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Gramofony

Acoustic Solid Royal Cena brutto 85990 pln

The Acoustic Solid Royal zapewnia niezwykle naturalne i pełne muzyczności wrażenia. Użyte w systemie o
odpowiedniej jakości możesz naprawdę poczuć muzyków grających dla Ciebie w Twoim salonie. Produkt z
najwyższej pólki firmy Acoustic Solid.

Acoustic Solid Edition New Cena brutto 36990 pln

Pomimo swojej relatywnie niskiej ceny Aucoustic Solid Machine oferuje jakość z osiągnięciem której mają
problemy nawet droższe wyroby konkurencji. Jest to związane z brakiem kompromisów w kluczowych
kwestiach.

Acoustic Solid Machine Cena brutto 31990 pln

Pomimo swojej relatywnie niskiej ceny Aucoustic Solid Machine oferuje jakość z osiągnięciem której mają
problemy nawet droższe wyroby konkurencji. Jest to związane z brakiem kompromisów w kluczowych
kwestiach.

Acoustic Solid Machine Small Alu Pur/Polished Cena brutto 20990 pln

Mała Maszyna to w istocie poważne, solidnie i precyzyjnie wykonane urządzenie, niewzruszone w swej
stabilności i czołgowej trwałości; urządzenie adresowane do ortodoksyjnego odłamu audiofilów.

Acoustic Solid 110 Metall Cena brutto 10990 pln

Proste piękno w połączeniu z najnowocześniejszą technologią, imponujące osiągi i wspaniała barwa
dźwięku - linia aluminiowa Acoustic Solid oferuje przyjemność słuchania w absolutnej perfekcji. Cena
dotyczy wersji z matowego aluminium. Wersja z aluminium polerowanego - dopłata 1000,-

Acoustic Solid 111 Metal Cena brutto 12990 pln

Gramofon wzorowany na modelu Acoustic Solid 111 Wood. Cena dotyczy wersji z matowego aluminium.
Wersja z aluminium polerowanego - dopłata 1000,-

Acoustic Solid 311 Metall Cena brutto 18990 pln

Proste piękno w połączeniu z najnowocześniejszą technologią, imponujące osiągi i wspaniała barwa
dźwięku - linia aluminiowa Acoustic Solid oferuje przyjemność słuchania w absolutnej perfekcji.
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Acoustic Solid Wood Round Black Cena brutto 31990 pln

Gramofon Wood MPX w wersji z zaokrągloną podstawą wykonaną ze sklejki „high-density” w kolorze black-
gloss o dobrych właściwościach akustycznych.

Acoustic Solid Wood Round MPX Cena brutto 31990 pln

Gramofon Wood MPX w wersji z zaokrągloną podstawą i platformą wykonaną ze sklejki „high- density” o
dobrych właściwościach akustycznych.

Acoustic Solid Wood Cena brutto 17990 pln

Rozwinięcie koncepcji modelu Classic Wood. Grubsza podstawa i aluminiowy talerz.

Acoustic Solid Wood Black Cena brutto 20990 pln

Wersja Acoustic Solid Wood z wykończeniem czarnym drewnem.

Acoustic Solid Wood MPX Cena brutto 18990 pln

Acoustic Solid Wood MPX jest kolejną wariacją modelu Acoustic Solid Wood, w której użyto płyty pliśniowej
zamiast stosowanego MDF. Niezwykłe doznania muzyczne.

Acoustic Solid Classic Wood Cena brutto 13990 pln

Gramofon posiada brzmienie naturalne, zrównoważone, z dobrym wypełnieniem. Znakomity bas. Popularny
gramofon Classic Wood, który z entuzjazmem zagra praktycznie każdą płytę. Dostępne wykończenia:
lakierowana wiśnia i orzech.

Acoustic Solid Classic Wood Black Cena brutto 14990 pln

Gramofon posiada brzmienie naturalne, zrównoważone, organiczne, z dobrym wypełnieniem. Znakomity
bas. Przyjemnie zagra praktycznie każdą płytę. Popularny gramofon Classic Wood w wersji z czarną,
lakierowaną podstawą.

Acoustic Solid 111 Transparent Alu Polished Cena brutto 13990 pln

Gramofon wzorowany na modelu Acoustic Solid 111 Wood, wykonany z czystego aluminium, wykończenie
"polished".
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Acoustic Solid 113 Bubinga Cena brutto 19990 pln*

Gramofon Solid 113 Wood Bubinga z chassis wykonanym z HDFu + ramię WTB 370.

* Podstawa nie stanowi wyposażenia gramofonu, jest oferowana oddzielnie.

Acoustic Solid VINTAGE Full Exclusive + WTB230 Cena brutto 23990 pln

Nowa seria gramofonów Acoustic Solid VINTAGE LINE Exclusive. W komplecie ramię WTB230.

Przedwzmacniacze gramofonowe

Acoustic Solid Phono Preamplifier MM/MC Cena brutto 6990 pln

Przedwzmacniacz o "elastycznej" funkcjonalności i naturalnym brzmieniu. Atrakcyjna cena jak na tej klasy
urządzenie.

Ramiona gramofonowe

WTB213 CARBON ARM TUBE Cena brutto 10990 pln

WTB313 CARBON ARM TUBE Cena brutto 11990 pln

WTB 370

Ramię WTB 370 jest produkowane wyłącznie dla firmy Acoustic Solid. Łożysko, przewody i przeciwwaga
zostały wykonane z tego samego materiału co ramię WTB (Rega) 303. Ramię WTB370 zostało
zmodyfikowane polegające na pozbyciu się dynamicznego antyskatingu co miało na celu wyeliminowanie
niedoskonałości prowadzenia igły oraz rezonansu sprężyny znajdującej się w mechanizmie.

* Zapytaj o cenę i dostępność
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Akcesoria gramofonowe

Baza do 12’’ ramienia gramofonu ROYAL

* Zapytaj o cenę i dostępność

Baza do 9’’ ramienia gramofonu ROYAL

* Zapytaj o cenę i dostępność

TOP BASE DISC FOR ROYAL 130MM

* Zapytaj o cenę i dostępność

TOP BASE DISC FOR ROYAL 100MM

* Zapytaj o cenę i dostępność

Baza do 12’’ ramienia gramofonów MACHINE i EDITION

* Zapytaj o cenę i dostępność

9' BASE FOR MACHINE&EDITION

* Zapytaj o cenę i dostępność

TOP BASE DISC 9'' STD

* Zapytaj o cenę i dostępność
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TOP BASE DISC 9'' SPECIAL DESIGN

* Zapytaj o cenę i dostępność

LOWER BASE DISC FOR MACHINE, MACHINE SMALL,
EDITION

* Zapytaj o cenę i dostępność

Silnik zewnętrzny

* Zapytaj o cenę i dostępność

Elektroniczny kontroler obrotów silnika M1 Cena brutto 2490 pln

Elektroniczny kontroler obrotów silnika M3 Cena brutto 3990 pln

Zestaw do kalibracji gramofonu Cena brutto 2990 pln

Szablon do kalibracji ramienia i wkładki Cena brutto 1690 pln

Wiertło do kalibracji otworów płyt winylowych Cena brutto 250 pln
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Lampa stroboskopowa Cena brutto 890 pln

Tarcza stroboskopowa Cena brutto 250 pln

Cyfrowa waga do pomiaru nacisku igły na płytę Cena brutto 790 pln

Akrylowa slipmata 4mm Cena brutto 499 pln

Dostępny w kolorze przezroczystym.

Slipmata skórzana Cena brutto 399 pln

Dostępne w kolorach: czarnym, białym, czerwonym, niebieskim i brązowym.

Olej do łożysk Cena brutto 199 pln

Pasek napędowy 1mm Cena brutto 299 pln

Struna napędowa 0,15mm Cena brutto 199 pln
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Docisk Solid Weight 600g Cena brutto 990 pln

Docisk gramofonowy wykonany ręcznie z aluminium. Waga 600 gramów. Dostępny w dwóch wersjach:
matowe aluminium oraz polerowane aluminium.

Precision Stabilizer SET Cena brutto 2190 pln

Ten piękny stojak na akcesoria, wykonany z polerowanego aluminium, firmy Acoustic Solid zawiera: - Docisk
600 gramów - Adapter do singli 45 rpm - Wiertło do kalibracji zbyt małych, centralnych otworów płyt
winylowych.

Adapter do singli 45 rpm Cena brutto 350 pln

ACOUSTIC SOLID akrylowa pokrywa do gramofonów Cena brutto 1890 pln

Pokrywa na wszystkie rodzaje gramofonów Solid Wood, Solid Classic Wood i Solid Wood 111 i 113.
Pokrywa ta została zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich gramofonów z drewnianą plintą.


