
INTERFEJSY AUDIO netto brutto

iRig 2 Interfejs audio, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod

Touch], Mac oraz Android, wejście instrumentalne [jack TRS 1/4"], wyjście

na wzmacniacz [jack TRS 1/4"], złącze do urządzenia mobilnego [TRRS

3.5mm], wyjście słuchawkowe, pokrętło gain, przełącznik THRU/FX

159 195

iRig Acoustic

Nowość !!!

Mikrofon/ interfejs do gitary [akustyczna, klasyczna], współpracujący z

urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod touch], Android i Mac, wbudowane

wyjście słuchawkowe, pasmo przenoszenia 15Hz - 20kHz, pokrowiec w

zestawie

207 255

iRig Acoustic Stage

Nowość !!!

Mikrofon/ preamp z DSP do gitary akustycznej, wejście jack [miksowanie

sygnału piezo gitary z mikrofonem], wyjście jack [wzmacniacz/ PA], wyjście

USB [rejestracja audio], funkcja Cancel Feedback [eliminacja sprzężeń

zwrotnych], 6 presetów, indywidualna kalibracja instrumentu

406 499

iRig HD 2

Nowość !!!

Interfejs audio 24-bity/96kHz, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad] Mac oraz PC, wejście instrumentalne Hi-Z [jack TRS 1/4"], pokrętło

gain, wyjście na wzmacniacz [jack TRS 1/4"], wyjście słuchawkowe z

regulacją, w zestawie kabel USB oraz Lightning, zawiera AmpliTube 4

406 499

iRig UA Interfejs audio 24-bity/48kHz oraz procesor efektów, współpracujący z

urządzeniami Android, 32-bitowe przetwarzanie sygnału, wysokiej jakości

preamp instrumentalny [jack 1/4"], wejście analogowe AUX, wyjście

słuchawkowe, dioda LED, gniazdo Micro-USB, zawiera AmpliTube UA

398 489

iRig PRE Interfejs audio z preampem mikrofonowym, współpracujący z urządzeniami

iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] oraz Android, wejście XLR, regulacja

poziomu głośności, zasilanie Phantom +48V, wyjście słuchawkowe,

przełącznik on/off, zasilanie [bateria 9V], wbudowany kabel TRRS 40cm

159 195

iRig PRO Interfejs audio/MIDI 24-bity, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] oraz Mac, wejście combo [XLR/ TRS 1/4"],

przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny z Phantom, MIDI In,

pokrętło gain, zasilanie USB, w zestawie kabel USB, 30-pin oraz Lightning

520 640

iRig Pro I/O

Nowość !!!

Interfejs audio/MIDI, współpracujący z urządzeniami [iOS, Android, Mac,

PC], wejście combo [XLR/ TRS 1/4"], przedwzmacniacz mikrofonowo-

instrumentalny z Phantom, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O [przewody w

zestawie], wskaźniki LED, zasilanie [USB lub 2 baterie AA]

602 740

iRig Pro DUO

Nowość !!!

Interfejs audio/MIDI, współpracujący z urządzeniami [iOS, Android, Mac,

PC], studyjnej jakości przedwzmacniacze [Phantom 48V], 2 wejścia typu

combo, 2 symetryczne wyjścia TRS, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O

[przewody w zestawie], wskaźniki LED, zasilanie [USB lub 2 baterie AA]

812 999

iRig STOMP Interfejs audio typu stompbox, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], może być używany z innymi efektami lub połączony z

wzmacniaczem lub nagłośnieniem PA, wejście [jack 1/4"], 2 wyjścia [jack

1/4"], wyjście słuchawkowe, regulacja gain, zasilanie [bateria 9V]

240 295
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INTERFEJSY AUDIO netto brutto

iRig Nano Amp

Nowość !!!

Mini wzmacniacz gitarowy z zintegrowanym interfejsem iRig [współpracuje

z iOS], moc 3W [amp A/B], głośnik 3”, wejście gitarowe jack 1/4”, wyjście

na kolumnę gitarową, wyjście słuchawkowe, regulacja Volume oraz Gain,

przełącznik Normal/ Bright, zasilanie [3 baterie AA]

202 249

StealthPedal CS Gitarowy kontroler/ interfejs audio [24-bity/48kHz], współpracujący z

komputerem [Mac, PC], obudowa w stylu wah-wah, 2 symetryczne wejścia

jack 1/4" [instrument Hi-Z, linia], 2 symetryczne wyjścia jack 1/4", wyjście

słuchawkowe, kontrola głośności, diody LED [tuner, poziom sygnału], 2

wejścia na zewnętrzny pedał [ekspresji/ switch], zasilanie poprzez USB

[ Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 1 099 zł ]

451 555

MIKROFONY netto brutto

iRig Mic Cast Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] oraz Android, przełącznik czułości HI-LO, wyjście

słuchawkowe, pracuje podczas rozmowy telefonicznej oraz z aplikacjami

VOIP, w zestawie statyw biurkowy

159 195

iRig Mic Field

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy stereo do zastosowań foto/video, współpracujący

z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], charakterystyka

kardioidalna, przetwornik A/D 24-bity/48kHz, niskie szumy własne,

wyposażony w obracane wejście, pokrętło gain, wyjście słuchawkowe

398 489

iRig Mic Lav

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy typu Lavalier, współpracujący z urządzeniami

mobilnymi, charakterystyka dookólna, wyjście słuchawkowe pozwalające na

podłączenie drugiego mikrofonu iRig Mic Lav, w zestawie osłona

przeciwwietrzna, klips oraz futerał

202 249

iRig Mic Lav 2 Pack

Nowość !!!

Zestaw 2 mikrofonów pojemnościowych typu Lavalier [iRig Mic Lav],

współpracujący z urządzeniami mobilnymi, charakterystyka dookólna,

wyjście słuchawkowe, w zestawie osłony przeciwwietrzne, klipsy oraz

futerał

324 399

iRig Mic Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] oraz Android, złącze do urządzenia mobilnego [TRRS

3.5mm] z wyjściem audio do odsłuchu w czasie rzeczywistym, 3-stopniowy

przełącznik czułości, w zestawie VocaLive, AmpliTube oraz iRig Recorder

240 295

iRig Mic HD Black

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPad Touch], Mac oraz PC, przetwornik 24-bity/48kHz, niskie szumy

własne, regulacja gain z kontrolką LED, w zestawie uchwyt sztywny,

pokrowiec, kabel USB oraz Lightning, kolor czarny

520 640

iRig Mic HD Silver

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPad Touch], Mac oraz PC, przetwornik 24-bity/48kHz, niskie szumy

własne, regulacja gain z kontrolką LED, w zestawie uchwyt sztywny,

pokrowiec, kabel USB oraz Lightning, kolor srebrny

520 640

iRig Mic HD-A Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami Android oraz PC,

przetwornik 24-bity/48kHz, niskie szumy własne, regulacja gain z kontrolką

LED, w zestawie uchwyt sztywny, pokrowiec, kabel USB oraz OTG

[ Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 640 zł ]

259 319

iRig Mic Studio XLR

Nowość !!!

Analogowy mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kardioidalna,

membrana 1 cal, zasilanie Phantom 48V przy podłączeniu do interfejsu

[iRig Pro Duo, iRig Pro, iRig Pre], w zestawie kabel mikrofonowy XLR 2m,

uchwyt sztywny oraz statyw tripod

406 499

iRig Mic Studio - 

Silver

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] oraz Android, kapsuła 1", niskie szumy własne,

przetwornik 24-bity/48kHz, wyjście słuchawkowe z regulacją głośności,

dioda LED, regulacja gain, w zestawie statyw tripod oraz kable Lightning,

Micro-USB OTG oraz USB, kolor srebrny

715 880

iRig Mic Studio - 

Black

Nowość !!!

Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] oraz Android, kapsuła 1", niskie szumy własne,

przetwornik 24-bity/48kHz, wyjście słuchawkowe z regulacją głośności,

dioda LED, regulacja gain, w zestawie statyw tripod oraz kable Lightning,

Micro-USB OTG oraz USB, kolor czarny

715 880

iRig Voice Green Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS,

wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor zielony

162 199

iRig Voice Blue Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS,

wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor niebieski

162 199
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MIKROFONY netto brutto

iRig Voice Yellow Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS,

wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor żółty

162 199

iRig Voice Pink Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS,

wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor różowy

162 199

iRig Voice White Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS,

wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor biały

162 199

netto brutto

iRig Pads

Nowość !!!

Kontroler MIDI groove, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad,

iPod Touch], Mac oraz PC, 16 podświetlanych dynamicznych padów, 2

potencjometry, slider, enkoder, 16 banków ustawień, gniazdo dla pedału

ekspresji/ sustain, w zestawie SampleTank, kabel USB oraz Lightning

598 735

iRig Keys 25

Nowość !!!

Mini klawiatura sterująca 2 oktawy, współpracująca z Mac oraz PC,

potencjometr VOL/ DATA, Octave Up/Down, w zestawie kabel USB,

oprogramowanie [SampleTank 3 SE, Grid, Elektronika]

243 299

iRig Keys 37

Nowość !!!

Mini klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z Mac oraz PC, koła

modulacji oraz pitch bend, 4 przyciski [OCT/ PROG], potencjometr VOL/

DATA, wskaźnik LED Power ON/ MIDI, gniazdo dla pedału ekspresji/

sustain, zasilanie przez USB, w zestawie kabel USB

324 399

iRig Keys 37 PRO

Nowość !!!

Klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z Mac oraz PC, koła

modulacji oraz pitch bend, 4 przyciski [OCT/ PROG], potencjometr VOL/

DATA, wskaźnik LED Power ON/ MIDI, gniazdo dla pedału ekspresji/

sustain, zasilanie przez USB, w zestawie kabel USB

406 499

iRig Keys MINI Mini klawiatura sterująca 2 oktawy, współpracująca z urządzeniami iOS

[iPhone, iPad, iPod touch], Android, Mac oraz PC, potencjometr VOL/

DATA, Octave Up/Down, w zestawie kabel Lightning, USB oraz OTG

324 399

iRig Keys Mini klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z urządzeniami iOS

[iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz PC, koła modulacji oraz pitch bend,

potencjometr Volume/ Data, przyciski Program, Octave Up/Down, gniazdo

dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie kabel USB, 30-pin oraz Lightning

520 640

iRig Keys PRO Klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], Mac oraz PC, koła modulacji oraz pitch bend,

potencjometr Volume/ Data, przyciski Program, Octave Up/Down, gniazdo

dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie kabel USB, 30-pin oraz Lightning

598 735

iRig MIDI 2

Nowość !!!

Interfejs MIDI, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod

Touch], Mac oraz PC, 3 porty MIDI [In, Out, Thru], diody LED MIDI In/Out,

w zestawie SampleTank, iGrand Piano, przewód USB oraz Lightning

321 395

iRig BlueTurn

Nowość !!!

Sterownik nożny [iOS, Mac, Android], przełącza strony zapisu nutowego,

tekstu, prezentacji, działanie na zasadzie wysyłki komunikatów HID

[Bluetooth Low Energy], kompaktowe wymiary, wytrzymała obudowa,

zasięg 10m, zasilanie 2 x bateria AAA [w zestawie]

280 345

iRig BlueBoard Sterownik nożny MIDI, współpracujący urządzeniami z iOS [iPhone, iPad,

iPod Touch] oraz Mac, bezprzewodowy [Bluetooth], 4 podświetlane

przełączniki, 2 wejścia [jack 1/4"] dla przełączników oraz pedałów ekspresji,

MIDI Program Change/ Control Change, zasilanie [4 baterie AAA]

398 489

iRing Green Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem

komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor zielony

[ Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł ]

40 49

iRing White Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem

komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor biały

[ Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł ]

40 49

iRing Grey Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem

komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor szary

[ Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł ]

40 49

KLAWIATURY & KONTROLERY MIDI
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netto brutto

iLoud Micro Monitor

Nowość !!!

Monitory aktywne bliskiego pola, dwudrożne, woofer 3", tweeter 3/4”, moc

obu kolumn 70W, pasmo przenoszenia 45Hz - 22kHz, wbudowany bass-

reflex, zaawansowane DSP, transmisja audio Bluetooth [protokół A2DP], 2

wejścia RCA, wejście stereo jack 1/8", w zestawie zasilacz z okablowaniem

oraz 4-pinowy kabel 1.5m do połączenia głośników

1 260 1 550

iLoud Przenośny głośnik stereo, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone,

iPad, iPod Touch], studyjna jakość audio, moc 40W, pasmo przenoszenia

50Hz - 20kHz, bass reflex, zasilanie akumulator [10 godzin], wbudowany

iRig, wejście audio stereo oraz połączenie przez Bluetooth

975 1 199

netto brutto

iKlip Grip

Nowość !!!

Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu do 6”,

GoPro, aparatów kompaktowych oraz rekorderów audio, może pełnić

funkcję tyczki [dł. 45cm] lub małego statywu [tripod], solidna oraz lekka

konstrukcja [termoplastik, aluminium], w zestawie pilot bluetooth

235 289

iKlip A/V

Nowość !!!

Uchwyt typu broadcast [urządzenia mobilne o przekątnej ekranu od 3.5" do

6”] dedykowany do rejestracji audio/video, uchwyt [standard UNC 1/4" -20],

uchwyt mocujący oraz wejście XLR dla odbiornika bezprzewodowego,

wejście audio [kabel TRRS 1/8"], zasilanie 2 baterie AA

724 890

iKlip Xpand Uniwersalny uchwyt dla tabletów o przekątnej od 7" do 12.1" [np. iPad Air2,

iPad mini 3], płynna regulacja szerokości uchwytu i kąta nachylenia, w

zestawie uchwyt umożliwiający zamontowanie iKlipa na statywie

mikrofonowym

194 239

iKlip Xpand Mini Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych o przekątnej od 3.5" do 6" [np.

iPhone 5, iPhone 6], płynna regulacja szerokości uchwytu i kąta nachylenia,

w zestawie uchwyt umożliwiający zamontowanie iKlipa na statywie

mikrofonowym

154 189

iKlip Xpand Stand Uniwersalny stojak dla tabletów o przekątnej od 7" do 12.1" [np. iPad Air2,

iPad mini 3], płynna regulacja szerokości uchwytu i kąta nachylenia, w

zestawie podstawka oraz uchwytu umożliwiający przykręcenie stojaka na

krawędzi biurka

272 335

iKlip Studio iPad Studyjny stojak dla tabletów o przekątnej od 7" do 10" [np. iPad Air, iPad

Air 2], regulacja kąta nachylenia, w zestawie dodatkowy uchwyt do iRig

97 119

iKlip Studio iPad mini Studyjny stojak dla tabletów o przekątnej 7" [np. iPad mini], regulacja kąta

nachylenia

97 119

netto brutto

iLine - Camera 

Adapter

Przejściówka mini jack TRS 3.5mm - gniazdo mini jack TRRS 3.5mm, dł.

10cm, transmisja sygnału z mikrofonu lub preampu mikrofonowego do

wejścia audio stereo kamery/aparatu

48 59

iLine RCA Output 

Adapter

Przejściówka mini jack stereo 3.5mm - 2 x RCA, dł. 150cm 80 99

iLine Mono Output 

Adapter

Przejściówka mini jack stereo 3.5mm - gniazdo jack mono 6.35mm, dł.

30cm 

64 79

iLine Input/Output 

Extension

Przedłużacz mini jack TRRS 3.5mm - gniazdo mini jack TRRS 3.5mm, dł.

60cm

64 79

iLine Stereo Aux 

Cable

Kabel mini jack stereo 3.5mm - mini jack stereo 3.5mm, dł. 150cm 64 79

iLine Mono Output 

Splitter

Przejściówka mini jack stereo 3.5mm - 2 x gniazdo jack mono 6.35mm, dł.

60cm

64 79

iLine Headphone 

Stereo Splitter

Przejściówka mini jack stereo 3.5mm - 2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm,

dł. 30cm

48 59

iLine Mobile Music 

Cable KIT

Zestaw 6 kabli [iLine RCA Output Adapter/ Mono Output Adapter/

Input/Output Extension/ Stereo Aux Cable/ Mono Output Splitter/

Headphone Stereo Splitter], super oferta 50% wartości wszystkich kabli

211 260

UCHWYTY, PODSTAWKI

KABLE

GŁOŚNIKI & MONITORY
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netto brutto

iRig PowerBridge

Nowość !!!

System zasilający, umożliwiający zasilanie urządzenia iOS [iPhone, iPad,

iPod Touch] oraz dodatkowego sprzętu z serii iRig, złącze Lightning,

współpracuje z akcesoriami wyposażonymi w gniazdo Mini-DIN lub Micro-

USB, dioda LED informująca o ładowaniu urządzenia

280 345

iLoud Travel Bag Torba podróżna dla głośnika iLoud, wymiary [30/ 20/ 14]cm 199 245

iRig KEYS Travel Bag Torba podróżna dla klawiatury iRig KEYS, wymiary [56/ 20/ 6.5]cm 175 215

iRig KEYS PRO 

Travel Bag

Torba podróżna dla klawiatury iRig KEYS PRO, wymiary [63.5/ 23/ 9]cm 219 269

netto brutto

AmpliTube MAX Plugin symulujący wzmacniacze oraz efekty gitarowe i basowe, ponad 300

modeli [80 wzmacniaczy, 92 głośniki, 88 kostek gitarowych, 24 efekty rack,

19 modeli mikrofonów, 2 tunery], rewelacyjna jakość dzięki technologii

Dynamic Saturation Modeling oraz Volumetric Response Modeling

1 780 2 190

T-RackS MAX Zestaw pluginów do miksu oraz mastering [33 procesory], obejmujący

nowoczesne wielopasmowe kompresory i limitery, symulacje klasycznych

kompresorów i equalizerów, efekty delay, reverb, mierniki sygnału [VST,

RTAS, AAX, AU, 64-bity]

1 780 2 190

SampleTank 3 Programowa stacja robocza/ sampler [33GB próbek], 4000 brzmień [21

kategorii instrumentów], ponad 2500 zestawów perkusyjnych oraz loopów,

ponad 2000 plików MIDI, rozbudowany mikser, 55 wysokiej jakości efektów,

interfejs [Play/ Mix/ Edit/ Pad], AAX, VST, AU, StandAlone [64-bity]

1 089 1 340

SampleTank 3 

CROSSGRADE

Crossgrade z dowolnego zarejestrowanego programu IK Multimedia do

pełnej wersji SampleTank 3

[ Wyprzedaż -45% !!! - standardowa cena 1 020 zł ]

455 560

SampleTank 3  

UPGRADE

Upgrade z SampleTank 2 XL, Miroslav Philharmonik, Total Workstation

2/XL Bundle, Total Studio 2/3 Bundle do SampleTank 3

622 765

SampleTank 3 SE Programowa stacja robocza/ sampler [6.5GB próbek], 400 brzmień [20

kategorii instrumentów], ponad 250 zestawów perkusyjnych oraz loopów,

ponad 150 plików MIDI, mikser, wysokiej jakości efekty, AAX, VST, AU,

StandAlone [64-bity]

313 385

SampleTank MAX Programowa stacja robocza/ sampler w zestawie z kolekcją 22

instrumentów [52GB próbek], 4600 brzmień [21 kategorii], ponad 7400

zestawów perkusyjnych oraz loopów, 3500 plików MIDI, rozbudowany

mikser, 55 wysokiej jakości efektów, AAX, VST, AU, StandAlone [64-bity]

1 780 2 190

Syntronik

Nowość !!!

Instrument wirtualny [kolekcja legendarnych syntezatorów], ponad 50GB

sampli, 2000 presetów, 4 sekcje brzmieniowe, 4 apreggiatory, technologia

DRIFT [symulacja analogowych oscylatorów], 38 efektów z AmpliTube i T-

RackS

1 098 1 350

Modo Bass

Nowość !!!

Instrument wirtualny oparty na modelowaniu gitary basowej, 12 kultowych

modeli basu, regulacja strun, techniki gry, wybór pickupów oraz elektroniki

[pasywna, aktywna z EQ], 7 kostek oraz 2 wzmacniacze basowe, kontrola

MIDI, 64-bity [Mac/ PC]

1 098 1 350

Miroslav 

Philharmonik 2

Nowość !!!

Nowa wersja legendarnych brzmień orkiestry symfonicznej oraz fortepianu

Miroslava Vitousa, 58GB sampli, ponad 2700 brzmień, 4 tryby [Poly, Mono,

Legato 1, Legato 2], 16-cześciowy multitimbral, 34 efekty studyjnej jakości,

oparty na silniku SampleTank 3

1 780 2 190

Miroslav 

Philharmonik 2 

CROSSGRADE

Crossgrade z dowolnego zarejestrowanego programu IK Multimedia do

pełnej wersji Miroslav Philharmonik 2

1 423 1 750

Miroslav 

Philharmonik 2 

UPGRADE

Upgrade z SampleTank 3, SampleTank 3 SE oraz Miroslav Philharmonik

do Miroslav Philharmonik 2

1 098 1 350
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netto brutto

Total Studio MAX Pełna kolekcja oprogramowania IK Multimedia obejmująca AmpliTube MAX

[symulacje wzmacniaczy oraz efektów gitarowych i basowych], T-RackS

MAX [procesory do miksu oraz masteringu], SampleTank MAX [stacja

robocza/ sampler] oraz Miroslav Philharmonik 2 [biblioteka orkiestrowa]

3 407 4 190

ARC System 2 - 

UPGRADE

Upgrade z wersji ARC 1 do ARC System 2 467 575

ARC System 2.5 Zestaw do pomiarów akustycznych [mikrofon MEMS, oprogramowanie

pomiarowe oraz plugin korygujący akustykę pomieszczenia w DAW],

technologia Audyssey MultEQ XT32

854 1 050

ARC System 2.5 - 

CROSSGRADE

Crossgrade z dowolnego oprogramowania IK Multimedia o wartości 99Euro

do ARC System 2.5 [mikrofon pomiarowy MEMS w zestawie]

626 770

Mikrofon MEMS dla 

ARC System 2.5

Mikrofon pomiarowy MEMS dla systemu ARC 2.5 [bez oprogramowania w

zestawie]

301 370
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