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Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych
oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN
PROCESORY GITAROWE

netto

brutto

Pedalboard

Zaawansowany procesor gitarowy [symulacje wzmacniaczy, kolumn,
mikrofonów oraz kostek], technologia Eleven HD, rejestracja oraz reamping
[USB], ekran dotykowy 7”, footswitche z ekranami OLED, obsługa drag-anddrop, looper 20min, metalowa konstrukcja

3 414

4 199

Gigboard
Nowość !!!

Zaawansowany procesor gitarowy [symulacje wzmacniaczy, kolumn,
mikrofonów oraz kostek], technologia Eleven HD, rejestracja oraz reamping
[USB], ekran dotykowy 7”, footswitche z ekranami OLED, obsługa drag-anddrop, looper 20min, metalowa konstrukcja

2 276

2 799

Looperboard
Nowość !!!

Zaawansowany looper gitarowy, ponad 9 godzin nagrywania w pamięci
wewnętrznej, 4 ścieżki stereo lub mono, tap tempo, inteligentne dostosowanie
tempa i kwantyzacja, ekran dotykowy 7”, wbudowane wysokiej jakości efekty,
metalowa konstrukcja

3 170

3 899

netto

brutto

FRFR-108
Nowość !!!

Aktywna kolumna gitarowa 2000W [1300/ 700] dedykowana do Headrush'a,
woofer 8", tweeter 1.4", 2 wejścia combo [XLR/ TRS], 1 wyjście XLR, solidna
elastyczna konstrukcja z odchylanym oparciem

935

1 150

FRFR-112

Aktywna kolumna gitarowa 2000W [1300/ 700] dedykowana do Headrush'a,
woofer 12", tweeter 1.4", 2 wejścia combo [XLR/ TRS], 1 wyjście XLR, solidna
elastyczna konstrukcja z odchylanym oparciem

1 219

1 499

netto

brutto

Expression

Pedał ekspresji, wykonany z trwałego materiału, podłoże zapewniające
ochronę przed poślizgiem, specjalny potencjometr 10k Ohm regulujący poziom
ekspresji, regulacja nacisku, 2 wyjścia jack 1/4"

487

599

Gig Bag

Lekka torba na Headrush Pedalboard wyłożona gąbką, kieszeń na akcesoria,
solidna rączka, regulowany pasek

259

319

Back Pack

Plecak Headrush [Pedalboard, Looperboard i Gigboard], wykonany z trwałego
materiału z grubą gąbką w środku, solidne gumowe rączki, kieszenie z przodu
oraz wewnętrzne na akcesoria, 10 specjalnych pasków do porządkowania
kabli

370

455

AKTYWNE MONITORY

AKCESORIA
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