
netto brutto

MXL 440 Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, w zestawie

uchwyt sztywny

315 388

MXL 770 Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, filtr

dolnozaporowy, tłumik -10dB, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz, SPL 137dB,

w zestawie walizka, uchwyt sztywny i elastyczny, kolor czarny

406 499

MXL 770 Gray Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, filtr

dolnozaporowy, tłumik -10dB, pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz, SPL 137dB,

w zestawie walizka, uchwyt sztywny i elastyczny, kolor szary

324 399

[ Mega Promocja -20% !!! - standardowa cena 499 zł ]

MXL 990 Essential Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, pasmo

przenoszenia 20Hz - 20kHz, SPL 130dB, w zestawie uchwyt sztywny, kolor

szampański

271 333

[ Mega Promocja -20% !!! - standardowa cena 419 zł ]

MXL 990 Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, pasmo

przenoszenia 20Hz - 20kHz, SPL 130dB, w zestawie walizka, uchwyt sztywny i

elastyczny, kolor szampański

397 488

MXL 990 Blackout Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, pasmo

przenoszenia 20Hz - 20kHz, SPL 130dB, w zestawie walizka, uchwyt sztywny i

elastyczny, kolor czarny

315 388

[ Mega Promocja -20% !!! - standardowa cena 488 zł ]

MXL 2006 Mogami Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, kapsuła 1 cal,

niskoszumowe okablowanie wewnętrzne Mogami, w zestawie walizka, uchwyt

elastyczny

533 655

MXL V67i 2 mikrofony w jednym; podwójna kapsuła 1 cal, z jednej strony ciepłe

brzmienie [Warm], z drugiej jaśniejsze brzmienie w stylu lat 60-tych [Bright],

przełączniki kapsuł oraz tłumika -6dB, w zestawie elegancka drewniana

skrzynka i uchwyt sztywny

695 855

MXL CR77 Dynamiczny mikrofon sceniczny, nowoczesne brzmienie utrzymane w

stylistyce retro, charakterystyka kardioidalna, zintegrowany uchwyt

przeciwwstrząsowy, wytrzymała konstrukcja, czarny metalowy grill, w zestawie

walizka i ściereczka z mikrofibry

812 999

MXL CR89 Mikrofon pojemnościowy, uniwersalny [wokal, instrumenty], ciepłe brzmienie,

idealny do bliskich ujęć instrumentalnych, duża pozłacana kapsuła 32mm,

niskoszumowe okablowanie wewnętrzne, w zestawie walizka, uchwyt

elastyczny i ściereczka z mikrofibry

1 219 1 499
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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

Wielkomembranowe Mikrofony Pojemnościowe
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netto brutto

MXL V69 Mogami 

Edition

Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, kapsuła 1 cal,

okablowanie wewnętrzne Mogami, w zestawie walizka typu flightcase,

zasilacz, uchwyt sztywny i elastyczny, 2 kable Mogami 4.6m do połączenia

mikrofonu z zasilaczem i preampem

1 219 1 499

MXL R144 Mikrofon wstęgowy [charakterystyka ósemkowa], odporny na wysokie SPL, w

zestawie uchwyt elastyczny, walizka

524 644

netto brutto

MXL DX-2 Mikrofon dynamiczny z 2 kapsułami, charakterystyka [nerkowa/ super-

nerkowa], konstrukcja adresowana do rejestracji pieca gitarowego lub zestawu

głośnikowego, potencjometr Crossfade, odporność na wysokie poziomy

ciśnienia SPL, w zestawie uchwyt sztywny

370 455

netto brutto

MXL 550/551R Mikrofon wokalowy MXL 550 oraz instrumentalny MXL 551 [charakterystyka

kardioidalna], w zestawie uchwyty sztywne

524 644

MXL 990/991 W zestawie mikrofony pojemnościowe MXL 990, MXL 991 [charakterystyka

kardioidalna] oraz uchwyty sztywne i walizka

524 644

netto brutto

MXL TEMPO WR Mikrofon pojemnościowy USB, charakterystyka kardioidalna, kompatybilny z

iPadem, wyjście słuchawkowe, zasilany przez USB, w zestawie statyw

biurkowy i uchwyt sztywny, korpus biały, wiśniowy grill

361 444

MXL TEMPO SK Mikrofon pojemnościowy USB, charakterystyka kardioidalna, kompatybilny z

iPadem, wyjście słuchawkowe, zasilany przez USB, w zestawie statyw

biurkowy i uchwyt sztywny, korpus srebrny, czarny grill

361 444

MXL TEMPO KR Mikrofon pojemnościowy USB, charakterystyka kardioidalna, kompatybilny z

iPadem, wyjście słuchawkowe, zasilany przez USB, w zestawie statyw

biurkowy i uchwyt sztywny, korpus czarny, czerwony grill

361 444

netto brutto

MXL AC-404 Przenośny mikrofon konferencyjny USB, konstrukcja 3 kapsuł rejestrująca

równomiernie sygnał o zakresie 180 stopni

324 399

MXL AC-404 White Przenośny mikrofon konferencyjny USB, konstrukcja 3 kapsuł rejestrująca

równomiernie sygnał o zakresie 180 stopni

324 399

MXL AC-404 LED Przenośny mikrofon konferencyjny USB, konstrukcja 3 kapsuł rejestrująca

równomiernie sygnał o zakresie 180 stopni, gniazdo słuchawkowe 3.5mm,

Plug&Play, dioda LED zmieniająca kolor

406 499

MXL AC-424 Przenośny mikrofon konferencyjny USB, konstrukcja 3 kapsuł rejestrująca

równomiernie sygnał o zakresie 180 stopni, przycisk Mute, wyjście

słuchawkowe, solidna konstrukcja, zasięg do 10m

358 440

[ Mega Promocja -30% !!! - standardowa cena 629 zł ]

MXL AC-44

Nowość !!!

Miniaturowy mikrofon konferencyjny USB, charakterystyka szeroka

kardioidalna 180 stopni, AUX 3.5mm, złącze USB-C 2.0, Plug&Play [Mac, PC],

w zestawie kabel USB-A - USB-C oraz ściereczka z mikrofibry

487 599

MXL AC-44 White

Nowość !!!

Miniaturowy mikrofon konferencyjny USB, charakterystyka szeroka

kardioidalna 180 stopni, AUX 3.5mm, złącze USB-C 2.0, Plug&Play [Mac, PC],

w zestawie kabel USB-A - USB-C oraz ściereczka z mikrofibry

388 477

[ Mega Promocja -20% !!! - standardowa cena 599 zł ]

MXL AC-44 Cobalt

Nowość !!!

Miniaturowy mikrofon konferencyjny USB, charakterystyka szeroka

kardioidalna 180 stopni, AUX 3.5mm, złącze USB-C 2.0, Plug&Play [Mac, PC],

w zestawie kabel USB-A - USB-C oraz ściereczka z mikrofibry

388 477

[ Mega Promocja -20% !!! - standardowa cena 599 zł ]

Mikrofony Lampowe i Wstęgowe

Mikrofony Konferencyjne USB

Zestawy Mikrofonowe

Mikrofony Pojemnościowe USB

Mikrofon do Nagłośnienia Gitarowego
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netto brutto

MXL AC-40 EXT Opcjonalny mikrofon konferencyjny USB na gęsiej szyjce współpracujący z

głównym mikrofonem MXL AC-400/ AC-406, system pozwala na połączenie do

4 opcjonalnych mikrofonów, przycisk MUTE

280 345

MXL AC-360-Z V2 Mikrofon konferencyjny, 12 kapsuł rejestrujących równomiernie sygnał w

zakresie 360 stopni, zasięg do 7.5m, kompatybilny z oprogramowaniem Zoom

Video, zasilanie i sygnał po USB-C/ 3.0/ 2.0, Plug&Play, zasilacz i 4 kable

USB-C w zestawie

2 348 2 888

MXL AC-360-Z V2 

White

Mikrofon konferencyjny, 12 kapsuł rejestrujących równomiernie sygnał w

zakresie 360 stopni, zasięg do 7.5m, kompatybilny z oprogramowaniem Zoom

Video, zasilanie i sygnał po USB-C/ 3.0/ 2.0, Plug&Play, zasilacz i 4 kable

USB-C w zestawie

2 348 2 888

netto brutto

MXL OS1 KR 

OverStream Bundle

Zestaw dla streamera do gamingu i tworzenia podcastów, w zestawie studyjny

mikrofon pojemnościowy MXL 990 Blaze, profesjonalny uchwyt radiowy BCD

Stand z kablem XLR-XLR oraz uchwyt elastyczny z pop filtrem SMP-1

994 1 222

MXL OSPRO KR 

OverStream Pro 

Bundle

Zestaw dla streamera do gamingu i tworzenia podcastów, w zestawie studyjny

mikrofon pojemnościowy MXL 990 Blaze, profesjonalny uchwyt radiowy BCD

Stand z kablem XLR-XLR, uchwyt elastyczny z pop filtrem SMP-1 oraz

interfejs XLR-USB MicMatePro

1 374 1 690

netto brutto

MXL BCD-1 Mikrofony dynamiczny do zastosowań typu broadcast, charakterystyka

kardioidalna, jasne brzmienie, żłobiony grill, zintegrowane uchwyt

przeciwwstrząsowy, opcjonalny uchwyt radiowy [BCD Stand]

677 833

netto brutto

MXL BCD Stand Profesjonalny uchwyt radiowy, wbudowany kabel mikrofonowy o długości 3.6

m [XLR], solidna konstrukcja, montaż statywu na zacisk lub śruby

394 484

MXL Mic Mate Pro Adapter XLR-USB, 16-bitów/48kHz, Phantom 48V, gniazdo słuchawkowe

3.5mm do monitoringu, regulacja wzmocnienia sygnału, współpraca z

dowolnym mikrofonem, darmowe oprogramowanie MXL USB Recorder

Software, Plug&Play, kompatybilny [Mac/ PC]

524 644

MXL PF-001 Uniwersalny Pop-filtr z gęsią szyjką, kolor czarny 98 120

MXL PF-002 Metalowy Pop-filtr z gęsią szyjką, kolor czarny 122 150

MXL V69 Cabel 1 Kabel mikrofonowy XLR 7-pinów do połączenia MXL V69 Mogami z

zasilaczem lampowym

324 399

netto brutto

MXL 56 Uchwyt elastyczny do mikrofonów MCA SP-2, MXL2003 lub innych o średnicy

od ok. 4.13cm do 4.76cm

105 129

MXL 57 Uchwyt elastyczny do mikrofonów MXL V67 lub innych o średnicy od ok.

4.76cm, kolor czarny

105 129

MXL 90 Uchwyt elastyczny do mikrofonów MXL 770, MXL 990 lub innych o średnicy od

ok. 6.03cm

105 129

MXL 41-603 Uchwyt elastyczny do mikrofonów typu „paluszek” [MXL 603S, MXL993, itp.] 131 161

Uchwyty Elastyczne do Mikrofonów

Akcesoria do Mikrofonów

Mikrofony Dynamiczne

Podcast & Gaming

Mikrofony Konferencyjne USB
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