalnych.

Seria ACADEMY
Obecna od kilkunastu lat na rynku flagowa seria zestawów przeznaczonych 
do najlepszych systemów stereo i surround. Masywne drewniane obudowy, 
pełnopasmowe brzmienie, pełen realizm muzyki.

Cielo, Balbo

Sonnet

Pegasus
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Spendor został założony w roku 1960, przez Spencera i Dorothy Hughes, i to właśnie 
od ich imion pochodzi nazwa firmy. Na przestrzeni lat, dzięki połączeniu tradycyjnego 
ręcznego rzemiosła, wypracowanych od lat rozwiązań oraz nowoczesnych materiałów 
konstrukcyjnych, udało się uzyskać wyjątkowe w skali światowej produkty, spełniające 
wymagania nawet najbardziej wybrednych koneserów muzyki i sprawdzające się 
w bardzo różnorodnych domowych aplikacjach.
Kolumny Spendor można nabyć od 4 900 zł

Seria CLASSIC
We wszystkich modelach serii Classic, Spendor zastosował własne przetworniki nisko-
średniotonowe najnowszej generacji, charakteryzujące się membranami z polimeru i Kevlaru, 
odlewanymi koszami magnezowymi oraz bardzo wydajnymi układami magnetycznymi. 
Zoptymalizowano tłumienie elektrodynamiczne i poprawiono rozpraszanie cieplne układów, 
co przełożyło się bezpośrednio na niepowtarzalne brzmienie tych zestawów głośnikowych.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

spendor.pl

Spendor D9

Spendor Classic 200

Spendor Classic 3/1
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Seria A 
Ich nowoczesne kształty i ładne naturalne forniry to tylko 
jedna strona medalu. Każdy z modeli wyposażony jest 
w najskuteczniejszą broń Spendora: własną technologię 
głośnikową, połączoną z firmowym sposobem konstruowania 
obudów oraz strojeniem filtrów zwrotnic. System dynamicznego 
tłumienia zamienia wzbudzanie niepożądanej energii akustycznej 
w niesłyszalne ciepło za pomocą tłumików polimerowych 
rozmieszczonych w kluczowych punktach konstrukcji, czego 
rezultatem jest naturalnie szybkie, wciągające brzmienie. 
Seria A to nowoczesne w formie konstrukcje, które stapiają się 
z każdym wnętrzem.

Seria D 
Wprowadzona kilka lat temu topowa seria D ma się bardzo dobrze, zapewniając wytrawnym 
melomanom naturalne brytyjskie brzmienie, a projektantom wnętrz trzy nowoczesne, estetyczne 
modele o klasycznym wzornictwie, które dzięki kilku opcjom wykończenia można dopasować do 
wnętrz o różnym wystroju.

Spendor A7

Spendor D7.2

Spendor A1

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

spendor.pl
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Seria Veritas Style
Minimalistyczne wzornictwo, maksymalnie prosta 
forma, tylko dwa kolory wykończenia (czarny lub biały 
mat), a w zamian łatwość wysterowania przez słabsze 
wzmacniacze, a przede wszystkim brzmienie, które nie 
ma sobie równych w tej kategorii cenowej. Tak właśnie 
można opisać podstawową serię kolumn Phonara, która 
udowadnia, że niemieccy inżynierowie po raz kolejny 
wykonali kawał dobrej roboty..

Seria Veritas NEXT
Średnia półka konstrukcji Phonara cechuje się 
bardziej wyrafinowanym wzornictwem, bogatszą 
paletą kolorystyczną i jeszcze lepszą jakością 
zastosowanych przetworników, dzięki czemu 
brzmienie zadowoli naprawdę wybrednych 
słuchaczy. Uwaga: wersją rozwojową 
stereofonicznych modeli Next są aktywne, 
bezprzewodowe kolumny z serii Match Air.

Od blisko 50 lat niemiecka firma dostarcza 
swoim odbiorcom na całym świecie rozwiązania 
głośnikowe kojarzące się z inżynierską rzetelnością 
i solidnością, a jednocześnie niewygórowanymi 
cenami. Te cechy plasują Phonara w czołówce 
niszowych producentów z branży hi-fi.
Oprócz klasycznych konstrukcji pasywnych, 
nadających się idealnie do systemów stereo 
i kina domowego, Phonar oferuje także głośniki 
z modułami bezprzewodowymi, pozwalające na 
transmisję dźwięku w 24-bitowej rozdzielczości.
Kolmny Phonar w sprzedaży od 2 490 zł

Veritas P3 Style

Veritas P4 NEXT
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Prawdopodobnie najlepsze 
przewody audio na świecie!

Analog, cyfra, zasilanie – tam gdzie potrzebny jest najlepszej jakości prąd, 
powinien znaleźć się Siltech.
Ponad 35-letnie doświadczenie w branży sprzętu 
audio. Prowadzony przez Edwina Rijnvelda od samego 
początku działalności Siltech wyspecjalizował się 
w najwyższej klasy przewodach, oferując swoje 
produkty zarówno wymagającym melomanom oraz 
audiofilom, jak i wyspecjalizowanym laboratoriom 
pomiarowym i medycznym. 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 monokrystalicznego srebra o dużej średnicy i stopu 
srebra ze złotem, a w modelach podstawowych jest to 
monokrystaliczna miedź. W tym ostatnim przypadku 
technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie czystości 
surowca drastycznie spowalniającej procesy starzenia 
materiału. Procesy te nie dotyczą metali szlachetnych, 
takich jak srebro i złoto, w miarę upływu czasu 
wykazujących lepsze przewodnictwo. Przewody Siltech 
w sprzedaży od 390 zł

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

siltechkable.pl
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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 – kla-
sycznie 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: monokry-
stalicznego 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 finezyjne, misternie 
wykonane przewody tej firmy to istna biżuteria ciesząca nie 
tylko uszy, ale również poczucie wizualnej estetyki. Widać to 
także w przypadku odważnych, futurystycznych i designer-
skich zestawów głośnikowych oraz urządzeń wzmacniających 
produkcji Crystala. Właścicielka traktuje bowiem sprzęt 
audio całościowo, zapraszając słuchacza do świata dźwięku, 
w którym Muzyka jest królową. Przewody sprzedaży od 83 €

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

crystalcable.com
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Podkładki i rezonatory
SPU-8 to wykonane ze specjalnego stopu mosiężnego 
podkładki antywibracyjne, na których stawiamy kolce 
konstrukcji głośnikowych, a kwarcowe RIQ-5010 służą 
podobnym celom dla elektroniki do zastosowań audio. 
W większości przypadków potrafią naprawdę zadziwić 
słuchacza!

Platforma powietrzna
To wibroizolacyjna podstawa pod urządzenia audio, która niweluje szkodliwe 
wpływy drgań mogących przenosić się przez podłogę i umeblowanie, 
a pochodzących od pracujących głośników oraz elementów elektrycznych, 
takich w transformatory i sekcje zasilania.

Okablowanie
Japoński Acoustic Revive oprócz specjalistycznych akcesoriów produkuje 
również wyśmienite przewody audio z najwyższej półki: głośnikowe, 
zasilające i sygnałowe, z podziałem na analogowe i cyfrowe.

Przewody i akcesoria audio

Platformy kwarcowe
Te innowacyjne platformy wykonane z drewna orzesznika 
i wypełnienia w postaci kryształków kwarcowych, można 
wykorzystać jako podstawy pod głośniki i elektronikę. Na zasadzie 
oddziaływań antywibracyjno-elektrostatycznych potrafią one dodać 
ostatecznego szlifu muzyce słuchanej w domowych systemach audio.

Rezonator Schumanna
RR-888 jest generatorem fal Schumanna. Są to fale o podstawowej 
częstotliwości 7.83 Hz, emitowane przez pole elektromagnetyczne 
Ziemi, obecne na jej powierzchni i w jonosferze. Fale te potrafią 
wpływać korzystnie na samopoczucie człowieka.

RAF-48H

Absolute Power Cord

RCA 1.0 triple C-FM

RR-888

RST-38H
SPU-8

RIQ-5010
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Japoński Acrolink to jedna z najciekawszych firm, oferujących kable 
połączeniowe na świecie. Wciąż i wciąż na nowo przekracza granice, 
wydawałoby się, nie do przekroczenia – zarówno w dziedzinie badań nad 
przewodnikami, jak i nad dielektrykami.

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 8N i 7N 
(a więc 99.999999 % i 99.99999 %), o wewnętrznej strukturze krystalicznej 
dostosowanej do najwyższych standardów audio.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

acrolink.pl
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Akcesoria akustyczne
W związku ze sporym zainteresowaniem 
Japończycy wprowadzili do oferty również 
akcesoria mechaniczne, takie jak izolatory 
i podkładki wibroakustyczne pod sprzęt 
i głośniki, a także slipmaty i krążki dociskowe 
do zastosowania w gramofonach.

Wtyki i akcesoria elektryczne
Odpowiednio zaaplikowane akcesoria w niektórych przypadkach mogą wręcz dramatycznie poprawić 
jakość brzmienia systemów Audio. Oyaide produkuje zaawansowane listwy, wtyki i gniazda zasilające, 
a także szeroki wybór złącz głośnikowych i sygnałowych.

Kable głośnikowe
Wiele japońskich firm specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy 
przewodów do zastosowań audio. Jedną z nich jest istniejąca 
od roku 1952 Oyaide. Firma rozpoczęła działalność jako mały 
sklep, przeobrażając się stopniowo w producenta przewodów 
z najczystszej miedzi beztlenowej, pochodzącej z czołowych 
japońskich koncernów.

Interkonekty
Weryfikacja produktów odbywa się na każdym etapie ich 
powstawania: od modelu teoretycznego i prototypu przez 
proces produkcyjny aż po finalną weryfikację pomiarową 
i odsłuchową. Pozwala to na ciągłe udoskonalanie rozwiązań 
i osiągnięcie najważniejszego celu: jak najlepszego dźwięku.

Kable zasilające
Kluczowym punktem jest dobór technologii i materiałów, 
pozwalających uzyskać wyjątkowe rezultaty soniczne wyrobów. 
Oyaide współpracuje z wieloma japońskimi podwykonawcami 
i ośrodkami naukowymi, a każdy z produktów jest sprawdzany 
na wielu etapach kontroli jakości.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

oyaide.com

AR-910

GPXe V2

STB-MSX
Wtyki zasilające C-046/P-046e

Focus 1

EXPLORER - przewody głośnikowe ze szpuli
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Swobodny dźwięk i pomysłowy design
W ofercie Boenicke znajdziemy zgrabne, minimalistyczne 
konstrukcje: jeden model podstawkowych monitorów 
i trzy modele podłogowe, różniące się gabarytami. Każdy 
z nich można zamówić w wersji podstawowej, ulepszonej 
lub najwyższej, dopasowując nie tylko skalę dźwięku do 
przestrzeni mieszkalnej, ale także jego klasę jakościową – 
zależnie od własnych potrzeb i możliwości.

Dzięki czterem wersjom wykończenia w naturalnym 
drewnie słuchacz bez problemu dopasuje wybrany model 
do charakteru wnętrza dedykowanego słuchaniu muzyki.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

boenicke-audio.ch

Sven Boenicke to człowiek, który nie kłania się utartym 
wzorcom i stereotypom pokutującym we współczesnej 
inżynierii głośnikowej. Firmując swoim nazwiskiem 
grupę innowacyjnych konstrukcji zaprojektowanych 
i wyprodukowanych samodzielnie pokazał, jak pójść w całkiem 
nowym kierunku, zadając kłam obowiązującym trendom.
Innowacyjne konstrukcje Boenicke wytyczają nowe szlaki 
w technice głośnikowej, udowadniając, że nie ma jedynie 
słusznych technologii, a klasyczne materiały można 
wykorzystać w zupełnie nowy sposób.
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Obudowy to lustrzane połówki frezowanych bloków 
drewna. Mają one wąskie ścianki przednie, woofery 
umieszczone z boku i dodatkowe tweetery z tyłu. 
Głośniki wykonane z celulozy i drewna są własnej 
produkcji, a największe W13 mają aktywną  
sekcję basową.
Największą zaletą jest możliwość weryfikacji produktów 
dzięki doświadczeniu Svena Boenicke w realizacji blisko 
300 koncertów muzyki klasycznej. Jako że był on obecny 
przy nagraniu, jest w stanie usłyszeć i wyeliminować 
wszystkie uchybienia w brzmieniu swoich głośników.
Kolumny Boenicke w sprzedaży 16 900 zł

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

boenicke-audio.ch

W roku 1999 Sven Boenicke założył w Bazylei manufakturę 
produkującą zestawy głośnikowe z wykorzystaniem 
samodzielnie wytwarzanych komponentów. Jego założeniem 
od samego początku było wypracowanie rozpoznawalnej 
na pierwszy rzut oka sygnatury designerskiej i dźwiękowej 
wszystkich konstrukcji. 
Nie każdy czuje się na siłach podążać drogą w nieznane. 
W przypadku Boenicke udało się to doskonale, gdyż ich 
oryginalne produkty sukcesywnie zdobywają uznanie 
zarówno wśród wielu światowej sławy specjalistów z branży 
audio, jak i najbardziej wymagających klientów.
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Wkładki gramofonowe
Delikatny sygnał z gramofonowej wkładki MC 
(ruchoma cewka jako detektor drgań mechanicznych 
z płyty winylowej) wymaga specjalnego toru 
analogowego, korygującego przebieg i wzmacniającego 
sygnał. Wielkości parametrów są wielokrotnie niższe 
niż we wkładkach MM (z ruchomym magnesem), 
a więc zarówno jakość wykonania jak i zastosowane 
technologie muszą być najwyższej próby.

W ofercie Phasemation znajdziemy pięć modeli 
wkładek MC, w tym jeden dedykowany nagraniom 
zrealizowanym w technice monofonicznej.YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

phasemation.com

W ofercie wyśmienitej elektroniki z najwyższej półki 
znajdziemy: purystyczne lampowe wzmacniacze mocy, 
przedwzmacniacze liniowe, a także gramofonowe 
stopnie korekcyjne i transformatory step-up, służące do 
zwiększenia poziomu sygnału z wkładek MC.

Mimo zastosowania klasycznych, znanych od 
dziesięcioleci rozwiązań, Phasemation wyposaża swoje 
konstrukcje w nowoczesne moduły zabezpieczeń 
i sterowania, czyniąc z nich urządzenia na miarę 
XXI wieku.

Phasemation CA-1000

Phasemation MA-1000

Phasemation PP-2000

Japoński producent wzmacniaczy i wkładek do 
gramofonów swój rodowód czerpie z branży 
elektronicznych instrumentów pomiarowych. Stąd też, 
mimo egzotyki niektórych lampowych konfiguracji 
swojego autorstwa, potrafi zapewnić niekwestionowaną 
techniczną rzetelność wszystkich produktów.
Nazwa jest skrótem od wyrażenia „Phase Information”, 
zawierając według konceptu firmy kluczową filozofię 
prawidłowego dźwięku: zgodności fazowej pomiędzy 
dwoma kanałami oraz rzetelności w przekazie 
najdrobniejszych dźwiękowych informacji, które dają 
wrażenie spektaklu na żywo.
Urzędzenia w sprzedaży od 2 990 zł
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Genialny konstruktor wzmacniaczy lampowych i jednocześnie 
oddany meloman – Taku Hyodo – konstruuje najwyższej klasy 
wzmacniacze już od ponad 40 lat, a w latach 90. XX wieku 
stworzył od podstaw firmę Leben, w której łączy 
bezkompromisowe lampowe brzmienie 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 wzmacniaczy 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. W sprzedaży od 7 990 zł

Szlachetny lampowy vintage 
japońskiej szkoły dźwięku

YOUR TEXT
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leben.pl

Leben CS-300F

Leben CS-600XLeben CS-1000P
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Audio Reveal

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

audioreveal.com

Z ziemi polskiej w świat

Z nieukrywaną dumą przedstawiamy Państwu 
prawdziwy rodzynek w naszej ofercie: lampowy 
wzmacniacz zintegrowany polskiej produkcji!

Pierwszy model noszący nazwę First, to 
wzmacniacz oparty o lampy mocy KT88 
i sterujące 12AU7 oraz 12AX7 to konstrukcja 
dual mono w czystej klasie A, która oddaje 
moc 10 W na kanał. Nie jest to dużo, ale dzięki 
sporej wydajności prądowej wynikającej 
z „przewymiarowanego” zasilania pozwala 
na komfortowe wysterowanie większości 
systemów głośnikowych dostępnych na 
rynku. Od strony wizualnej jest to klasyczna 
konstrukcja z lampami na zewnątrz i gustownym 
panelem frontowym z litego drewna. 

Już wkrótce na rynku pojawi się kolejny 
model – Second – wykorzystujący lampy mocy 
KT150 i charakteryzujący się znaczniej większą 
wydajnością. Brawo, Polska!

YOUR TEXT
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W skromności siła

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

Cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń 
elektronicznych firmy Heed są wyjątkowo małe 
obudowy, które kryją w sobie oryginalne, wypracowane 

przez lata patenty pozwalające 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. 
Dostępne od 690 zł
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Żaden inny komponent hi-fi nie ma tak dużego wpływu 
wizualnego na wnętrze mieszkalne, jak zestawy głośnikowe. 
Filozofia firmy Castle od lat zakłada, że mają one brzmieć 
najlepiej jak to możliwe i wyglądać jak meble wysokiej klasy. 
Wszystkie modele dostępne są w naturalnych fornirach – 
każdy z nich jest nakładany ręcznie i wykańczany przez 
wykwalifikowanych, 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.

W sprzedaży od 1 390 zł

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 popularność w świecie sprzętu hi-fi.

YOUR TEXT
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Gramofony i akcesoria
Music Hall oferuje miłośnikom dobrego stereo przede 
wszystkim duży wybór gramofonów analogowych, 
a także wkładek i innych akcesoriów gramofonowych

Filozofia amerykańskiego koncernu Music Hall jest zaskakująco 
prosta: dostarczać odbiorcom jak najlepszy sprzęt audio w jak 
najprzystępniejszych cenach. Music Hall integruje świat muzyki 
z winylu i cyfry, proponując słuchaczom doskonale brzmiące 
i funkcjonalne urządzenia.
W sprzedaży od 230 zł

Wzmacniacze
a30.3 to wzmacniacz zintegrowany o rewelacyjnym stosunku 
jakości do ceny oraz o niezrównanej uniwersalności, pozwalającej na 
wykorzystanie każdego współczesnego źródła muzyki. Na pokładzie 
znajdziemy przedwzmacniacz gramofonowy MM, szereg wejść 
analogowych, wejścia cyfrowe: USB 24 bit / 192 kHz, optyczne 
i koaksjalne, a także odbiornik Bluetooth V2.1 AptX.

YOUR TEXT
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mmf-5.3se

a30.3
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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.

YOUR TEXT
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Ta japońska marka powstała w roku 2016, proponując innowacyjne high-endowe 
słuchawki, wyposażone w komory rezonansowe i dodatkowy głośnik opóźniający 
część sygnału. Technika ta daje wrażenie muzyki grającej przed nami, a nie 

„w głowie” – czyli zupełnie inaczej niż we wszystkich słuchawkach.

Crosszone CZ-1
Pierwszy i jednocześnie flagowy model. Dwudrożne słuchawki 
w obudowie zamkniętej, wyposażone w głośniki: 23 i 40 mm oraz 
dodatkowy opóźniający 40 mm na każdy kanał. Dzięki swojej 
budowie zapewniają niesamowity komfort użytkowania.

Crosszone CZ-10
Nowość w ofercie. Tańsze, dwudrożne, z głośnikami: 23 i 35 mm 
i opóźniającym 35 mm. Jest to konstrukcja nieco mniejsza i lżejsza 
niż CZ-1, wyposażona jednak we wszystkie firmowe rozwiązania 
i cechy, takie jak przednia prezentacja przestrzenna i wygoda 
długiego słuchania.

YOUR TEXT

SUBTEXT HERE

crosszone.jp
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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 montażowe, 
systemy interkom i sterowania bezprzewodowego, 

na zaawansowanych urządzeniach do dystrybucji 
dźwięku kończąc, marka ta przez lata stała się sy-
nonimem słowa „multiroom”. Russoundowi udało 
się przetrwać w szalenie trudnym i zmieniającym się 
praktycznie z miesiąca na miesiąc świecie elektroniki 
konsumenckiej, proponując sprawdzone, a jedno-
cześnie dostosowane do najnowszych rynkowych 
trendów rozwiązania.

Kluczowe produkty z oferty Russound:

MCA-88 – Wielostrefowy kontroler 
umożliwiający obsługę ośmiu nieza-
leżnych stref audio oraz podłączenie 
ośmiu źródeł dźwięku, dając możliwość 

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

MBX-PRE – Bezprzewodowy streamer multimedialny 
zaprojektowany, aby dostarczyć prostego, zarówno 
w instalacji jak i w konfigurowaniu, rozwiązania 

wysokiej jakości dla każdego systemu audio. MBX-PRE może być używany 
jako pojedyncze źródło dla sygnału stereo dla jednego pomieszczenia lub 
dostarczyć sygnał dla dużego systemu obejmującego cały dom, poprzez 
łatwe w użyciu analogowe wyjścia liniowe lub wyjścia cyfrowe. Urządzenie 
ma wbudowane następujące aplikacje: spotify connect, tidal, deeper, dlna, 
chromecast, airplay, bluetooth, vtuner, tunein, airblade, pandora, usb.

XTS Plus – to stylowy naścienny ekran dotykowy, który 
posiada wbudowaną aplikację MyRussound, pozwalającą 
kontrolować urządzenia audio podłączone do domowej 
sieci, takie jak kontrolery z serii MCA lub urządzenia z serii 

XStream. Daje możliwość pełnej i łatwej kontroli nad systemem Russound, 
eliminując potrzebę używania telefonu lub tabletu w celu zmiany głośności 
lub odtwarzania muzyki.

MBX-AMP – Bezprzewodowy streamer strefowy 
ze wzmacniaczem został zaprojektowany jako proste, 
zarówno pod względem instalacji jak i konfiguracji, 

rozwiązanie wysokiej jakości do każdego miejsca w domu. Dodatkowo za-
awansowany system integracji z telewizorem pozwala MBX-AMP na dzielenie 
głośników pomiędzy twoim telewizorem a systemem audio w prosty sposób, 
bez dodatkowego sprzętu lub systemu kontroli. Urządzenie ma wbudowa-
ne następujące aplikacje: spotify connect, tidal, deeper, dlna, chromecast, 
airplay, bluetooth, vtuner, tunein, airblade, pandora, usb. 

IC-610 – to głośnik uniwersalny do zabudowy sufitowej, 
który został wyposażony w zintegrowaną przegrodę/
komorę głośnikową dla zwiększenia sztywności oraz 
pogłębienia basów. Ze względu na szereg cech nie-

spotykanych w innych produktach z tej półki cenowej, od parabolicznego 
rozchodzenia się dźwięku po odchylany głośnik (aż do 15 stopni), który 
pozwala na precyzyjne ukierunkowanie dźwięków o średnich i wysokich 
częstotliwościach, IC-610 potrafi zachwycić. 

XZone70V – Streamer i wzmac-
niacz miksujący 100V – to wy-
godne urządzenie typu „wszystko 

w jednym”, przeznaczone do w zastosowań w różnego rodzaju obiektach 
użyteczności publicznej małej i średniej wielkości. XZone70V ma wbu-
dowany moduł XStream, który umożliwia streaming zawartości audio 
z chmury, sieci domowej, urządzeń z funkcją AirPlay™, a także tabletów 
i smartfonów. Te wszystkie opcje zmieszczono w obudowie o niedużych 
rozmiarach, umożliwiając użytkownikowi skorzystanie z zasobów muzyki 
sieciowej, serwisów internetowych, a także osobistych urządzeń audio 
działających w protokole DLNA. Na tylnym panelu znajduje się złącze USB, 
zapewniające dodatkową opcję odtwarzania muzyki z pamięci przenośnej 
lub twardego dysku wyposażonego we własny zasilacz.

Wielostrefowy kontroler MCA-88

Streamer MBX-PRE

Strefa 1 — Kuchnia

Strefa 2 — Salon

Strefa 3 — Sypialnia

Strefa 4 — Łazienka

Strefa 5 — Pokój

Strefa 6 — Ogród

Schemat przykładowego systemu 
Russound MUTIROOM
Multiroom to system umożliwiający słuchanie muzyki 
w każdym pomieszczeniu. Potrzebujemy Kontrolera Multiroom 
(np. MCA-88), do którego podłączamy źródło/a dźwięku oraz głośniki, 
rozmieszczone w wybranych przez nas pomieszczeniach. Odtwarzanie opiera 
się o połączenie z siecią lokalną lub Bluetooth. Możemy zatem jako źródło dźwięku 
wykorzystać domowe urządzenia – telefon, zestaw kina domowego, odtwarzacz płyt, 
odbiornik radiowy albo telewizor. Sterowanie odbywa się poprzez urządzenia mobilne 
(telefon, tablet) lub system klawiatur.
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Kompleksowe usługi instalacyjne z zakresu:
• systemów multiroom
• nagłośnienia stereo i surround
• akustyki pomieszczeń
• systemów kina domowego
• transmisji dźwięku i obrazu
• systemów videokonferencyjnych

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

YOUR TEXT
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Multiroom i systemy sterowania
Multiroom to dystrybucja dźwięku i obrazu 
(również z instalacji TV SAT) do wielu niezależnych 
pomieszczeń. System taki zrealizować można klasycznie, 
przewodowo, jak i za pomocą wygodnych rozwiązań 
bezprzewodowych. Systemy sterowania umożliwiają 
zintegrowanie osobnych pilotów bezprzewodowych 
przypisanych do poszczególnych urządzeń i systemów 
tak, by sterować wszystkim z jednego interfejsu. 
Za pomocą jednego sterownika (panelu dotykowego, 
klawiatury, pilota, tabletu lub smartfona) możemy 
skonfigurować dowolne urządzenia i systemy (od kina 
domowego, przez multiroom, po automatykę domową).

Systemy oświetleniowe
Wykorzystanie zaawansowanych systemów 
sterowania oświetleniem pozwala na 
zastosowanie co najmniej kilku obwodów 
świetlnych i konfigurację osobnych „scen”, 
dostępnych za jednym naciśnięciem. 
Zaawansowane systemy oświetleniowe 
są coraz częściej spotykane nie tylko 
w obiektach użyteczności publicznej, ale 
także w zwykłych mieszkaniach i domach. 
Systemy te to nie tylko komfort czy 
podkreślenie wystroju wnętrza. To także 
oszczędność energii elektrycznej, osiągana 
zwłaszcza przy integracji z systemami 
sterowania i automatyki domowej, w których 
można zaprogramować parametry, ściśle 
dostosowując oświetlenie w danym momencie 
do potrzeb użytkowników.

Akustyka pomieszczeń
Prawidłową akustykę pomieszczenia można 
opisać bardzo prosto: charakteryzuje się ona 
brakiem nadmiernego pogłosu w zakresie 
średnich i wysokich tonów oraz jak największym 
zniwelowaniem rezonansów w zakresie basowym. 
Pierwszy z aspektów odpowiada za naturalność 
dźwięku. Drugi  pozwala na komfortowy odbiór 
wrażeń dźwiękowych. W celu poprawienia 
akustyki pomieszczeń stosuje się odpowiednie 
materiały, takie jak ustroje pochłaniające, ustroje 
rozpraszające oraz panele izolacyjne.

Kino domowe
Kino w domu to nie tylko jakość (i wielkość!) 
obrazu, ale także powalający dźwięk. 
W zależności od warunków pomieszczenia 
można zastosować projektor kinowy, 
multimedialny lub telewizor.  Współczesne 
projektory oferują  rozdzielczość High 
Definition lub dużo większą 4k. Standardowe 
rozmiary ekranów to ponad 2 m szerokości 
u podstawy. Sprzęt audio do kina domowego 
to najczęściej głośniki w pełnej konfiguracji 
surround, czyli co najmniej 5.1 – para 
głośników przednich, tylnych, głośnik 
centralny oraz aktywny subwoofer. Układ 
ten może być uzupełniony o dodatkowe 
głośniki surround lub system Dolby Atmos 
(np. konfiguracje 7.1, 9.1, 5.1.4, 7.1.4) Zdarzają 
się także nietypowe konfiguracje, jak 3.1 (para 
głośników przednich, centralny i subwoofer), 
2.1 (stereo, subwoofer) lub 2.0 (para 
frontowych głośników stereo).

Nagłośnienie i systemy stereo
Muzyka to jedna z najpiękniejszych dziedzin 
sztuki, a wyspecjalizowany sprzęt audio służący 
do jej odtwarzania to jeden z najwspanialszych 
prezentów, jaki może sobie dać prawdziwy 
meloman. Jesteśmy ciągle na czasie, proponując 
naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania 
dostępne w branży audio. Mamy jednak na 
uwadze, że najlepsze stereo nie jedno ma imię. 
Dlatego właśnie proponujemy kompleksowe 
rozwiązania związane z najwybitniejszym 
sprzętem do słuchania, jaki tylko można 
sobie wyobrazić. Jednocześnie w przypadku 
nagłośnienia do użytku profesjonalnego, 
oprócz jakości dźwięku, staramy się zapewnić 
trwałość zastosowanych rozwiązań, co pozwala 
bezproblemowo użytkować system w trudnych 

„warunkach bojowych”.
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Avantgarde Acoustic Duo XD

Dynaudio Evoke 50

Chario Serendipity

Avantgarde Acoustic Zero XD

Octave Jubilee
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