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AIR 192/4 
+ MXL 990 Essential
M-Audio + MXL 
Zestaw studyjny znakomity na początek dla każdego gitarzysty 
i wokalisty. Jego pierwszym elementem jest uniwersalny 
mikrofon MXL 990 Essential o charakterystyce kardioidalnej, 
paśmie przenoszenia 20 Hz – 20 kHz i SPL 130 dB. Drugim jest 
interfejs AIR192/4 wyposażony w 2 wejścia i 2 wyjścia 
oraz przetworniki A/C Crystal. Pracuje z głębią 24 bitów 
przy częstotliwości próbkowania do 192 kHz. 
860 zł 599 zł

audioplay
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599 zł

Wygraj 

samochód w loterii 

Dźwięk 

DOBRY! 
Szczegóły na końcu 

katalogu.



2 katalog świąteczny 2022

O ile nie podano inaczej w informacjach 
szczegółowych przy produktach, promocje 
obowiązują w dniach 2.11.2022–31.01.2023 
i nie łączą się ze sobą. 
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Interfejsy Volt 

Universal Audio 
Seria interfejsów audio USB przetwarzających sygnał 
w 24 bitach/192 kHz, stworzonych z myślą o wokalistach, twórcach 
piosenek, gitarzystach, livestreamerach i podcasterach. Interfejsy są 
wyposażone we wzmacniacz słuchawkowy o studyjnej jakości, 
zapewniający głośny, wyraźny odsłuch, zasilanie fantomowe 48 V do 
mikrofonów pojemnościowych, funkcję bezpośredniego monitorowania 
do nagrywania bez latencji, a przede wszystkim w tryb preampu 
mikrofonowego Vintage, który pozwala na nagrywanie wokalu lub 
gitary z głębokim, pełnym brzmieniem klasycznego przedwzmacniacza 
lampowego UA. Do wyboru są modele od 1 wejścia i 2 wyjść (Volt) 
do 4 wejść i wyjść z wbudowanym kompresorem 1176 (Volt 476P). 
W zestawie bogaty zestaw oprogramowania, m.in. Ableton, Melodyne, 
UJAM Virtual Drummer, Marshall i Ampeg. Interfejsy współpracują 
z komputerami Mac, PC, iPadami i iPhone’ami.

Interfejsy, konwertery, kompresory, preampy, sterowniki

Volt 1 675 zł 575 zł*
Volt 2 919 zł 819 zł*
Volt 176 955 zł
Volt 276 1449 zł 1299 zł*
Volt 4 1260 zł 1110 zł*
Volt 476 1795 zł 1595 zł*
Volt 476P 2255 zł

Volt 2 Studio Pack 1199 zł
Volt 276 Studio Pack 1755 zł

* Oferta obowiązuje od 25.11 do 31.12.2022. 
Łączy się z promocją na wtyczki.
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Kup dowolny interfejs Universal 
Audio serii Volt, a wtyczki Teletronix 
LA 2A Classic Leveler Collection 
i efekt pogłosowy Pure Plate Reverb 
o łącznej wartości 2200 zł otrzymasz 
GRATIS!**
** Wtyczki są dostępne po zarejestrowaniu interfejsu na stronie producenta. 
Oferta obowiązuje dla sprzętu zakupionego w terminie 2.11.2022 – 31.12.2022. 
Ilość sprzętu objętego promocją jest ograniczona.

dodo  
-200 zł-200 zł
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AudioBox GO 
+ BX3

PreSonus + M-Audio
Zestaw złożony z kompaktowego interfejsu audio USB 
i pary monitorów. Interfejs jest idealną propozycją dla osób, 
które chcą w łatwy sposób rozpocząć nagrywanie muzyki 
lub tworzenie treści. Ma preamp XMAX-L oraz 2 wejścia i 2 
wyjścia, w tym wejście instrumentalne TS, wyjście słuchaw-
kowe, 2 wyjścia liniowe TRS. W zestawie znajduje się Studio 
One Prime oraz pakiet oprogramowania Studio Magic do 
komputerów Mac i Windows. Z kolei dwudrożne monitory 
bliskiego pola BX3 z przetwornikami niskotonowymi Black 
Kevlar 3,5" zapewniają krystalicznie czysty dźwięk 
o imponującej mocy 120 W.
872 zł 699 zł

AudioBox GO

PreSonus
Kompaktowy interfejs audio USB dla osób, które chcą w łatwy sposób rozpocząć nagrywanie muzyki 
lub tworzenie treści. Ma preamp XMAX-L oraz 2 wejścia i 2 wyjścia, w tym wejście instrumentalne TS, 
wyjście słuchawkowe, 2 wyjścia liniowe TRS. W zestawie znajduje się Studio One Prime oraz pakiet 
oprogramowania Studio Magic do komputerów Mac i Windows, dzięki czemu nowe studio nagrań 
będzie gotowe do pracy zaraz po wyjęciu GO z pudełka.
373 zł

bestsellerbestseller

-173 zł-173 zł

7katalog 2020audioplay listopad 2022 − styczeń 2023

AudioBox USB 96 
Studio Ultimate 25th

PreSonus
Zacznij nagrywać już dziś! Zestaw PreSonus AudioBox 96 Studio do nagrywania i produkcji 
muzyki – oparty na interfejsie AudioBox USB 96 i cenionej aplikacji Studio One 6 Artist – 
idealnie sprawdzi się podczas rejestracji wielościeżkowych sesji, materiałów demo, 
koncertów, podcastów i wielu innych zadań. Zestaw uzupełnia profesjonalny mikrofon 
pojemnościowy M7, monitory Eris E3.5 oraz słuchawki HD7, w których usłyszysz każdy 
szczegół swojego nagrania. W pakiecie jest także DAW Studio One 6 Artist, który 
idealnie sprawdzi się podczas rejestracji wielościeżkowych sesji, materiałów demo, 
koncertów, podcastów i wielu innych zadań. 
1599 zł  1279 zł

AudioBox USB 96 25th

PreSonus
Bez względu na to, czy jesteś muzykiem, producentem czy youtuberem z ograniczonym 
budżetem – AudioBox USB 96 25th Anniversary Edition jest właśnie dla Ciebie! To kom-
paktowy, prosty w obsłudze interfejs, który ma wszystko, czego potrzebujesz do nagry-
wania. Po prostu podłącz się i nagrywaj dźwięki w jakości 24 bity/96 kHz! AudioBox USB 
96 jest zasilany przez USB i ma solidną konstrukcję. Do interfejsu jest dodawany 
znakomity program DAW Studio One 6 Artist!
444 zł

bestsellerbestseller

-320 zł-320 zł
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Studio 24c, Studio 26c

PreSonus
Doskonałe karty do homerecordingu dla mobilnych muzyków, 
gitarzystów, podcasterów i do transmisji na żywo! Interfejs 
Studio 24c jest zasilany z magistrali i nagrywa dźwięk z maksy-
malną częstotliwością 192 kHz. Ma dwa wejścia mikrofon/linia/
instrument i dwa wyjścia liniowe z regulowanym bezpośrednim 
monitoringiem sygnału. Studio 26c z 2 wejściami/4 wyjściami 
ma dodatkowo sprzężone stałoprądowe wyjścia liniowe, 
wejście/wyjście MIDI oraz przycisk Cue Mix A/B. 
Do obu modeli jest dodawany Studio One 6 Artist.
Studio 24c 699 zł
Studio 26c 899 zł

Studio 68c, 1810c, 1824c

PreSonus
Interfejs audio Studio 68c to doskonały wybór dla małych 
zespołów, producentów i małych studiów. Oferuje 2 wejścia 
typu combo (Mic/Inst/Line) z preampami XMAX oraz cztery 
wyjścia liniowe. Do tego wejście/wyjście stereo S/PDIF I/O. 
Studio 1810c został stworzony dla producentów i małych 
zespołów. Nagrywa do 18 wejść. Oprócz S/PDIF zapewnia 
8 kanałów wejścia optycznego ADAT oraz 6 wyjść liniowych 
i dwa wyjścia słuchawkowe. Studio 1824c idealnie sprawdzi się 
przy nagrywaniu całych zespołów, w tym wielokanałowo 
bębnów! Osiem kombinowanych wejść (Mic/Inst/Line), 
wejście i wyjście ADAT (4 kanały przy 96 kHz) oraz wyjście 
word-clock BNC wyróżniają największy z modeli Studio USB-C. 
Do każdej karty jest dodawany program Studio One 6 Artist.
Studio 68c 1299 zł
Studio 1810c 1759 zł
Studio 1824c 2299 zł

bestsellerbestseller

Kup interfejs PreSonus Studio 1810c 
lub Studio 1824c, a słuchawki 
PreSonus HD7 o wartości 250 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis
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Apollo X Heritage Edition 
interfejsy rackowe

Universal Audio
Specjalna edycja uznanych rackowych interfejsów audio 
Thunderbolt 3 (24 bity/192 kHz) wyposażonych w 6 procesorów 
DSP UAD-2. Ma niezrównaną konwersję A/C i C/A nowej generacji, 
przetwarzanie w czasie rzeczywistym za pomocą wtyczek UAD – 
HEXA Core dla komputerów z systemem MacOS i Windows, 
przedwzmacniacze mikrofonowe z obsługą Unison oraz pełną inte-
grację z LUNA Recording System. W skład interfejsów rackowych 
serii Apollo X objętych promocją wchodzą: 

Kup interfejs rackowy Universal 
Audio Apollo X6 HE, X8 HE, X8P HE 
lub X16 HE, a pakiet wtyczek 
o łącznej wartości do 10 000 zł 
GRATIS!* 
* Wtyczki są dostępne po zarejestrowaniu interfejsu na stronie producenta. 
Oferta obowiązuje dla sprzętu zakupionego w terminie 2.11.2022 – 31.12.2022. 
Ilość sprzętu objętego promocją jest ograniczona.

gratisgratis

Apollo x6 i x6 HE – 16 wejść/22 wyjść, 8 wejść analogowych 
(2 preampy UA), 8 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchaw-
kowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF) 
Apollo x8 i 8 HE – 18 wejść/24 wyjść, 12 wejść analogowych 
(4 preampy UA), 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchaw-
kowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF), 
Apollo x8p i x8p HE – 18 wejść/22 wyjść, 16 wejść analo-
gowych (8 preampów UA), 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia 
słuchawkowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF), 
Apollo x16 HE – 18 wejść/20 wyjść, 16 wejść/16 wyjść analo-
gowych (złącza DB-25), 2 wyjścia analogowe monitorowe 
(XLR), AES/EBU.
Apollo x6 10 999 zł
Apollo x6 Heritage Edition 12 999 zł
Apollo x8 13 400 zł
Apollo x8 Heritage Edition 15 400 zł
Apollo x8P 16 300 zł
Apollo x8P Heritage Edition 18 300 zł
Apollo x16 Heritage Edition 21 800 zł 18 800 zł*
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Apollo Solo 
Heritage 
Edition
Universal Audio
Jeden z dwóch najmniejszych interfejsów Universal Audio. Ma 2 wejścia analogowe mikro-
fonowo-liniowe i jedno instrumentalne, 2 wyjścia na monitory oraz wyjście słuchawkowe. 
Na pokładzie znajdują się wtyczki Unison zmieniające preamp interfejsu w klasyczny preamp 
analogowy (np. w UA610) oraz pakiet wtyczek VST. Interfejs wyposażono w jeden procesor UAD 
do obsługi wtyczek UA. Łączy się z komputerem za pomocą złącza TB3. Współpracuje 
z komputerami z systemami Windows i MacOS. Zawiera oprogramowanie DAW Luna.
3390 zł 2390 zł*

Apollo Solo 
USB Heritage Edition

Universal Audio
Jeden z dwóch najmniejszych interfejsów Universal Audio. 
Ma 2 wejścia analogowe mikrofonowo-liniowe i jedno 
instrumentalne, 2 wyjścia na monitory oraz wyjście 
słuchawkowe. Na pokładzie znajdują się wtyczki Unison 
zmieniające preamp interfejsu w klasyczny preamp analogowy 
(np. w UA610) oraz pakiet wtyczek VST. Interfejs wyposażono 
w jeden procesor UAD do obsługi wtyczek UA. Łączy się 
z komputerem za pomocą złącza USB-C. Współpracuje 
z komputerami z systemem Windows.
3390 zł 2390 zł*

Kup dowolny interfejs biurkowy Universal Audio Apollo Solo HE  
lub Twin HE, a pakiet wtyczek o łącznej wartości 5700 zł 

otrzymasz GRATIS!*

gratisgratis

-1000 zł-1000 zł

-1000 zł-1000 zł

gratisgratis

* Wtyczki są dostępne po 
zarejestrowaniu interfejsu na 
stronie producenta. Promocje 
łączą się. Oferta obowiązuje dla 
sprzętu zakupionego w terminie 
2.11.2022 – 31.12.2022. Ilość sprzętu 
objętego promocją jest 
ograniczona.
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Apollo Twin MKII 
Heritage Edition

Universal Audio
Biurkowy interfejs wyposażony 
w 2 preampy mikrofonowe Unison, 
wejścia liniowe i instrumentalne Hi-Z, 
wejście ADAT (8 dodatkowych kanałów). 
Ma 4 wyjścia, w tym 2 monitorowe. Jest 
wyposażony w 2 procesory UAD. Na 
pokładzie znajdują się wtyczki Unison 
zmieniające preamp interfejsu w klasyczny 
preamp analogowy (np. w UA610) oraz 
pakiet wtyczek VST. W zestawie jest DAW 
Luna. Współpracuje z komputerami 
z Windows i MacOS. Do komunikacji 
z komputerem wykorzystuje złącze TB2.
5300 zł 4700 zł*

Apollo Twin USB 
Heritage Edition 

Universal Audio
Biurkowy interfejs wyposażony w 2 preampy mikrofonowe Unison, wejścia liniowe 
i instrumentalne Hi-Z, wejście ADAT (8 dodatkowych kanałów). Ma 4 wyjścia, 
w tym 2 monitorowe. Jest wyposażony w 2 procesory UAD. Na pokładzie znajdują się 
wtyczki Unison zmieniające preamp interfejsu w klasyczny preamp analogowy 
(np. w UA610) oraz pakiet wtyczek VST. W zestawie jest DAW Luna. Współpracuje 
z komputerami z Windows. Do komunikacji z komputerem wykorzystuje złącze USB 3.0.
5770 zł 5170 zł*

gratisgratis

gratisgratis
-600 zł-600 zł

-600 zł-600 zł
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Apollo Twin X Duo 
Heritage Edition

Universal Audio
Biurkowy interfejs ze znakomitymi konwerterami wyposażony 
w 2 preampy mikrofonowe Unison, wejścia liniowe i instru-
mentalne Hi-Z, wejście ADAT (8 dodatkowych kanałów). Ma 
4 wyjścia, w tym 2 monitorowe. Jest wyposażony w 2 procesory 
UAD. Na pokładzie znajdują się wtyczki Unison zmieniające 
preamp interfejsu w klasyczny preamp analogowy (np. 
w UA610) oraz pakiet wtyczek VST. W zestawie jest DAW 
Luna. Współpracuje z komputerami z Windows i MacOs. 
Do komunikacji z komputerem wykorzystuje złącze TB3.
5770 zł 4770 zł*

Apollo Twin X Quad 
Heritage Edition

Universal Audio
Biurkowy interfejs ze znakomitymi konwerterami 
wyposażony w 2 preampy mikrofonowe Unison, wejścia 
liniowe i instrumentalne Hi-Z, wejście ADAT (8 dodatkowych 
kanałów). Ma 4 wyjścia, w tym 2 monitorowe. Jest wyposażony 
w 4 procesory UAD. Na pokładzie znajdują się wtyczki Unison 
zmieniające preamp interfejsu w klasyczny preamp analogowy 
(np. w UA610) oraz pakiet wtyczek VST. W zestawie jest DAW 
Luna. Współpracuje z komputerami z Windows i MacOs. 
Do komunikacji z komputerem wykorzystuje złącze TB3.
8200 zł 7200 zł*

Kup dowolny interfejs biurkowy Universal Audio Apollo Twin X HE, 
a pakiet wtyczek o łącznej wartości 5700 zł 

otrzymasz GRATIS!*

gratisgratis

-1000 zł-1000 zł

gratisgratis

-1000 zł-1000 zł

* Wtyczki są dostępne po zarejestrowaniu interfejsu na stronie producenta. 
Promocje łączą się. Oferta obowiązuje dla sprzętu zakupionego w terminie 
2.11.2022 – 31.12.2022. Ilość sprzętu objętego promocją jest 
ograniczona.
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Apollo x4 
Heritage Edition

Universal Audio
Biurkowy interfejs ze znakomitymi konwerterami 
wyposażony w 4 preampy mikrofonowe Unison, 
4 wejścia liniowe i 2 instrumentalne Hi-Z, wejście 
i wyjście ADAT (8 dodatkowych kanałów). 
Ma 6 wyjść, w tym 2 monitorowe oraz 
2 słuchawkowe. Wyposażony jest w 4 procesory 
UAD. Na pokładzie znajdują się wtyczki Unison 
zmieniające preamp interfejsu w klasyczny 
preamp analogowy (np. w UA610) oraz pakiet 
wtyczek VST. Współpracuje z komputerami 
z Windows i MacOs. Do komunikacji 
z komputerem wykorzystuje złącze TB3. 
W zestawie jest DAW Luna.
11 100 zł 9700 zł**

Core

Manley 
Innowacyjny channel strip łączy największe przeboje Manleya z nową technologią. 
Łatwość obsługi i inteligentnie dobrane punkty operacyjne sprawiają, że uzyskanie 
źle brzmiącego nagrania jest w zasadzie niemożliwe! Sygnał wchodzi przez ręcznie 
nawijany transformator wejściowy Manley Iron z niklowymi blachami w metalowej 
puszce ekranującej. Lampowy stopień wzmocnienia jest najnowszą implementacją 
słynnej topologii układów pracujących w klasie A, znajdujących się m.in. w VOXBOX. 
Ten obwód lampowy oparty wyłącznie na triodach pracuje na stabilizowanym 
zasilaniu 300 V B+, co daje ogromny zapas dynamiki i niesłabnącą moc.
12 900 zł

-1400 zł-1400 zł

bestsellerbestseller

** Oferta obowiązuje dla interfejsów zakupionych w terminie 2.11.2022 – 31.12.2022. 
Ilość sprzętu objętego promocją jest ograniczona.
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AIR192/14

M-Audio
Interfejs audio na USB pracujący 
w standardzie 24 bity/192 kHz 
z 8 wejściami i 4 wyjściami. Wyróżnia się 
elegancką i wytrzymałą metalową 
obudową, dużym wygodnym pokrętłem 
do regulacji głośności i… najniższą 
latencją w swojej klasie. Jest 
wyposażony w przedwzmacniacze 
Crystal oraz przetworniki A/C dające 
nieskazitelnie czysty dźwięk. Znakomicie 
nadaje się do nagrania małego zespołu. 
W zestawie Ableton Live Lite, efekty 
Creative FX Collection oraz instrumenty 
wirtualne Xpand! 2, Mini Grand, Vacuum, 
BOOM, DB33, Strike, Hybrid 3.
1699 zł 1410 zł

AIR192/4 Vocal Studio Pro

M-Audio
Kompletny pakiet nagraniowy. W jego skład wchodzą: interfejs audio USB 
pracujący w standardzie 24 bity/192 kHz z 2 wejściami/2 
wyjściami, mikrofon pojemnościowy Nova Black, 
uchwyt antywstrząsowy, kabel XLR 
i słuchawki HDH40. Uzupełnienie stanowi 
pakiet oprogramowania AIR Series 
Software Suite. Dzięki temu zestawowi 
nagrasz ścieżkę wokalu, instrumenty 
elektryczne i akustyczne 
oraz dodasz głos lektora.
1070 zł 888 zł

-289 zł-289 zł

-182 zł-182 zł
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AIR192/6

M-Audio
Interfejs audio na USB pracujący 
w standardzie 24 bity/192 kHz. Umożliwia 
nagrywanie do 2 kanałów jednocześnie 
z 2 osobnych wejść symetrycznych 
XLR+¼” i 2 wejść instrumentalnych ¼”. 
Jest wyposażony w przedwzmacniacze 
Crystal oraz przetworniki A/C dające 
nieskazitelnie czysty dźwięk. W zestawie 
Ableton Live Lite, efekty Creative FX 
Collection oraz instrumenty wirtualne 
Xpand! 2, Mini Grand, Vacuum, BOOM, 
DB33, Strike, Hybrid 3.
777 zł 645 zł

AIR Hub

M-Audio
Interfejs monitorowy USB pracujący 
w standardzie 24 bity/192 kHz 
z wbudowanym 3-portowym 
koncentratorem USB. Ma dwa 
symetryczne wyjścia audio TRS, 
regulację poziomu za pomocą 
dużego, solidnego pokrętła oraz 
wyjście słuchawkowe 1/4″ 
z regulacją poziomu do cichego 
odsłuchu. Znakomicie integruje 
obsługę instrumentów 
wirtualnych i wyjść 
w jednym, eleganckim,
metalowym, 
oszczędzającym 
miejsce urządzeniu.
414 zł 343 zł

-71 zł-71 zł

-132 zł-132 zł
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bestsellerbestseller

bestsellerbestseller

Babyface Pro FS

RME
Interfejs ma dwa główne wejścia/wyjścia zrealizowane na 
złączach XLR, gniazda ADAT (SMUX) lub S/PDIF, MIDI 
i 2 wyjścia słuchawkowe (TRS/mini-jack). W połączeniu 
z zewnętrznym konwerterem ADAT karta w pełni obsłuży 
12 wejść/wyjść analogowych, co czyni ją idealnym 
rozwiązaniem do wielościeżkowych zastosowań live 
i studyjnych. Do wejść jack 3 i 4 podłączysz każdy 
instrument liniowy lub wysokoimpedancyjny. Karta 
zapewnia miksowanie i routing z TotalMix FX 
i TotalMix Remote (iOS, PC, Mac).
4440 zł

ADI-2 DAC FS

RME
ADI-2 DAC FS to konwerter cyfrowo-analogowy obsługujący sygnały PCM i DSD, bazujący na 
referencyjnym przetworniku 768 kHz i technologii SteadyClock. Dwukanałowy DAC odznacza się 
wydajnym układem DSP oraz wzmacniaczem słuchawkowym o ekstremalnej mocy. 
Współpracuje ze słuchawkami o różnej impedancji, hi-fi oraz studyjnymi. W komplecie pilot 
z programowalnymi przyciskami. Na panelu przyłączy znajdują się cyfrowe wejścia 
(optyczne i coax) oraz wyjścia liniowe XLR i RCA.
5570 zł

17katalog 2020audioplay listopad 2022 − styczeń 2023

Interfejsy, konwertery, kompresory, preampy, sterowniki

ADI-2/4 Pro SE

RME
Dwukanałowy konwerter wejścia analogowego na cyfrowe 
i czterokanałowy konwerter wyjścia cyfrowego na analogowe 
w obudowie typu half-rack o wysokości 1U. Najnowsze 
konwertery 32 bity/768 kHz oferują stosunek sygnału do 
szumu na poziomie 123 dBA. Specyfikacja techniczna klasy 
referencyjnej połączona jest z bezprecedensowym zestawem 
funkcji. Potężny procesor DSP dodaje wszystkie rodzaje 
użytecznego przetwarzania dźwięku, w tym 5-pasmowy 
korektor parametryczny, szybką regulację basów/tonów 
wysokich, Crossfeed oraz nową koncepcję kontroli głośności.
11 990 zł

12Mic i 12Mic-D

RME
Dwunastokanałowy zdalnie sterowany przedwzmacniacz 
mikrofonowy z bezkompromisową konwersją A/C, 
zintegrowaną łącznością AVB i MADI oraz mnóstwem 
funkcji zaprojektowanych tak, aby był idealnym towarzyszem 
każdego profesjonalnego nagrania. W przedwzmacniaczu 
12Mic-D protokół AVB zastąpiono Dante.
12Mic 12 700 zł
12Mic-D 16 700 zł

nowośćnowość

Kup 
konwerter RME 
ADI-2/4 Pro SE, 

a słuchawki Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł 

otrzymasz GRATIS!

Kup przedwzmacniacz RME 12Mic lub 
12Mic-D, a słuchawki Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł otrzymasz GRATIS!

gratisgratis

nowośćnowość

gratisgratis
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Revolution

Black Lion Audio
Interfejs USB 2×2 do nagrywania o jakości dźwięku znacznie droższych urządzeń. Ma 2 przedwzmacniacze, 2 wyjścia analogowe, 
2 wejścia analogowe / 2×2 równoczesne. Wszystkie wejścia i wyjścia są w pełni symetryczne i odseparowane w sposób 
spotykany wyłącznie w sprzęcie z najwyższej półki. Zestaw zawiera oprogramowanie PreSonus Studio One 6 Artist 
oraz wtyczki firm Izotope, Brainworx i Lindell.
2370 zł 1777 zł

Auteur mkIII

Black Lion Audio
Dwukanałowy preamp mikrofonowy o szybkiej reakcji z mocnym dolnym pasmem. Nowoczesny 
stopień wejściowy idealnie wychwytuje drobiazgi i detale. Inspirowany klasykami stopień 
wyjściowy z transformatorem Cinemag nadaje brzmieniu koloryt. Obydwa kanały mają wejścia 
liniowe, co dodaje ciepła i wagi do brzmienia klawiszy, syntezatorów czy nawet pełnych miksów 
stereo. Przełącznik Hi-Z świetnie sprawdza się jako wejście instrumentalne do wychwytywania 
brzmień gitar i basu.
2499 zł

nowośćnowość

-593 zł-593 zł
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XPatch-32

CB Electronics
Krosownica 32-kanałowa sterowana przez USB z poziomu komputera. Pozwala 
na tworzenie złożonych połączeń w ciągu kilku sekund. Później umożliwia ich przechowywanie 
i przywoływanie. Każde wejście może być wysłane do wielu wyjść. Konstrukcja XPatch-32 jest 
oparta na A-Mon/I-Mon Umożliwia dzielenie kart wejścia i wyjścia oraz procesora. 
Pozwala na wyciszanie wejść i wyjść, a nawet kontrolę wzmocnienia.
14 300 zł

Dictator Dual Mono

Gainlab Audio
Dwukanałowy lampowy kompresor, wzorowany na klasykach i wykonany w technologii vari-μ. 
Zastosowano w nim lampy 6k4p-EV, pentody o długiej żywotności wykorzystywane w wojsku, 
i transformatory Permalloy. Może pulsować na wyjściu master lub tworzyć chrupiącą saturację, 
wyciągać na wierzch niesłyszalne wcześniej transjenty oraz naprawdę porządnie zniszczyć 
dźwięk. Może też pracować jako prosty saturator z minimalną kontrolą dynamiki. 
Produkowany na Węgrzech.
10 900 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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iRig Pro Quattro I/O

IK Multimedia
Przenośny interfejs audio i MIDI 
z 4 wejściami i 2 wyjściami. Ma cztery 
wysokiej klasy niskoszumowe 
przedwzmacniacze mikrofonowe, 
wejścia instrumentalne RCA i TRS, 
zbalansowane XLR, wyjścia stereo 3,5 mm 
i słuchawkowe oraz pełne wejście i wyjście 
MIDI. Znakomicie sprawdza się podczas 
nagrywania (także w terenie!) i streamingu. 
Może być wykorzystywany jako 
samodzielny mikser lub przedwzmacniacz. 
Współpracuje z iOS, Apple, 
Android i Windows.
1899 zł

Lin76 Vintage Limiter

Lindell Audio
Dyskretny kompresor stanowiący współczesną wersję 
klasyka 1176. Attack zapewnia płynną regulację w zakresie 
od 20 μs do 800 μs, Release – płynną regulację w zakresie 
50 ms do 1200 ms, a Ratio pozwala ustawić wartości 4:1, 
8:1, 12:1, 20:1 oraz dowolne ich kombinacje. Solidne 8 kg 
sprzętu z transformatorami wyprodukowanymi w USA.
2820 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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Luna Vari-Amb

MCAudioLab
W pełni analogowy procesor przestrzenny. Służy do manipulowania pejzażem 
dźwiękowym zdefiniowanym przez dwa kanały audio. Technika stereo jest pierwszą 
i najpopularniejszą, jaka przychodzi tu na myśl, ale wewnątrz procesora Luna ścieżka 
audio jest konwertowana na dwa niezależne kanały zwane Mid i Side. Technika 
Mid-Side jest często używana przez inżynierów dźwięku ze względu na jej 
wszechstronność w utrzymywaniu oddzielnie dwóch głównych informacji 
dotyczących obrazu stereo: źródła dźwięku i jego wczesnych odbić, 
które generują dźwięk otoczenia.
7600 zł

APB-8

McDSP
Pierwszy na świecie programowalny procesor analogowy. Łączy elastyczność
oprogramowania z wiernością przetwarzania analogowego klasy premium. Każdy 
z ośmiu kanałów może być kontrolowany przez wtyczkę AAX, AU lub VST3, 
zapewniając prawdziwie cyfrowy workflow z autentyczną analogową jakością. 
Opcje przetwarzania obejmują kompresory, limitery masteringowe, urządzenia 
wzmacniające transjenty, aplikacje wielokanałowe i wielopasmowe oraz 
wiele więcej. Jest zgodny z Thunderbolt 2 i 3.
22 990 zł

nowośćnowość

bestsellerbestseller
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Preampy Flavours

Tierra Audio
Kolekcja analogowych przedwzmacniaczy mikrofonowych 
o studyjnej jakości, które wniosą dodatkową dawkę 
wzmocnienia, tekstury i koloru do wokali i nagrań instrumentów 
oraz występów na żywo. Jedne z urządzeń dają cieplejsze 
niuanse i dźwięki, w innych ostrzejsze lub gorętsze, gęstsze, 
bardziej nasycone, z większą definicją, ziarnistością lub 
chropowatością. Przedwzmacniacze Flavours są wykonywane 
ręcznie w Madrycie.
Truffle – soczyste i ekskluzywne brzmienie, filtr z obniżeniem 
wysokich tonów, diody germanowe dodające naturalny 
distortion, transformator wejściowy Lundahl, podbicie gainu 
+32 dB, 
Cocoa – ciepłe i grube brzmienie, filtr z podbiciem środka 
i obniżeniem wysokich tonów, nieregularne harmoniczne, 
wolna odpowiedź na transjenty, transformator wejściowy 
Carnhill, podbicie gainu +45 dB,
Mint – filtr z podbiciem wysokich tonów kosztem niskich, 
miękkie regularne harmoniczne, szybkie transjenty, idealny do 
ciemnych wokali i mikrofonów wstęgowych, transformator 
wejściowy Lundahl, podbicie gainu +33 dB,
Chilli – ostrzejszy kolor brzmienia, regularne harmoniczne, 
mocna kompresja szczytów, idealny do energetycznych wokali, 

perkusji i gitar akustycznych, transformator wejściowy 
Lundahl, podbicie gainu +51 dB,
Vanilla – ciepłe brzmienie, filtr z podbiciem środka, 
nieregularne harmoniczne, wolna odpowiedź na transjenty, 
idealny do rejestracji chórów i instrumentów strunowych, 
transformator wejściowy Lundahl, podbicie gainu +28 dB,
Pepper – precyzyjne brzmienie, szybka odpowiedź na 
transjenty, filtr z lekką kompresją idealny do rejestracji gitar, 
perkusji i rockowych wokali, delikatny distortion, podbicie 
gainu +33 dB,
Salt – neutralne i transparentne brzmienie, nie koloryzuje 
preferowanego brzmienia mikrofonu, podbicie gainu +39 dB
Truffle 1170 zł
Cocoa 1350 zł
Mint 1170 zł
Chilli 1170 zł
Vanilla 1170 zł
Pepper 818 zł
Salt 818 zł

bestsellerbestseller
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ST2 Pro

Trinnov
Zaawansowany system kalibracji studyjnych monitorów audio do pomieszczenia odsłuchowego. Obsługuje każdą konfigurację 
głośników stereo z jednym lub dwoma subwooferami lub systemem bi-amp. Jest wyposażony w złącza: 4x we/wy AES/EBU (XLR), 
4x we/wy analogowe (XLR), Word Clock I/O (BNC). Zawiera licencję na oprogramowanie do optymalizacji systemu odsłuchowego.
22 370 zł

WA76

Warm Audio
Współczesna wersja klasycznego kompresora ’76 w wersji D. Ma ścieżkę sygnału 
zbudowaną wyłącznie z elementów dyskretnych i wykorzystuje oryginalny 
transformator Reichenbach Engineering (teraz CineMag). Czas ataku regulowany 
od 20 μs do 800 μs, a zanikania – w zakresie od 50 ms do 1200 ms. 
Zamknięty w obudowie 2U.
3770 zł 3220 zł 

-550 zł-550 zł

bestsellerbestseller
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Monitory

gratisgratis

A8H 

ADAM Audio 
Najbardziej zaawansowany model serii A: trójdrożny monitor, który zapewnia niezwykle precyzyjny 
i analityczny dźwięk wymagany w środowiskach krytycznego odsłuchu. Zastosowano w nim 8-calowy 
głośnik niskotonowy z wielowarstwowego włókna mineralnego MLM (Multi-Layer Mineral), innowacyjny 
głośnik średniotonowy oraz ręcznie wykonany, precyzyjny głośnik wysokotonowy X-ART. Zapewnia 
ogromną elastyczność w dostrajaniu dźwięku dzięki technologii obrotowego falowodu HPS 
i wbudowanemu procesorowi DSP. A8H sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań audio 
w średnich i dużych pomieszczeniach.  
A8H Left 8090 zł/1 szt.
A8H Right 8090 zł/1 szt.
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A7V

ADAM Audio 
Ulepszona wersja wielokrotnie nagradzanego modelu A7X. 
Dwudrożny monitor łączy nowy 7-calowy głośnik 
niskotonowy zbudowany z wielowarstwowych włókien 
mineralnych (MLM) oraz wykonany ręcznie, precyzyjny 
głośnik wysokotonowy X-ART firmy ADAM Audio, co 
zapewnia pasmo przenoszenia 41 Hz – 42 kHz. Obrotowy 
falowód HPS i wbudowane opcje strojeniadokonywanego 
w oparciu o procesor DSP umożliwiają optymalizację 
dźwięku pod kątem wymagań danego pomieszczenia 
i własnych preferencji brzmieniowych. 
3540 zł/1 szt.Kup parę monitorów 

ADAM Audio A7V lub 
A8H, a słuchawki 
Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł 
otrzymasz GRATIS!

nowośćnowość
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T5V, T7V, T10S

ADAM Audio
Oba modele monitorów wykorzystują głośnik 
wysokotonowy U-ART. Mają kolumny ze skośnymi 
ścięciami, bass-reflex umieszczony z tyłu, zwrotnicę 
i korektory sterowane przez wbudowany procesor DSP oraz 
gniazda pozwalające na różnorodne połączenia. Są także 
kompatybilne z subwooferem T10S. Szerokie pasmo 
przenoszenia, duży zakres dynamiki, doskonałe 
przenoszenie transjentów, szeroki idealny punkt 
odsłuchu i niewielkie rozmiary sprawiają, 
że doskonale sprawdzą się przy produkcji 
muzycznej, postprodukcji filmów i realizacji 
programów radiowych. Monitory są objęte 
5-letnią gwarancją producenta.
2x T5V + T10S 4059 zł 3653 zł
2x T7V + T10S 4359 zł 3920 zł

-439 zł-439 zł

-406 zł -406 zł 

Zestaw 2.1 w supercenie: 
para monitorów ADAM Audio 
T5V lub T7V + subwoofer 
ADAM Audio T10S
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T8V

ADAM Audio
Popularność gatunków muzycznych opartych na niskich 
tonach (hip-hop, EDM, house, drum’n’bass, etc.) stała się 
głównym przyczynkiem stworzenia monitora T8V, który 
zapewnia potężną reprodukcję dźwięku bez kompresji 
nawet przy jego bardzo wysokich poziomach. Wzmacniacze 
wytwarzają potężne ciśnienie akustyczne na poziomie  
118 dB na parę. Dzięki 8-calowemu wooferowi pasmo  
niskich częstotliwości T8V rozciąga się aż do 33 Hz! 
Miłośnicy niskich tonów poczują się dopieszczeni.  
Monitor ma 5 lat gwarancji.
1370 zł/1 szt.

5 lat gwarancji 
na monitory 

ADAM Audio! 
Teraz możesz spać spokojnie! 

Dzięki pięcioletniej gwarancji zyskasz pewność, 
że Twój sprzęt, w który inwestujesz, będzie zabezpieczony. 

Jeśli chcesz więcej informacji, kliknij
5 lat gwarancji na monitory 

ADAM Audio

bestsellerbestseller

5 lat gwarancji na monitory 
ADAM Audio



28 katalog świąteczny 2022

Monitory

Kup parę monitorów ADAM Audio A4V, 
a słuchawki Sony MDR-7506 o wartości 
599 zł otrzymasz GRATIS!

Kup parę monitorów ADAM Audio A44H, 
a słuchawki Sony MDR-7506 o wartości 
599 zł otrzymasz GRATIS!

A4V

ADAM Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego 
pola z wooferem 4″ MLM i tweeterem 
X-ART o obrotowym falowodzie HPS. 
Został stworzony z myślą o małych  
przestrzeniach studyjnych, niewielkich 
odległościach odsłuchu i konfiguracjach 
wielogłośnikowych. Monitor ma moc 
110/20 W, pasmo 53 Hz – 42 kHz, SPL 
100 dB i procesor DSP do strojenia 
wspomagany aplikacją A Control, 
współpracującą z systemami Windows  
i MacOS. Adaptacja akustyczna 
Sonarworks, wejścia XLR/RCA, Ethernet, 
opcja montażu 4x M8.
2275 zł/1 szt.

A44H

ADAM Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego 
pola z parą wooferów 4″ MLM i tweete-
rem X-ART o obrotowym falowodzie 
HPS. Stanowi poziomą alternatywę 
monitora A7V. Dzięki szerokości 19” 
mieści się na standardowej szafce rack, 
ale także nad lub pod ekranem. Może on 
również pełnić funkcję głośnika central-
nego w konfiguracjach głośników 
dźwięku przestrzennego. Głośniki 
zapewniają szeroki zakres częstotliwości, 
a wbudowane funkcje strojenia działa-
jące w oparciu o procesor DSP, wspoma-
gane oprogramowaniem A Control, 
umożliwiają łatwą regulację dźwięku.
3290 zł/1 szt.

gratisgratis

nowośćnowość

gratisgratis
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Monitory

A Control

ADAM Audio
Funkcjami wszystkich monitorów serii A 
opartymi na procesorze DSP możesz 
sterować zdalnie i w czasie rzeczywistym 
przez sieć Ethernet za pomocą bezpłatnego 
oprogramowania A Control. Przy  wykorzystaniu 
oprogramowania Sonarworks SoundID 
Reference i mikrofonu pomiarowego możesz 
stworzyć krzywe kalibracji specjalnie dla 
swojego pomieszczenia i uruchomić je 
bezpośrednio na monitorach serii A! Zarówno 
A Control, jak i 60-dniowa licencja SoundID 
Reference jest dostępna dla klientów 
monitorów serii A, którzy zarejestrują swoje 
głośniki w strefie użytkownika 
MyADAM.

nowośćnowość

A77H

ADAM Audio
Zaawansowany następca modelu A77X. 
Trójdrożny monitor średniego pola, który 
wykorzystuje najnowsze technologie 
ADAM Audio. Dzięki zastosowaniu 
dwóch 7-calowych głośników niskoto-
nowych, głośnika średniotonowego oraz 
głośnika wysokotonowego X-ART moni-
tor A77H oferuje szerokie pasmo przeno-
szenia. Dodanie przetwornika średnioto-
nowego pomaga uzyskać czysty dźwięk 
w najbardziej wrażliwym zakresie ludz-
kiego słuchu. Technologia obrotowego 
falowodu HPS i wbudowany procesor 
DSP umożliwiają precyzyjne dostrojenie 
dźwięku do wymagań użytkownika.
6570 zł/1 szt.

Kup parę monitorów ADAM Audio A77H, 
a słuchawki Sony MDR-7506 o wartości 
599 zł otrzymasz GRATIS!

gratisgratis

nowośćnowość
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Monitory

S2V, S3V, S3H

ADAM Audio
Pofałdowana membrana wstęgowa 
S-ART w monitorach serii S zapewnia 
bezpośrednią i szybką reakcję w paśmie 
wysokich częstotliwości, nawet przy 
złożonych transjentach. Nowego typu 
falowód HPS ma wpływ na spójne roz-
praszanie i bardziej stabilną scenę dźwię-
kową w szerszym polu, a przetwornik 
basowy specjalnej konstrukcji odwzo-
rowuje dźwięki z bardzo wysoką 
rozdzielczością, pozbawioną kompresji 
nawet przy bardzo wysokich poziomach 
głośności. Monitory mają 5 lat gwarancji.
S2V 9330 zł/1 szt.
S3V 14 300 zł/1 szt.
S3H 16 800 zł/1 szt.

Kup parę monitorów ADAM 
Audio S2V, S3V lub S3H, 
a słuchawki Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis
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Monitory

-182 zł-182 zł
BX5

M-Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola 
z kevlarowym wooferem 5” i jedwabnym 
tweeterem 1”, napędzanymi odpowiednio 
wzmacniaczami 60 i 40 W. Pasmo przenoszenia 
wynosi 52 Hz – 35 kHz, a częstotliwość podziału 
zwrotnicy ustawiono na 2,5 kHz. Monitor 
wyposażono w kierunkowy wskaźnik LED, wejścia 
symetryczne (XLR i TRS) i system Acoustic Space 
Control pozwalający dostroić dół do pomieszczenia. 
Monitor jest zabezpieczony przed zakłóceniami 
wywoływanymi przez fale radiowe, przed 
przegrzaniem, przepięciem. Ma ogranicznik prądu 
wyjściowego, przejściowe – wł./wył. oraz filtr 
dolnozaporowy.
1180 zł 998 zł/para

BX8

M-Audio
Dwudrożny monitor aktywny bliskiego pola 
z kevlarowym wooferem 8” i jedwabnym 
tweeterem 1,25”, napędzanymi odpowiednio 
wzmacniaczami 80 i 70 W. Pasmo przenoszenia 
wynosi 37 Hz – 22 kHz, a częstotliwość podziału 
zwrotnicy ustawiono na 2 kHz. Monitor 
wyposażono w kierunkowy wskaźnik LED, wejścia 
symetryczne (XLR i TRS) i system Acoustic Space 
Control pozwalający dostroić dół do pomieszczenia. 
Monitor jest zabezpieczony przed zakłóceniami 
wywoływanymi przez fale radiowe, przed 
przegrzaniem, przepięciem. Ma ogranicznik prądu 
wyjściowego, przejściowe – wł./wył. oraz filtr 
dolnozaporowy.
1880 zł 1598 zł/para

-282 zł-282 zł
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Monitory

-550 zł-550 zł

bestsellerbestseller

BX8 + AIR192/8 

M-Audio
Zestaw złożony z dwóch monitorów i interfejsu. 
BX8 D3 to dwudrożny monitor aktywny bliskiego 
pola z kevlarowym wooferem 8” i jedwabnym 
tweeterem 1,25”, napędzanymi odpowiednio 
wzmacniaczami 80 i 70 W. Pasmo przenoszenia 
wynosi 37 Hz – 22 kHz, a częstotliwość podziału 
zwrotnicy ustawiono na 2 kHz. Monitor 
wyposażono w kierunkowy wskaźnik LED, wejścia 
symetryczne (XLR i TRS) i system Acoustic Space 
Control pozwalający dostroić dół do pomieszczenia. 
Monitor jest zabezpieczony przed zakłóceniami 
wywoływanymi przez fale radiowe, przed 
przegrzaniem, przepięciem. Ma ogranicznik prądu 
wyjściowego, przejściowe – wł./wył. oraz filtr 
infradźwięków. W zestawie jest także interfejs 
AIR192/8 z preampami Crystal przetwarzający 
dźwięk z jakością 24 bity/192 kHz.
2849 zł 2299 zł

Eris E3.5/Eris E3.5 BT

PreSonus
Monitory PreSonus Eris wykorzystywane są na całym świecie przez realizatorów dźwięku, którzy chcą uchwycić każdy szczegół 
swoich nagrań. E3.5 są idealne do gier i domowych produkcji wideo. Wykorzystują tę samą technologię, co większe modele, 
w celu zapewnienia studyjnej jakości dźwięku o wyrównanej i precyzyjnej charakterystyce częstotliwościowej. Są przy tym 
wystarczająco kompaktowe, by wszędzie się zmieścić. Wersja BT oferuje dodatkowo bezprzewodowe 
wejście stereofoniczne Bluetooth 5.0.
Eris E3.5 535 zł/para
Eris E3.5 BT 688 zł/para

Kup zestaw złożony z pary 
monitorów M-Audio BX8 
i interfejsu M-Audio AIR192/8 
w cenie 2299 zł! 
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Monitory

Eris E4.5/Eris E4.5 BT 

PreSonus
Monitory PreSonus Eris wykorzystywane są na całym świecie. Głośniki Eris E4.5 zapewniają dźwięk o wysokiej jakości 
i wygodę technologii bezprzewodowej Bluetooth (modele z BT). Dzięki 50 W mocy wzmacniacza pracującego w klasie 
AB dają głośny, czysty dźwięk. Regulacja wysokich i niskich częstotliwości pozwala na precyzyjne dostrojenie 
charakterystyki głośnika. Monitor ma wejścia RCA i symetryczne wejścia TRS 1/4" oraz wejście AUX (1/8”). 
Kompaktowe rozmiary czynią tę parę idealnym wyborem dla miłośników muzyki, twórców internetowych i graczy.
Eris E4.5 955 zł/para
Eris E4.5 BT 1111 zł/para

Eris Sub8

PreSonus
Ten aktywny subwoofer został 
wprawdzie stworzony jako naturalne 
rozszerzenie dla mniejszych monitorów 
Eris, ale wiemy również, że gracze, 
imprezowicze i filmowcy lubią od czasu 
do czasu zatrząść swoim pokojem. 
Zaskakująco głośny 100-watowy Eris 
Sub8 schodzi do 30 Hz, czyli o pełne 
50 Hz niżej w stosunku do monitora 
PreSonus Eris E3.5. Pozwala tworzyć 
lepsze miksy, ponieważ słyszysz 
dokładne odwzorowanie swojej pracy. 
Subwoofer jest koniecznością zwłaszcza 
dla producentów EDM i hip-hopu.
1020 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Monitory

bestsellerbestseller

Eris E5/E5 XT

PreSonus
Monitory E5/E5 XT są potężne, 
a przy tym niezwykle dokładne. Dzięki 
wzmacniaczowi o mocy 80 W można je 
rozkręcić do 102 dB SPL! Za pomocą 
regulatorów do strojenia akustycznego 
możesz zrekompensować dźwiękowe 
konsekwencje umieszczenia głośnika 
przy ścianie lub w rogu. Monitory 
zapewniają symetryczne wejścia (XLR 
1/4”) i niesymetryczne RCA, dzięki czemu 
podłączysz je do dowolnego interfejsu 
audio, miksera analogowego lub 
cyfrowego, kontrolera monitorów 
i dowolnego innego źródła 
sygnału liniowego.
Eris E5 599 zł/1 szt.
Eris E5 XT 770 zł/1 szt.

MicroStation BT

PreSonus
MicroStation BT pozwala łatwo dodać 
łączność Bluetooth i subwoofer do 
dowolnej pary referencyjnych moni-
torów studyjnych lub multimedialnych. 
Wygodny odbiornik Bluetooth umożliwia 
bezprzewodowe przesyłanie dźwięku 
bezpośrednio z telefonu. Symetryczne 
wejścia ¼" TRS służą do podłączenia np. 
interfejsu audio. Wejście stereo ⅛" jest 
dostępne do podłączenia telefonu lub 
tabletu, gdy nie chcesz korzystać 
z Bluetooth. Duże, wygodne pokrętło 
Volume pozwala na regulację ogólnego 
poziomu głośników i subwoofera jed-
nocześnie..
626 zł

bestsellerbestseller
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Monitory

Mix Cubes

Avantone
Monitory studyjne specjalnego zastosowania, które pozwalają usłyszeć, jak miks 
będzie brzmiał na systemach z małą ilością basu takich jak telewizory, laptopy, radia 
samochodowe itp. Jest to bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach większość 
ludzi słucha muzyki właśnie na takim sprzęcie. Dlatego kluczowe dla dobrego miksu 
jest usłyszeć, jak zabrzmi on w takich warunkach. Mix Cubes poszerzają perspektywę 
podczas tworzenia miksu. Dają szansę, by stał się jeszcze lepszy!
2899 zł/para

CLA-10A

Avantone
Avantone Pro we współpracy 
z uznanym inżynierem dźwięku Chrisem 
Lordem Algem stworzyli 
najwierniejszą reprodukcję jednego 
z najsłynniejszych monitorów studyjnych 
w historii. Od teraz każdy może poczuć 
brzmienie twórców hitów na własnej 
skórze. Co najważniejsze, są teraz 
dostępne w wersji aktywnej!
5899 zł/para

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Monitory

BM5 mkIII

Dynaudio
Dwudrożny monitor bliskiego pola z 7-calowym wooferem 
z pasmem przenoszenia 42 Hz – 24 kHz, 1,1” tweeterem 
i częstotliwością zwrotnicy 1900 Hz. Oba głośniki zasilane 
wzmacniaczami o mocy 50 W. Analogowe filtry HF, MF, LF, 
dostosowują trzy zakresy częstotliwości do charakterystyki 
pomieszczenia. Monitor wyposażono w filtry
górnoprzepustowe 60/80 Hz do idealnego 
dopasowania subwoofera.
1999 zł/ 1 szt.

LYD 5

Dynaudio
Monitor bliskiego pola z 5-calowym 
wooferem. Głośnik z dwoma 
wzmacniaczami 50 W pracujacymi 
klasie D. Ma pasmo przenoszenia 
50 Hz – 22 kHz i maksymalne SPL 106 
dB. Monitor dostępny w kolorze 
białym i czarnym.
1850 zł/1 szt.

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Monitory

LYD 7

Dynaudio
Monitor bliskiego pola z 7-calowym wooferem. 
Jego staranność produkcji pozwala na osiągnięcie 
100-procentowej spójności – nie tylko 
pomiędzy różnymi parami, lecz także przy 
krzyżowaniu różnych par lub poleganiu na 
parach w różnych miejscach. Głośniki z dwoma 
wzmacniaczami 50 W pracującymi w klasie D 
można nastroić w jeden z dwóch sposobów: 
jako wolnostojące lub stojące w odległości 
50 cm od ściany. Ma pasmo przenoszenia 
45 Hz – 22 kHz i maksymalne SPL 106 dB. 
Monitory są dostępne w wersji białej i czarnej.
2500 zł/1 szt.

LYD 48

Dynaudio
Trójdrożny monitor osiągający znakomitą precyzję dzięki tweeterowi z miękką kopułką oraz głośnikom średnio- i niskotonowemu 
z opatentowanego przez Dynaudio materiału MSP (polimeru z krzemianem magnezu). Każdy z głośników jest napędzany 
potężnym wzmacniaczem pracującym w klasie D, przetwarzającym sygnał 24 bity/96 kHz. Zaawansowany procesor DSP pozwala 
na poszerzenie lub zawężenie dołu pasma o 10 Hz, gdy wystąpi taka potrzeba, zaś regulacja Position i Sound Balance zapewnia 
optymalne funkcjonowanie w każdym otoczeniu. Jest dostępny w kolorze białym i czarnym.
5500 zł/1 szt.

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Monitory

iLoud Precision 5

IK Multimedia
Aktywny monitor bliskiego pola z wooferem 
5” i tweeterem 1,5” z rozszerzonym pasmem 
niskich częstotliwości, co pozwala na pracę 
w zakresie 39 Hz – 30 kHz. Specjalny 
wzmacniacz Supernatural klasy D o mocy 
135 W minimalizuje zniekształcenia. 
Zapewnia niezwykle muzykalną i intymną 
reprodukcję średnich i krytycznych zakresów 
wysokich częstotliwości. Monitor wyposażono 
w zaawansowane DSP z funkcją kalibracji 
(mikrofon MEMS w zestawie), wejście 
combo XLR/ TRS oraz aplikację X-Monitor 
do kontroli.
4699 zł/1 szt.

iLoud Precision 6

IK Multimedia
Aktywny monitor bliskiego pola z wooferem 
6,5” i tweeterem 1,5” z rozszerzonym pas-
mem niskich częstotliwości, co pozwala na 
pracę w zakresie 37 Hz – 30 kHz. Specjalny 
wzmacniacz Supernatural klasy D o mocy 
150 W minimalizuje zniekształcenia. 
Zapewnia niezwykle muzykalną i intymną 
reprodukcję średnich i krytycznych zakresów 
wysokich częstotliwości. Monitor wyposażono 
w zaawansowane DSP z funkcją kalibracji 
(mikrofon MEMS w zestawie), wejście 
combo XLR/ TRS oraz aplikację X-Monitor 
do kontroli.
5699 zł/1 szt.

Kup parę monitorów IK Multimedia iLoud 
Precision 5, a słuchawki Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł otrzymasz GRATIS!

Kup parę monitorów IK Multimedia iLoud 
Precision 6, a słuchawki Sony MDR-7506 

o wartości 599 zł otrzymasz GRATIS!

gratisgratis

gratisgratis
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Monitory

iLoud Precision MTM

IK Multimedia
Aktywny monitor bliskiego pola z parą wooferów 5” 
i tweeterem 1,5” z rozszerzonym pasmem niskich częstotliwości, 
co pozwala na pracę w zakresie 37 Hz – 30 kHz. Specjalny 
wzmacniacz Supernatural klasy D o mocy 175 W minimalizuje 
zniekształcenia. Zapewnia niezwykle muzykalną i intymną 
reprodukcję średnich i krytycznych zakresów wysokich 
częstotliwości. Monitor wyposażono w zaawansowane DSP 
z funkcją kalibracji (mikrofon MEMS w zestawie), wejście 
combo XLR/ TRS oraz aplikację X-Monitor do kontroli.
6599 zł/1 szt.

iLoud MTM

IK Multimedia
Kompaktowy dwudrożny monitor studyjny bliskiego pola 
o referencyjnej jakości dźwięku. Głośniki napędzane wzmacniaczem 
Bi-Amp o mocy 100 W, pracującym w klasie D. Mimo zaledwie 
3,5-calowego woofera oferuje liniową charakterystykę 
w paśmie od 40 Hz do 24 kHz. Umożliwia rozszerzenie niskich 
częstotliwości, wzmocnienie/tłumienie niskich i wysokich 
częstotliwości. Automatyczna kalibracja środowiska za pomocą 
dołączonego mikrofonu pomiarowego ARC.
1999 zł/1 szt.

iLoud Micro Monitor

IK Multimedia
Najmniejsze studyjne monitory referencyjne na świecie są zasi-
lane w technice bi-amp. Zapewniają w sumie 50 W RMS mocy 
oraz mocny bas (od 45 Hz), mnóstwo headroomu i szeroki 
obraz stereo. Niezależnie od tego, czy nagrywasz, edytujesz, 
miksujesz, czy masterujesz, iLoud Micro Monitor zapewnia, że 
Twój miks będzie dobrze przekładał się na rozmaite urządzenia 
konsumenckie: słuchawki, domowe zestawy stereo, konsole do 
gier, car-audio, TV i inne systemy odsłuchowe. Mają liniową 
charakterystykę częstotliwościową i nie podbarwiają brzmienia. 
1750 zł/para

bestsellerbestseller

nowośćnowość

bestsellerbestseller
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Słuchawki studyjne

nowośćnowość

NTH-100

RØDE 
Profesjonalne słuchawki nauszne. Łączą 
wyjątkową wydajność dźwiękową 
z rewolucyjnymi funkcjami zapewniającymi 
najwyższy komfort użytkowania, a do 
tego okraszone są kultowym stylem 
i niezrównaną jakością, z której słynie 
RØDE. Słuchawki NTH-100 są obietnicą 
wrażeń dźwiękowych, które inspirują do 
kreatywności.
799 zł

bestsellerbestseller

MDR-7506

Sony 
Profesjonalne dynamiczne słuchawki 
zamknięte łączące wytrzymałość, 
komfort oraz użyteczność. Codziennie 
wykorzystywana jest ona podczas 
nadawania i w studiach nagraniowych 
na całym świecie. Wyposażono je 
w membranę 40 mm, mają dynamikę 
106 dB i pasmo przenoszenia 
10 Hz – 20 kHz. Są dostarczane 
z pokrowcem i pozłacanym adapterem 
Unimatch 3,5 mm / 6,3 mm.
599 zł

Eris HD10 BT

PreSonus 
Profesjonalne słuchawki z funkcją 
aktywnej redukcji hałasu (Active Noise 
Canceling) i bezprzewodową technologią 
Bluetooth 5.0. Dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi pozwalają na odbieranie 
połączeń telefonicznych jednym 
przyciskiem. Mają przetworniki 40 mm, 
pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz 
oraz przyciski nawigacyjne. Pracują 
na bateriach do 16 godzin. W zestawie: 
kabel ładujący micro-USB i twardy 
futerał.
630 zł 535 zł

-95 zł-95 zł

bestsellerbestseller

Eris HD10 BT

MDR-7506

NTH-100

MP1 Black
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Planar

Avantone 
Wyjątkowe, otwarte słuchawki 
z przetwornikiem planarnym pozwalają 
usłyszeć niespotykaną szczegółowość 
dźwięku, a ich precyzyjna konstrukcja 
i dbałość o najwyższy komfort pracy 
umożliwia spędzenie długich godzin 
podczas nagrywania lub miksowania 
muzyki bez poczucia zmęczenia. 
Dostępne w wersji czarnej i czerwonej.
2111 zł

bestsellerbestseller

Studio Pro SP-5

ADAM Audio 
Studyjne słuchawki dynamiczne 
wykorzystujące technologię S-Logic 
firmy Ultrasone. Mają pozłacaną 
membranę o średnicy 40 mm, pasmo 
przenoszenia 8 Hz – 38 kHz, impedancję 
70 Ω, SPL 95 dB i ważą 290 g. 
W zestawie przewód spiralny 
o długości 3 m (6,3 mm TRS) i przewód 
prosty o długości 1,2 m (3,5 mm TRS)!
3300 zł 1650 zł

-1650 zł-1650 zł
bestsellerbestseller

MP1 

Avantone 
Pierwsze w historii słuchawki do wielorakich 
zastosowań: do użytku związanego z dźwiękiem 
live, dla DJ-ów, do nagrywania w studiu, 
realizacji miksu i słuchania. Unikatowa 
konstrukcja pozwala użytkownikowi poruszać 
się pomiędzy normalnym, neutralnie brzmiącym 
polem stereofonicznym, monofonicznym 
i specjalnie ukształtowanym trybem „mix”, 
pozwalającym na lepszą artykulację częstotliwości, 
które są kluczowe dla miksu. Dostępne w wersji 
standardowej i czarnej.
999 zł

MP1

Planar Red

Planar Black
Studio 
Pro SP-5
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NT2-A Kit

RØDE 
Uniwersalny zestaw do nagrań. Jego podstawę stanowi NT2-A – najlepszy 
mikrofon studyjny MIPA 2006 z 1-calową kapsułą HF-1 z dwiema pozłacanymi 
membranami o grubości 5 μm, trzema charakterystykami kierunkowymi 
(kardioidalna, dookolna, ósemkowa), trójpozycyjnymi przełącznikami filtra 
(0, 40 lub 80 Hz) i tłumika (0 dB, -5 dB lub -10 dB). W zestawie ponadto 
uchwyt elastyczny, pop filtr i wysokiej klasy przewód mikrofonowy.
1650 zł

Mikrofony i akcesoria
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Kup zestaw do nagrań wokalnych 
RØDE NT2-A Kit, a uchwyt studyjny 
RØDE PSA1 o wartości 464 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis
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Mikrofony i akcesoria

770 Gray

MXL
Najnowsza propozycja amerykańskiego producenta łącząca atrakcyjną cenę z bogatym 
wyposażeniem i uniwersalnością. Stanowi rozwinięcie modelu MXL 990. Do podobnych 
komponentów dodano tłumik -10 dB, umożliwiający nagrania źródeł o większym poziomie 
głośności oraz praktyczny filtr dolnozaporowy. Mikrofon sprawdzi się przy nagraniach 
wokalnych i instrumentalnych takich jak: fortepian, skrzypce, instrumenty dęte i perkusja. 
W zestawie znajduje się również uchwyt elastyczny oraz walizka.
670 zł 535 zł

990 Blackout

MXL
Jeden z najpopularniejszych wielkomembranowych mikrofonów w Polsce! Mikrofon 
o charakterystyce kardioidalnej do nagrań wokalnych i instrumentalnych. W zestawie: 
walizka, uchwyt sztywny i elastyczny. Tym razem w kolorze czarnym.
990 Blackout 599 zł 479 zł
990 Essential 464 zł 372 zł

-135 zł-135 zł

dodo
-120 zł-120 zł
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440

MXL
Uniwersalny mikrofon o charakterystyce 
kardioidalnej do rejestracji ujęć wokalnych 
i instrumentalnych. W zestawie uchwyt 
sztywny.
399 zł

AC-404
AC-404 White
AC-404 LED

MXL
Wysokiej klasy mikrofony pojemnościowe, które znacząco popra-
wiają jakość głosu podczas telekonferencji. Skonstruowane są 
z trzech kapsuł rejestrujących sygnał równomiernie w promieniu 
180º. Mikrofony występują w trzech wersjach: standardowej, 
białej i LED. Ta ostatnia oferuje do wyboru osiem kolorów 
podświetlenia oraz miks wszystkich kolorów. Doskonały wybór 
dla wszystkich, którzy korzystają z internetowej usługi konferen-
cyjnej, takiej jak Skype. Mikrofony dostarczają wybitną jakość 
dźwięku nawet w otoczeniu pełnym zgiełku!
AC-404 499 zł
AC-404 White 499 zł
AC-404 LED 699 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Mikrofony i akcesoria

BV-1 MKII

Avantone
Lampowy, wielkomembranowy mikrofon 
pojemnościowy z kapsułą 34 mm. Każdy 
komponent do jego produkcji został dobrany 
pod względem jakości dźwięku. Przez to 
skorzystano na przykład z kondensatorów 
sześciu butikowych producentów. 
Mikrofon zaprojektowano z myślą 
o wokalu, ale można go wykorzystać 
do perkusji, fortepianu, 
mandoliny, instrumentów dętych 
blaszanych, a nawet kolumn gitarowych. 
W zestawie: walizka, zasilacz, 
7-pinowy kabel, uchwyt 
przeciwwstrząsowy 
i pop filtr.
6444 zł

CV-12

Avantone
Ten mikrofon ma wygląd i charakter vintage. Przywołuje na myśl najlepsze konstrukcje lampowe z lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych… ale za ułamek ich ceny! CV-12 będzie dumą każdego studia nagrań, zapewniając ciepłe i przyjemne brzmienie 
podczas nagrywania wokalu, gitary akustycznej lub każdego innego instrumentu, do którego się go zastosuje.
2999 zł

bestsellerbestseller

nowośćnowość
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2028

DPA
Profesjonalny mikrofon pojemnościowy 
wokalowy o charakterystyce superkardioidalnej 
przeznaczony do występów na żywo. 
Charakteryzuje się naturalnym brzmieniem 
i wysoką izolacją kierunkową. Ma słynną płaską 
reakcję poza osią (off axis). Daje to mikrofonowi 
bardzo wysokie wzmocnienie przed sprzężeniem 
zwrotnym, a jednocześnie znacznie ułatwia 
inżynierom dźwięku radzenie sobie z odseparowaniem wokalu od 
znajdujących się blisko instrumentów. Jest odporny na wysoki 
poziom ciśnienia akustycznego SPL 160 dB. Ta wersja ma 
podłączenie przewodowe XLR. Dwie pozostałe korzystają 
z systemów bezprzewodowych.
2280 zł

4055

DPA
Wysokiej klasy pojemnościowy mikrofon 
instrumentalny do stopy perkusji. Zapewnia 
czystość i liniową odpowiedź częstotliwościową, 
zarówno kiedy jest ustawiony na wprost bębna, 
jak i pod kątem. Jego odpowiedź częstotliwościowa 
w zakresie niskich tonów oraz dynamika 
są znakomite. Dają zwarty, naturalny, dobrze 
zdefiniowany dźwięk – najlepiej brzmiące dolne 
pasmo ze szczegółowymi średnimi i wysokimi 
tonami. W zestawie znajduje się uchwyt sztywny.
3340 zł

nowośćnowość nowośćnowość

SD-1

Universal Audio
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej. Nadaje się 
do wokali, instrumentów, livestreamów i podcastów. Filtr dolnozaporowy 
zapobiega zamulaniu dołu, a presety mikrofonowe Apollo SD-1 zawierają „radiowe” 
ustawienia korektora i kompresji do wokalu, gitary i nadawania. Mikrofon ma 
wewnętrzne mocowanie antywstrząsowe i wbudowaną osłonę przeciwwietrzną..
1449 zł 1199 zł*

-250 zł-250 zł

* Oferta obowiązuje w dniach 25.11-31.12.2022 lub do wyczerpania puli promocyjnej.
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V7 Switch

sE Electronics
Superkardioidalny mikrofon dynamiczny z przełącznikiem on/off. 
Opatentowany wewnętrzny system przeciwwstrząsowy i osłona 
przeciwwietrzna izolują od przydźwięków. Z kolei całkowicie 
metalowa obudowa przetrwa niejedną trasę. 
W zestawie uchwyt sztywny, adapter 
do statywu, osłona przeciwwietrzna 
oraz pokrowiec.
570 zł

X1 A

sE Electronics
Wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy z wytrzymałą metalową 
obudową. Oferuje dźwięk i specyfikację pierwszej klasy do studia 
domowego w znakomitej cenie. Ma naturalną charakterystykę 
częstotliwościową, imponujące SPL (do 150 dB!), przełączane 
tłumienie i filtry dolnozaporowe oraz idealnie zrównoważony 
poziom czułości. Z nim jesteś w domu niezależnie 
od źródła dźwięku. Teraz także w kolorze 
białym lub czerwonym.
474 zł

nowośćnowość

bestsellerbestseller
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DM3

sE Electronics
Aktywny DI-box, którego wejście Ultra-HiZ i dedykowany wzmacniacz buforowy klasy A 
zachowują indywidualny charakter brzmienia instrumentu z nieskazitelną szczegółowością. 
Dzięki ogromnemu headroomowi i przełączanej podkładce PAD (15 lub 30 dB) DM3 
radzi sobie z hałaśliwym wyjściem dziesięciokilowatowego solidnego 
wzmacniacza mocy. Jego trójpozycyjny przełącznik uziemienia 
ma unikatowe ustawienie „on+”, redukujące nie tylko buczenie 
i szum, ale również niepożądane zakłócenia radiowe.
555 zł

T2

sE Electronics
Mikrofon pojemnościowy z ręcznie wykonaną kapsułą 
tytanową zapewniającą znakomitą reprodukcję wysokich 
tonów, 4 charakterystykami kierunkowymi (kardioidalną, 
superkardioidalną, dookolną, ósemkową), 1-calową 
tytanową membraną, przełącznikiem filtra 
dolnozaporowego (40 Hz oraz 80 Hz) i tłumikiem 
(-10/ -20 dB). Znakomicie chwyta transjenty perkusji, 
basu, gitary i wokalu. W zestawie uchwyt 
przeciwwstrząsowy i walizka.
2299 zł

nowośćnowość

bestsellerbestseller
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CX-12

Warm Audio
Pojemnościowy mikrofon lampowy wzorowany na 
klasyku AKG C12, chwalonym za swoje organiczne 
brzmienie i przyjemną górę pasma. Łagodnie dostrojone 
podbicie częstotliwości 5–10 kHz uwydatnia i wygładza 
górny rejestr wokalu. Z kolei charakterystyka mikrofonu 
na poziomie 0 dB aż do podbicia najwyższych tonów 
zapewnia odpowiednią ilość czystych wysokich tonów do 
występu fortepianowego. Ma 9 charakterystyk kierun-
kowych, mosiężną kapsułę w stylu CK12, impedancję 
wyjściową 200 Ω, maks. SPL 149 dB i transformator TAB-
Funkenwerk. W zestawie uchwyt elastyczny, zasilacz, 
kabel 7-pin Gotham i pokrowiec.
5599 zł

WA-47F

Warm Audio
Mikrofon pojemnościowy wzorowany na klasyku 47 FET 
z 1969 roku. Wersja Warm Audio ma charakterystykę 
kardioidalną (jak oryginał), filtr 140 Hz, tłumik -10 dB, 
maks. SPL 147 dB, tranzystory Fairchild, kondensatory 
Wima i transformator TAB-Funkerwerk. W porównaniu 
z popularnymi mikrofonami lampowymi ma o wiele 
czystszą górę i bardziej zwarty, łatwiejszy do kontrolowania 
dół. Dlatego przeznaczony jest nie tylko do wokalu, 
ale też gitary i basu właśnie. W zestawie uchwyt 
sztywny i drewniany futerał.
4340 zł

bestsellerbestseller

nowośćnowość
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-1200 zł-1200 zł

WA-67

Warm Audio
Pojemnościowy mikrofon lampowy inspirowany 
klasykiem 67. Konstrukcja jest oparta na lampie 
pentodowej EF86 i zapewnia takie samo gładkie 
i kremowe brzmienie jak oryginał. Ma 3 charakterystyki 
kierunkowe (kardioidalną, dookolną, ósemkowa), filtr górnoprzepustowy, 
tłumik -10 dB, a nawet mosiężną kapsułę (reprodukcja K67!). W zestawie 
uchwyt sztywny, elastyczny, drewniany futerał, zasilacz i kabel.
5350 zł 4150 zł

WA-47jr

Warm Audio
Młodszy brat lampowego WA-47. Nie należy jednak uważać, że jest czymś gorszym od niego. 
Mikrofon został zbudowany z najwyższej jakości komponentów, m.in. tranzystorów FET Toshiba, 
kondensatorów Wima i Panasonic. Niskoszumowa i dyskretna ścieżka sygnału pozwala temu 
mikrofonowi na uzyskanie brzmienia bardzo podobnego do klasycznego mikrofonu 47, 
ale w o wiele niższej cenie.
1695 zł 1325 zł

-370 zł-370 zł
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Reference Cardioid

Manley
Lampowy mikrofon pojemnościowy odpowiedni do współczesnego 
popu: podkreśla walory, prezencję i atrakcyjność. Ma te same 
właściwości elektroniczne, co Reference Gold (lampa 12AX7, 
tłumik -10 dB, zakres częstotliwości 10 Hz – 30 kHz, 
czułość 17 mV/Pa, SPL maks. 150 dB, impedancja 
wyjściowa 250 Ω). Różni się zamocowaną 
centralnie kapsułą z grubszą 
(6 mikronów) membraną 
napylaną złotem o wyłącznie 
kardioidalnej charakterystyce 
kierunkowej.
16 999 zł

Sphere L22

Townsend Labs
Profesjonalny mikrofon z systemem precyzyjnego modelowania 
różnych modeli wielkomembranowych mikrofonów pojemnościowych. 
Pozwala na nagranie stereo tylko jednym mikrofonem. Umożliwia 
zmianę charakterystyki kierunkowej, transjentów harmonicznych, 
efektu zbliżeniowego nawet po nagraniu ścieżki! Pozwala ograniczyć 
przesłuchy, niepożądaną koloryzację brzmienia pomieszczenia i inne 
powszechne problemy dzięki Off-Axis Correction. Ma maks. SPL 140 
dB. W zestawie jest aplikacja Sphere DSP (UAD, VST, AU, AAX).
7299 zł  5799 zł*

bestsellerbestseller

-1500 zł-1500 zł* Oferta obowiązuje dla sprzętu zakupionego 
terminie 2.11.2022 – 31.12.2022. Liczba sztuk 
objętych promocją jest ograniczona.
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V-Pack Arena

sE Electronics
Zestaw mikrofonów do perkusji. Składa 
się z jednego mikrofonu V KICK do stopy, 
po trzech V BEAT i V CLAMP na tomy, 
jednego V7 X do werbla, pary 
pojemnościówek E8 na overheady 
oraz akcesoriów. Wszystkie mikrofony 
i akcesoria są bezpiecznie zapakowane 
w solidną, charakterystyczną plastikową 
walizkę z pustym miejscem na ulubiony 
mikrofon do hi-hatu.
5280 zł

New Twenties

Tierra Audio
Mikrofon pojemnościowy wzorowany na klasykach 
z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Daje ciepły, głęboki 
i kremowy dźwięk, bogaty w harmoniczne i z odpowiednią 
równowagą jasności w wysokich tonach. Ma kapsułę 
elektretową, charakterystykę kardioidalną, transformatory 
Lundahl, czułość -23,8 dB, szumy własne -109 dBV, 
maks. SPL 120 dB (przy 1 kHz). Wymaga zasilania 
Phantom 48 V. Jest produkowany w Hiszpanii.
4888 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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UT FET47

United
Mikrofon pojemnościowy oparty na klasyku 47 FET. Jest wyposażony w niestandardowy transformator Cinemag, 
zaprojektowaną przez Heisermana kapsułę 34 mm z serii HZ, klasyczne kondensatory polistyrenowe i tranzystory FET 
NOS (nowe stare zapasy). Mikrofon ma charakterystykę kardioidalną, filtr 75 Hz, tłumik -10 dB, maks. SPL 136/145 dB, 
pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz i impedancję 200 Ω. Jest w całości wyprodukowany w USA.
5490 zł

UT Twin 87

United
Mikrofon pojemnościowy inspirowany klasykiem 87, choć… może brzmieć jak nowoczesny model. Przyczyną są dwa 
obwody, dzięki którym pracuje w trybie modern lub vintage. Ma 3 charakterystyki kierunkowe (kardioidalną, dookolną, 
ósemkową), filtr 80 Hz, tłumik -10 dB, maks. SPL 136/145 dB oraz specjalnie zaprojektowany transformator. 
Jest w całości wyprodukowany w USA.
4090 zł

SP-1

Universal Audio
Para małomembranowych mikrofonów pojemnościowych o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, 
wyposażona w presety toru sygnałowego Apollo dla natychmiastowego uzyskania profesjonalnego 
brzmienia. W zestawie: 2 uchwyty na statywy mikrofonowe, belka do montażu 2 mikrofonów w stereo 
(T-bar), 2 osłony przeciwwietrzne, 2 adaptery gwintów 5/8″ do 3/8″.
1940 zł 1690 zł*

nowośćnowość

-250 zł-250 zł

* Oferta obowiązuje w dniach 25.11-31.12.2022 lub do wyczerpania puli promocyjnej.
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WA-8000

Warm Audio
Ukłon w stronę wyjątkowego mikrofonu 
pojemnościowego z dużą membraną, który 
był używany podczas niezliczonych hitowych 
nagrań począwszy od wczesnych lat 
dziewięćdziesiątych aż do dziś. Dr. Dre, 
Mariah Carey, Boyz II Men, Brian McKnight, 
Eminem, Rihanna, Drake to tylko kilka z wielkich 
nazwisk, które korzystały z tego mikrofonu 
w trakcie nagrań swoich największych hitów. 
Oryginał wyróżniał się naturalną i otwartą górą 
pasma, niezwykle wyraźną średnicą oraz 
wyjątkową zdolnością do oddania szczegółów 
w wykonaniu wokalnym. WA-8000 staje 
na wysokości zadania i zapewnia wszystko 
to, co najlepsze, bit po bicie, w cenie, 
która hipnotyzuje.
6660 zł

PG-1

Black Lion
Kondycjoner sieciowy, który osiąga w testach 99,7% skuteczności 
filtrowania szumów przy średniej 85% osiąganej przez takie 
urządzenia w tej samej klasie cenowej. W sumie ma 8 gniazd, z czego 
sześć na tylnym panelu podzielonych na trzy grupy: cyfrowe audio, 
analogowe audio i wysokoprądowe. Te ostatnie są opóźnione 
czasowo, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że głośniki 
i wzmacniacze mocy są włączane jako pierwsze i wyłączane jako 
ostatnie. Wszystkie gniazda są zabezpieczone przed przepięciami.
2099 zł

PG-2

Black Lion
Kondycjoner sieciowy przeznaczony do montażu w szafie rackowej (2U). 
Ma 12 gniazd przełączanych, filtrowanymi i chronionymi przed 
przepięciami, miernik napięcia, amperomierz do analizy w czasie 
rzeczywistym, 2 filtrowane gniazda typu convenience oraz ładowarkę 
USB na przednim panelu, a także złącza lampowe XLR.
2999 zł

PG-P

Black Lion
Wygląda jak zwykła listwa przeciwprzepięciowa, ale 
w rzeczywistości jest to kondycjoner klasy studyjnej. 
Nie tylko zapewnia lepszą filtrację szumów niż inne przenośne 
kondycjonery, ale zapewnia taką samą filtrację szumów, 
jaką można znaleźć w większości kondycjonerów 
montowanych w szafach rack na świecie!
422 zł

bestsellerbestseller

nowośćnowość
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Broadcast 
Accessory Pack

PreSonus
Wszystko, czego potrzebują podcasterzy, 
    streamerzy na żywo, gracze 
     i youtuberzy, aby wzmocnić swoją 
     obecność w sieci, w wygodnym 
    zestawie! Wysięgnik mikrofonowy 
   PBA-1 może być używany z mikrofonami 
  Revelator, PX-1, PD-70 lub każdym 
innym. Pop filtr APF-1 pomaga 
zredukować głoski wybuchowe mogące 
wystąpić podczas nagrywania głośnych 
wokalistów. Słuchawki HD7 świetnie 
brzmią i zapewniają komfort nawet 
podczas maratonów sesji streamin-
gowych. Zestaw uzupełnia 3-metrowy 
kabel XLR do podłączenia mikrofonu 
do interfejsu.
399 zł

SHK-1

PreSonus
Zmniejsz zakłócenia mechaniczne i wibracje, 
aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk z mikrofonu 
PreSonus PX-1/M7 – a to wszystko dzięki temu 
atrakcyjnemu i solidnemu uchwytowi! Solidna metalowa 
konstrukcja gwarantuje długą żywotność. Uniwersalne 
mocowanie do statywu zapewnia kompatybilność 
ze standardowymi statywami mikrofonowymi i wysięgnikami. 
Interesujący industrialny styl doskonale prezentuje się 
w kamerze. W zestawie dodatkowa linka antywstrząsowa!
141 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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PBA-2

PreSonus
Uchwyt studyjny z pięcioma punktami 
przegubu, dzięki którym można ustawić mikrofon 
dokładnie tam, gdzie się potrzebuje. Regulacja 
napięcia sprawia, że nadaje się do użytku zarówno 
z ciężkimi, jak i lekkimi mikrofonami. Wbudowane 
kanały kablowe ukrywają kable w ramieniu 
wysięgnika, dzięki czemu połączenia 
wyglądają schludnie i profesjonalnie. W zestawie 
znajdują się adaptery gwintowe do standardowych 
uchwytów mikrofonowych.
535 zł

Kable serii PRO i PREMIER

Warm Audio
Warm Audio zapewnia muzykom i inżynierom dźwięku inspirujące 
narzędzia w przystępnych cenach, a ia kable nie są wyjątkiem. 
Opracowane we współpracy z Gotham AG, czołowym europejskim 
producentem kabli premium, Warm Cables wykorzystują 
najnowocześniejszą technologię, aby zawsze zapewnić 
spektakularny dźwięk. Kable obu serii są objęte dożywotnią 
gwarancją. Natomiast seria Premier ma ponadto pozłacane złącza, czterożyłową konstrukcję 
Starquad w celu silnej eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych, oraz ekranowanie 
Double-Reussen w celu polepszenia eliminacji zakłóceń radiowych.
PRO
WARM PRO-XLR-10 133 zł
WARM PRO-XLRF-TRSM-6 111 zł
WARM PRO-TS-10 133 zł
PREMIER
WARM PREM-XLR-10 222 zł
WARM PREM-XLRF-TRSM-6 199 zł
WARM PREM-TS-10 222 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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CMK-015AU

Hosa
Kabel mikrofonowy Neutrik XLR3F -> XLR3M. 
Oryginalne złącza Neutrik łączą się ze światowej 
klasy technikami produkcji, aby zapewnić wolną 
od szumów transmisję sygnału idealną na każdą 
scenę i do każdego studia. Kabel ma oryginalne 
złącza Neutrik dla bezpieczeństwa i trwałości, 
przewodniki 20 AWG z miedzi beztlenowej (OFC) 
dla maksymalnego transferu sygnału, przewód 
o niskiej pojemności dla krystalicznie czystej 
transmisji wysokiej częstotliwości.
269 zł

CSS-203

Hosa
Kabel przeznaczony do łączenia urządzeń wyposażonych 
w lewe i prawe zbalansowane gniazda TRS. Jest idealny 
do wykorzystania w wielu zastosowaniach profesjonalnych 
i konsumenckich. Ma niklowane wtyki zapewniające solidną 
trwałość i wydajny transfer sygnału, przewodniki z miedzi 
beztlenowej (OFC) dla zwiększenia czystości sygnału oraz 
spiralne ekrany OFC skutecznie eliminujące zakłócenia 
elektromagnetyczne i radiowe.
74 zł

OPM-320

Hosa
Kabel optyczny przeznaczony do łączenia cyfrowych 
komponentów audio z gniazdami Toslink. Jest kompatybilny 
z ADAT i wszystkimi formatami S/PDIF, w tym Dolby Digital 
i DTS surround. Jest wykonany z plastikowych włókien 
optycznych (POF) o dużej średnicy dla maksymalnej czystości 
sygnału. Ma polerowane zakończenia optyczne, by ograniczyć 
straty sygnału, i  solidną konstrukcję do najbardziej 
wymagających zastosowań.
245 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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HSX-010

Hosa
Wysokiej jakości kabel PRO XLRm – TRS 6,3 mm o długości 3 m, który przyda się choćby 
do połączenia interfejsu z monitorami. Najwyższej próby zakończenia 
gwarantują znakomite parametry odsłuchowe.
79 zł

bestsellerbestseller

MID-303BK

Hosa
Przystępny cenowo, wysokiej jakości kabel MIDI. Jest zgodny ze 
wszystkimi standardami MIDI, w tym SysEx. Dostępny w kilku 
długościach. Ma serwisowalne, całkowicie metalowe wtyczki 
zapewniające solidną trwałość i łatwość naprawy, przewodniki 
z miedzi beztlenowej (OFC) zwiększające czystość sygnału 
i osłona spiralną OFC zapewniającą skuteczną eliminację 
zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych oraz 
elastyczność.
37 zł

PF-002

MXL
Uniwersalny, metalowy pop filtr w kolorze czarnym z gęsią 
szyjką. Neutralizuje głoski wybuchowe, poprawiając jakość 
nagrywanego materiału dźwiękowego.
160 zł
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Podcast i streaming

Kup konsoletę do 
podcastów RØDECaster 
Pro II, a słuchawki 
RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 
otrzymasz 
GRATIS!
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RØDECaster Pro II

RØDE 
Niezastąpione rozwiązanie do nagrywania dla każdego twórcy treści, 
od streamerów i graczy po muzyków i oczywiście podcasterów. Zintegrowane 
studio do produkcji audio z 9 indywidualnie przypisywanymi kanałami,
 6 faderami fizycznymi, 4 preampami Revolution o bardzo niskim poziomie 
szumów, efektami APHEX, ultrawydajnym 4-rdzeniowym procesorem, 
8 programowalnymi padami SMART, enkoderem nawigacji i precyzyjnego 
ustawiania parametrów, zaawansowaną transmisją Bluetooth, ekranem 
dotykowym 5,5”, 2 interfejsami USB-C i rejestracją na kartę micro-SD 
lub przez USB. 
3777 zł

gratis
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NT-USB Mini + PSA1

RØDE
Zestaw złożony z mikrofonu i uchwytu biurkowego. NT-USB Mini to mikrofon 
pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej, rozdzielczość 24 bity przy częstotliwości 
próbkowania 48 kHz i maksymalnym SPL 121 dB. Ma analogowe wyjście słuchawkowe 
i wbudowany pop filtr. Współpracuje zarówno z komputerami działającymi pod MacOS, 
jak i pod Windows. Wymiana danych i zasilanie odbywa się przez złącze USB-C. 
W zestawie znajdują się: magnetyczny statyw biurkowy, kabel USB-C 2 m i przejściówka. 
Drugim z elementów jest uchwyt biurkowy PSA1 uchwyt radiowy do mikrofonów 
o nośności 700 g – 1,1 kg, montowany do stołu lub nad lektorem.
1019 zł 777 zł

-242 zł-242 zł

NT-USB 
+ NTH-100

RØDE
Zestaw złożony z mikrofonu 
i słuchawek. NT-USB to pojemnościowy 
mikrofon o charakterystyce kardioidalnej 
współpracujący z komputerami 
działającymi pod MacOS (wymaga Apple 
Camera Connection Kit) i Windows.
Ma wyjście słuchawkowe umożliwiające 
monitorowanie nagrania bez latencji. 
Jest zasilany i przekazuje dane przez 
złącze USB. Dodatkowe akcesoria: kabel 
USB 6 m, pokrowiec, pop filtr, trójnóg
i uchwyt. NTH-100 to profesjonalne 
słuchawki zamknięte z głośnikami 
40 mm, pasmem 5 Hz – 35 kHz 
i opornością 32 Ω
1677 zł 1299 zł

-378 zł-378 zł
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Turret

Marantz Professional
Unikatowe i łatwe w użyciu rozwiązanie dla użytkowników 
potrzebujących kompletnego systemu sprzętu o wysokiej 
wydajności do publikacji w internecie i podcastingu. Turret ma 
kamerę HD z wbudowaną kompresją wideo H.264, wysokiej 
jakości mikrofon pojemnościowy USB (16 bitów/48 kHz) 
z pop filtrem i pierścieniem świetlnym LED, zrównoważonym 
w świetle dziennym, z chłodnymi i ciepłymi akcesoriami 
filtracyjnymi.
1830 zł

Kup system do transmisji strumieniowej 
Marantz Professional Turret, a słuchawki 
PreSonus HD7 o wartości 250 zł 
otrzymasz GRATIS!

AVS

Marantz Professional
Uniwersalny wolnostojący system nadawczy przeznaczony do 
transmisji strumieniowej. Składa się z kamery HD (kompresja 
H.264), wbudowanego mikrofonu pojemnościowego z funkcją 
Mute i regulacją wzmocnienia, pierścieniową lampą LED 
zrównoważoną do światła dziennego, z załączonymi 
akcesoriami filtrującymi do dostosowania studyjnego 
wyglądu produkcji z chłodnym, ciepłym i dyfuzyjnym 
filtrem. Urządzenie ma także złącze USB-C, hub USB oraz 
wzmacniacz słuchawkowy z regulacją.
960 zł

bestsellerbestseller

gratisgratis
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Podcast i streaming

Revelator io24

PreSonus
Revelator io24 jest interfejsem 
przeznaczonym zarówno do nagrywania, 
jak i do streamingu! Świetnie brzmi, 
obsługuje częstotliwość próbkowania 
do 96 kHz i ma Fat Channel z mikserów 
StudioLive III. Dodatkowe efekty 
głosowe to doubler, de-tuner, vocoder, 
modulator pierścieniowy, filtry i delay. 
Dwa osobne kanały pętli zwrotnej 
(loopback) pozwalają z łatwością dodać 
do streamów na żywo rozmówców na 
Zoomie, podkłady muzyczne ze Studio 
One, dźwięk z gier i nie tylko. Karta jest 
wyposażona w Studio One 6 Artist 
z polską wersją językową.
999 zł 749 zł 

Revelator

PreSonus
Szukasz mikrofonu USB do streamingu, 
vlogowania, tworzenia podcastów, 
nagrywania głosu lektorskiego lub 
mikrofonu do studia? Revelator wszędzie 
dostarczy profesjonalnie brzmiących 
wyników! Na pokładzie znajdziemy 
16 profesjonalnych presetów, procesory 
korekcji i kompresji ze stołów cyfrowych 
StudioLive III, efekty głosowe i reverb! 
Dwa kanały stereo pętli zwrotnej 
sprawiają, że nagrywanie i miksowanie 
dźwięku z wielu aplikacji takich jak 
Skype czy Discord jest szybkie i łatwe.
699 zł 489 zł 

-210 zł-210 zł

-250 zł-250 zł
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DynaCaster

sE Electronics
Dynamiczny mikrofon kardioidalny ze zintegrowanym 
przedwzmacniaczem Dynamite. Zapewnia czyste i przejrzyste 
wzmocnienie +30 dB. To nie tylko sprawia, że DynaCaster jest 
znacznie głośniejszy niż typowy mikrofon dynamiczny, ale 
także eliminuje potrzebę stosowania drogich i nieporęcznych 
przedwzmacniaczy liniowych. DynaCaster stanowi integralną 
część nowoczesnego studia. Elegancki design. Dyskretna 
forma.
1199 zł

Neom USB

sE Electronics
Kardioidalny mikrofon pojemnościowy USB-C (24 bity/192 kHz) 
z kapsułą 16 mm, stworzony z myślą o twórcach treści, stream-
erach, podcasterach i muzykach. Charakteryzuje się najniższą 
latencją w swojej klasie i nowoczesnym wyglądem. Brak 
opóźnień w monitorowaniu słuchawek zapewnia krystalicznie 
czysty dźwięk podczas transmisji lub streamingu. Ma regulację 
wzmocnienia z LED i wyjście słuchawkowe. Współpracuje ze 
sprzętem pracującym z systemami MacOS, Windows, iOS 
i Android. W zestawie: statyw, uchwyt sztywny, adapter oraz 
kabel USB.
929 zł

nowośćnowość
bestsellerbestseller
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Gaming

nowośćnowość

nowośćnowość

XDM-100

RØDE 
Profesjonalny dynamiczny mikrofon 
USB przeznaczony do streamingu i gier. 
Zapewnia głębokie, radiowe brzmienie 
i doskonale eliminuje zakłócenia 
z pomieszczenia. Wyposażony jest 
w ultraniskoszumowy, wysokowydajny 
przedwzmacniacz Revolution oraz 
pozbawione opóźnień wyjście 
słuchawkowe z regulacją poziomu 
i funkcją wyciszenia. Jest w pełni 
kompatybilny z oprogramowaniem 
UNIFY, które odblokowuje 
zaawansowane przetwarzanie dźwięku 
APHEX, zasilane przez wewnętrzny 
procesor DSP. W zestawie znajduje się 
również wysokiej jakości pop filtr, 
kosz antywstrząsowy, kabel 
przedłużający do słuchawek 
i kabel USB-C -> USB-C (3 m).
1444 zł
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XCM-50

RØDE 
Profesjonalny pojemnościowy mikrofon USB 
przeznaczony do streamingu i gier. Zapewnia 
szczegółowy dźwięk z wąską, przystosowaną 
do mowy kardioidalną charakterystyką 
kierunkowości oraz wyjście słuchawkowe 
o zerowej latencji z regulacją poziomu 
i funkcją wyciszenia. Ma również wbudowany 
pop filtr i zintegrowany uchwyt obracający się 
w zakresie 360º. Jest w pełni kompatybilny 
z oprogramowaniem UNIFY (Mac, PC), które 
odblokowuje zaawansowane przetwarzanie 
dźwięku APHEX, zasilane przez wewnętrzny 
procesor DSP. W zestawie statyw Tripod 2, 
przedłużacz słuchawkowy 3 m 
i kabel SC29 USB-C.
922 zł

UNIFY 

RØDE 
Bezpłatny mikser programowy, dający 
kontrolę nad wszystkimi wejściami 
i wyjściami. Pozwala miksować do 
czterech mikrofonów i sześciu 
wirtualnych urządzeń audio, w tym grę, 
czat, muzykę, system i przeglądarkę. 
Stwórz idealne wrażenia dźwiękowe 
dla publiczności, kolegów z drużyny 
i siebie samego dzięki niezależnym 
submiksom dla wszystkich wyjść. 
Monitoruj wszystkie źródła dźwięku 
w pełnej rozdzielczości. Znakomity do 
mikrofonów XDM-100 i XCM-50.

nowośćnowość



68 katalog świąteczny 2022

Gaming

RGB Dual

M-Game
Potężny interfejs audio do gier i mikser do transmisji na żywo. 
     Jest mikserem audio z podwójnym złączem USB, 
         z konfigurowalnym oświetleniem RGB LED, 
             wbudowanym samplerem oraz kształtowaniem głosu 
                  i efektami, połączonym z profesjonalnym interfejsem
                       audio i fizyczną powierzchnią kontrolną 
                       do miksowania. Dzięki niemu możesz z łatwością 
                        stworzyć konfigurowalny zestaw 
                      do streamingu na żywo z narzędziami w zasięgu 
                 ręki, które wzbogacą wrażenia z gry 
            i zadziwią publiczność.
             1222 zł

nowośćnowość

nowośćnowośćSolo

M-Game
Potężny interfejs audio do gier i mikser 
do streamingu na żywo. Ten mikser 
USB do streamingu na żywo ma 
konfigurowalne oświetlenie LED, 
wbudowany sampler oraz umożliwia 
kształtowanie głosu i efektów 
w połączeniu z profesjonalnym 
interfejsem audio i fizyczną 
powierzchnią kontrolną do 
miksowania. Dzięki M-Game Solo 
możesz z łatwością stworzyć 
konfigurowalny zestaw set-up do 
streamingu na żywo z narzędziami 
w zasięgu ręki, które zwiększą 
doświadczenie w grach 
i zadziwią publiczność.
727 zł
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Klawiatury, kontrolery i narzędzia MIDI

MPC Key 61 

Akai Professional 
Pierwszy w historii instrument klawiszowy MPC z Akai Professional, z 61-klawiszową klawiaturą półważoną 
i 25 unikatowymi instrumentami wtyczkowymi z najnowocześniejszymi teksturami do projektowania 
dźwięku i barwami dla wszystkich gatunków muzycznych. Szesnaście dynamicznych padów perkusyjnych 
RGB z aftertouch zapewnia znane na całym świecie doświadczenia rytmiczne i możliwość tworzenia beatów 
na MPC. W zestawie jest program DAW MPC2 do komputerów Mac/PC.
9555 zł
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Kup syntezator Akai Professional MPC Key 61, 
a słuchawki a RØDE NTH-100 o wartości 799 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratis
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Klawiatury, kontrolery i narzędzia MIDI

MPC Studio + NTH-100

Akai Professional + RØDE
Zestaw złożony z kontrolera padowego i słuchawek. MPC Studio to kontroler do 
oprogramowania MPC z 16 pełnowymiarowymi dynamicznymi padami RGB. 
Umożliwia maksymalną ekspresję i kontrolę dla grania dźwięków, akordów i rytmów 
perkusyjnych. Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia informacje zwrotne podczas 
przeglądania i edycji próbek oraz regulacji parametrów. Kontroler w postaci paska 
dotykowego pozwala dynamicznie sterować w czasie rzeczywistym pokrętłami, 
suwakami i parametrami w celu tworzenia własnych, charakterystycznych brzmień. 
Drugim elementem zestawu są słuchawki zamknięte NTH-100. Mają głośniki o średni-
cy 40 mm, pasmo przenoszenia 5 Hz – 35 kHz i oporność 32 Ω.
1748 zł 1499 zł

MPC X

Akai Professional
Stacja robocza, która może pracować samodzielnie lub jako kontroler z komputerem 
Mac/PC. Jest wyposażona w wielordzeniowy procesor. Ma 16 podświetlanych padów 
czułych na siłę nacisku przydzielanych do 8 banków, 63 przyciski, 24 pokrętła, 
10,1-calowy ekran dotykowy, 2 GB RAM, 16 GB miejsca na dysku i 10 GB zainsta-
lowanych brzmień. Kontroler wyposażono w komplet złącz (m.in. XLR, RCA, 
5-pinowe MIDI, TRS CV, USB 3.0), złącze USB do podłączenia pamięci masowej 
i kontrolerów MIDI oraz pełnowymiarowe gniazdo karty SD. MPC X jest gotowe, 
by pełnić funkcję serca studia nagrań.
8399 zł

Kup kontroler 
Professional MPC X, 
a słuchawki RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis

-249 zł-249 zł
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Klawiatury, kontrolery i narzędzia MIDI

Force

Akai Professional
Samodzielny system do produkcji muzycznej wyposażony we wszystkie narzędzia 
potrzebne do produkcji, remiksowania, mashupowania i wykonywania utworów na 
żywo. Łączy w sobie uruchamianie klipów, liniowy aranżer, obsługę MIDI Multi, 
sekwencer krokowy, sampling, silniki syntezy, sterowanie za pomocą 
wielopunktowego ekranu dotykowego i wiele więcej.
5999 zł

Kup kontroler 
Akai Professional Force, 
a słuchawki RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis
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LPK 25 MKII

Akai Professional
Ultrasmukła dwuoktawowa klawiatura sterująca MIDI dla mobilnych twórców 
muzyki. Wyposażono ją w 25 klawiszy Gen 2 Dynamic (takich jak w MPK mini mk3), 
wewnętrzną/zewnętrzną kontrolę synchronizacji zegara, arpeggiator, przycisk sustain, 
swing, 8 programowalnych presetów klawiatury oraz oprogramowanie Akai MPC 
Beats. Nie wymaga sterowników do współpracy z komputerami Mac i PC.
272 zł

LPD 8 MKII

Akai Professional
Ultralekki (390 g!) minikontroler USB/MIDI. Wyposażony 8 padów perkusyjnych 
z MPC czułych na siłę nacisku i podświetlanych RGB, 8 przypisywalnych 
potencjometrów obrotowych Q-Link, 4 programowalne presety kontrolera. 
Jest zasilany przez USB i nie wymaga sterowników do współpracy z komputerami 
Mac i PC. W zestawie oprogramowanie Akai MPC Beats.
299 zł
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nowośćnowość

MPK Mini Plus

Akai Professional
Trzyoktawowa miniklawiatura sterująca z pełnym zestawem wygodnych 
kontrolerów. Wyposażona w 8 padów perkusyjnych czułych na siłę nacisku 
i podświetlanych RGB, 8 pokręteł, joystick X-Y, koła pitch bend oraz modulation, 
2-kanałowy sekwencer krokowy, sekcję transport, wyświetlacz OLED, 5-pinowe 
we/wy MIDI i CV/Gate. W zestawie oprogramowanie Akai MPC Beats.
870 zł

Oxygen 25 MKV

M-Audio 
Kontroler MIDI zasilany przez USB wraz z arsenałem niezbędnych narzędzi produkcyjnych. 
Został wyposażony w czułe na dynamikę, półważone klawisze z aftertouch i możliwością 
przypisywania stref oraz wbudowany arpeggiator, 16 dynamicznych, przypisywalnych padów 
z podświetleniem RGB i funkcją Note Repeat, 8 przypisywalnych pokręteł 
i 9 przypisywalnych suwaków. 
582 zł 333 zł

-249 zł-249 zł
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Garagekey Groove II

MIDITech
Dwuoktawowa klawiatura sterująca MIDI. Wyposażona w 25 miniklawiszy czułych 
na nacisk o trzech krzywych reakcji, 8 wysokiej jakości podświetlanych padów 
czułych na siłę nacisku, 4 przypisywalne suwaki, 4 przypisywalne pokrętła, 
kreatywny arpeggiator, przyciski transportu, wyświetlacz OLED, gniazdo 
na pedał sustain. Ma tryb stałego akordu. Współpracuje 
z szeroką paletą DAW-ów i Abletonem Live oraz 
urządzeniami wyposażonymi w system 
Windows (od XP po 11),
iOS i Mac OSX.
470 zł

Garagekey PAD

MIDITech
Dwuoktawowa klawiatura sterująca 
MIDI. Wyposażona w 25 miniklawiszy 
czułych na nacisk o trzech krzywych 
reakcji, 16 wysokiej jakości podświet-
lanych padów czułych na siłę nacisku, 
8 przypisywalnych pokręteł, 2 sensory 
dotykowe dynamicznych pasków pitch 
bend i modulacji, kreatywny arpeggiator, 
przyciski transportu, wyświetlacz OLED, 
gniazdo na pedał sustain. Ma tryb 
stałego akordu. Współpracuje z szeroką 
paletą DAW-ów i Abletonem Live oraz 
urządzeniami wyposażonymi w system 
Windows (od XP po 11), iOS i Mac OSX.
470 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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Klawiatury, kontrolery i narzędzia MIDI
Keystation 61 III 

M-Audio
Klawiatura sterująca USB MIDI z pełnowymiarowymi klawiszami dynamicznymi o akcji 
syntezatorowej. Ma w pełni przypisywalne przyciski zmiany oktawy, koła pitch-bend i modulacji, 
suwak Volume oraz przyciski transportu i kierunkowe. W zestawie znajduje się pakiet 
oprogramowania, w którego skład wchodzą: Pro Tools First M-Audio Edition i Ableton 
Live Lite, instrumenty AIR Music Tech (Mini Grand, Velvet, Xpand!2) 
oraz biblioteka Touch Loops z 2 GB brzmień.
799 zł

MIDILink Mini

MIDITech
Prosty i niezawodny interfejs MIDI USB, 
wyposażony w gniazda MIDI In oraz MIDI Out. 
Interfejs działa w trybie pełnej zgodności 
systemowej „Class Compliant“. Można używać 
go z komputerami PC i Mac bez potrzeby 
instalowania sterowników!
99 zł

MIDI Thru 4/Filter

MIDITech
Za sprawą tego rozdzielacza podczas gry na jednej 
klawiaturze przekazuje się sygnał do 4 kolejnych 
urządzeń MIDI. Jedną klawiaturę główną można 
połączyć z 4 instrumentami albo urządzeniami MIDI. 
Dodatkowo możesz filtrować wybrane kontrolery 
MIDI, dane SysEx, transponować nuty lub przełączyć 
komunikaty z kanału wejściowego na inny wybrany 
kanał. Miditech MIDI Thru 4/Filter to urządzenie 
zasilane przez MIDI, które działa z każdą klawiaturą 
obsługującą standard MIDI!
220 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Hydrasynth Keyboard 

ASM 
Syntezator cyfrowy wavetable z czterooktawową klawiaturą Polytouch, 
oferującą polifoniczny aftertouch dla każdego dźwięku. Wymarzony 
zarówno dla projektantów dźwięku, jak i koncertujących muzyków. 
Zaawansowany silnik syntezy wavetable, 3 oscylatory, dwa mutatory 
i 2 filtry, które mogą być skonfigurowane szeregowo lub równolegle, 
sprawiają, że możliwości generowania brzmień są bezkonkurencyjne. 
Oprócz tego jest wyposażony w sekcje Mixer, Filter, LFO, Effect, 
5 obwiedni DAHDSR, matrycę modulacyjną, arpeggiator, 
CV/Gate, MIDI, USB i ekran OLED.
6555 zł

Instrumenty klawiszowe i syntezatory
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gratis

Kup instrument marki ASM, 
Moog, Nord lub Sequential, 
a słuchawki RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 
otrzymasz GRATIS!
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Instrumenty klawiszowe i syntezatory

Grandmother

Moog
Dźwiękowy plac zabaw, odwołujący się do modularnych 
korzeni marki Moog. Synteza nie jest tu tylko efektem 
końcowym, lecz podróżą i przygodą, podczas której 
odkrywa się dźwięk i eksperymentuje z nim. 
Grandmother jest zainspirowany 
klasycznymi syntezatorami 
marki Moog, które pojawiły 
się już wcześniej. 
To analogowy syntezator 
z wbudowanym pogłosem 
sprężynowym, dający 
nieograniczony dźwiękowy 
słownik o niezmierzonej 
urodzie i mocy.
7200 zł

gratisgratis

gratisgratis

Kup instrument marki Moog, 
a słuchawki RØDE

NTH-100 o wartości 799 zł
otrzymasz GRATIS!

Moog Subsequent 37   

Moog 
Następca syntezatora analogowego SUB37. Od poprzednika ma bogatsze 
brzmienie (szczególnie w dole), brudniejsze brzmienie przesteru, większy 
headroom dający lepsze brzmienie w trybie parafonicznym, potężniejszy 
wzmacniacz słuchawkowy. Na pokładzie znajduje się 37 klawiszy z aftertouchem, 
2 szyny modulacji z programowalnym źródłem i wyjściem, 256 presetów 
(16 banków i 16 patchy), synchronizowalny arpeggiator i sekwencer 
krokowy oraz klasyczny filtr drabinkowy z regulacją rezonansu, 
przesterowania MultiDrive i nachylenia zbocza.
9999 zł
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Matriarch

Moog
Czterogłosowy parafoniczny syntezator analogowy z wbudowanym sekwencerem, arpeggiatorem, 
stereofonicznymi filtrami drabinkowymi i stereofonicznym analogowym delayem. To najważniejszy członek rodziny 
semimodularnych analogowych syntezatorów Mooga. Pozwala tworzyć bogate, ewoluujące patterny akordów 
natychmiast, bez konieczności patchowania, a następnie wykorzystać mnóstwo inspirujących tekstur, nowych 
dźwięków i niekończące się zasoby szczęśliwych wypadków dzięki 90 modularnym punktom łączenia.
11 999 zł

Mother-32

Moog
Pierwszy semimodularny syntezator w formacie tabletop. 
To wyrazisty analogowy instrument, dodający naturalne, analogowe 
brzmienie, z sekwencerem oraz rozbudowanymi możliwościami 
połączeń do każdego systemu elektronicznego lub modularnego. 
Ten nowy rozszerzalny instrument, stworzony do występów 
na żywo i produkcji w studiu, został wykonany ręcznie 
w Asheville, w Karolinie 
Północnej. Został starannie 
zaprojektowany tak, aby 
zapewnić muzykom 
urozmaicony wachlarz 
narzędzi twórczych, 
inspirujących do tworzenia
nowej muzyki, unikatowych 
brzmień i niekończącej się 
eksploracji dźwięków.
4140 zł

gratisgratis

gratisgratis



82 katalog świąteczny 2022

Instrumenty klawiszowe i syntezatory

DFAM

Moog
Semimodularny analogowy syntezator perkusyjny z 2 oscylatorami, generatorem białego szumu, 
wejściem audio i słynnym filtrem drabinkowym Mooga (Low Pass, High Pass). Ma wbudowany 
8-krokowy sekwencer, 3 obwiednie (VCO, VCF, VCA), mikser i 24 gniazda do łączenia modułów 
między sobą. W zestawie znajduje się zestaw kabli do łączenia gniazd. To instrument z jednej 
strony dość prosty w obsłudze, a z drugiej pozwalający na eksplorację i eksperymenty.
4140 zł

Subharmonicon

Moog
Semimodularny polirytmiczny syntezator analogowy, 
wykorzystujący 6-dźwiękowy silnik i wielowarstwowe 
sekwencery do eksploracji świata podharmonicznych, 
polirytmów i unikatowych relacji, które tworzą. Zaczyna się 
od 2 analogowych oscylatorów VCO i 4 oscylatorów 
podharmonicznych, co daje w sumie 
6 potężnych źródeł dźwięku. Każdy 
ton podharmoniczny jest 
matematycznie wyprowadzony 
z jednego z dwóch głównych VCO, 
co nadaje wynikowym akordom 
piękną spójność.
4140 zł

gratisgratis

gratisgratis
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Mavis

Moog
Semimodularny syntezator analogowy 
do samodzielnego montażu. Zapewnia 
bogate brzmienie prawdziwego Mooga 
w formie kompaktowego i bogatego 
w funkcje instrumentu. Montaż jest 
niezwykle prosty. Mavis ma 
1-oktawową klawiaturę, więc 
można na nim grać zaraz po 
podłączeniu głośnika lub 
słuchawek.
1888 zł

Minitaur

Moog
Kompaktowy, a mimo to potężny 
analogowy syntezator basowy 
z 2 oscylatorami, zaprojektowany tak, 
by każdą z funkcji można było sterować 
dedykowanym regulatorem dostępnym 
na panelu przednim. Jest to pierwszy 
instrument z serii Taurus bez przycisków 
nożnych. Mierzący zaledwie 216 x 133 
mm i ważący mniej niż 1,4 kg Minitaur 
to legendarny instrument basowy 
Moog o wymiarach zgodnych ze 
współczesnymi trendami, które 
pozwalają na wygodne korzystanie 
z niego zarówno na scenie, 
jak i w studio. 
3599 zł

gratisgratis

gratisgratis

Kup instrument marki Moog, 
a słuchawki RØDE NTH-100 

o wartości 799 zł 
otrzymasz GRATIS!

Adresy sklepów

https://audiostacja.pl/sklepy/
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Piano 5

Nord
Najnowsza edycja wielokrotnie nagradzanej serii Piano jest 
wyposażona w dwa silniki fortepianowe, podwójny sample 
synth i dwukrotnie większą pamięć niż w poprzedniej generacji. 
Dzięki połączeniu najwyższej jakości klawiatury Triple Sensor 
i wyjątkowej technologii Virtual Hammer Action przenośne 
Nord Piano 5 zapewnia wyjątkowe wrażenia z gry.
Piano 5 73 13 999 zł
Piano 5 88 14 999 zł

Electro 6D

Nord
Stage Piano z trzema modułami brzmieniowymi: Piano z symulacją rezonansu strun, Organ z trzema 
typami klasyków organowych i dwoma manuałami, Sample z rozszerzoną polifonią. Wszystkich można 
używać naraz dzięki podziałowi klawiatury albo warstwom. Podziały klawiatury można realizować 
w trzech szerokościach. Uzupełnienie instrumentów stanowi sekcja efektów. Wygodę obsługi zapewnia 
ekran OLED, który pozwala kontrolować ustawienia. Brzmienia w instrumencie można zmieniać za 
pomocą Nord Sound Managera.
Electro 6D 61 9400 zł
Electro 6D 73 10 800 zł
Electro 6 HP 12 700 zł

gratisgratis

gratisgratis
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Stage 3

Nord
Flagowe Stage Piano Norda. Ma 3 moduły brzmieniowe: Piano z 2 GB pamięci, 
120-głosową polifonią i rezonansem strun, Organ z trzema typami organowych 
klasyków, drawbarami i dwoma manuałami oraz Synth z całą biblioteką Nord Lead A1, 
34-głosową polifonią i pięcioma oscylatorami. Uzupełnieniem jest sekcja efektów. 
W zestawie znajduje się pedał sustain. Znakomity instrument na scenę i do studia.
Stage 3 Compact 16 999 zł 
Stage 3 HP76 17 999 zł
Stage 3 88 19 999 zł

Drum 3P

Nord
Sześciokanałowy wirtualny analogowy syntezator 
perkusyjny. Wyposażony w 6 padów czułych 
na nacisk, wejście kick trigger i 400 programów. 
Ma syntezę rezonansową, 
subtraktywną oraz FM 
i wszystkie podstawowe 
efekty: efekty Reverb, 
Delay, Drive, Ring 
Modulation, a także 
korektor na każdym padzie. 
Wejście i wyjście MIDI, 
wyjście stereo oraz 
słuchawkowe.
3333 zł

gratisgratis

gratisgratis

Kup instrument klawiszowy
marki Nord, a słuchawki 

RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł

otrzymasz GRATIS!
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Wave 2

Nord
Potężny syntezator z 61-klawiszową klawiaturą z aftertouch łączący wirtualną syntezę analo-
gową, sample, FM i wavetable w intuicyjnym interfejsie bazującym na obsłudze warstw. Dzięki 
48-głosowej polifonii, innowacyjnym funkcjom wykonawczym i ręcznej regulacji daje wyjątkowe 
możliwości brzmieniowe z zaawansowanym tworzeniem warstw i dopasowywaniem brzmienia 
w locie. Instrument ma trzy sekcje: Layer z suwakami do łatwej regulacji głośności lub panoramy 
wszystkich 4 warstw jednocześnie, Oscillator oferującą dla każdej z 4 warstw 4 tryby pracy 
(Analog, Wavetable, FM i Sample) oraz Effect dla każdej warstwy.
12 500 zł

Lead A1

Nord
Wirtualny syntezator (analog modeling) z 4-oktawową klawia-
turą i uproszczonym, ale ogromnie rozbudowanym interfejsem 
na panelu przednim. Jego silnik modelowania analogowego 
wiernie odtwarza w pełni analogową ścieżkę sygnału. Ze swoją 
26-głosową polifonią i czterema działającymi równolegle 
warstwami brzmień daleko wykracza ponad to, co potrafią 
repliki syntezatorów analogowych.
7900 zł

gratisgratis

Kup instrument klawiszowy
marki Nord, a słuchawki 

RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł

otrzymasz GRATIS!

gratisgratis
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Cobalt8

Modal
Wirtualny syntezator analogowy o 8 głosach, 8 oscylatorach na jeden głos 
i 4-biegunowym filtrze drabinkowym. Daje niezrównane opcje modulacji, ma 
inspirujący 512-dźwiękowy sekwencer w czasie rzeczywistym/krokowym, 
energetyzujący arpeggiator, 37-klawiszową klawiaturę Premium Fatar, MPE, 
efekty studyjnej jakości i integrację z aplikacją MODALapp. Znakomite narzędzie 
do kreowania dźwięku i w sumie 200 miejsc na zapisanie własnych presetów 
(do tego 300 fabrycznych po wyjęciu z pudełka).
                                                                                                                          Cobalt8 3499 zł 2799 zł
      Cobalt8M 3150 zł 2450 zł
      Cobalt8X 3999 zł 3299 zł

Argon8

Modal
Polifoniczny syntezator z rewolucyjnym 
silnikiem syntezy wavetable. Zapewnia 
8-głosową polifonię oraz funkcje niespo-
tykane wcześniej w tym przedziale 
cenowym. Ma 120 tablic wavetable 
podzielonych na 24 banki z 5 zestawami 
płynnie regulowanych przebiegów, 
od klasyki wirtualnych analogów 
po nowoczesne brzmienia muzyki 
elektronicznej. Wyposażono go też 
w 28 statycznych procesorów wavetable 
(w tym de-rez, wave folder, wave 
shaper, phase shaper i recity) oraz 
32 oscylatory wavetable o wysokiej 
rozdzielczości, 4 na każdy głos.
Argon8 3499 zł 2799 zł
Argon8M 3150 zł 2450 zł
Argon8X 3999 zł 3299 zł

-700 zł-700 zł

-700 zł-700 zł
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Cobalt5S

Modal
Wirtualny syntezator analogowy z 5-głosową polifonią. Ma dwie niezależne grupy algorytmów i do 8 oscylatorów 
na każdy głos, zatem muzycy, projektanci dźwięku i producenci są uzbrojeni w potężną paletę brzmień. Ponadto na pokładzie 
czeka trójoktawowa miniklawiatura z aftertouch, synteza o 40 zaawansowanych algorytmach, 16 enkoderów, panel X/Y/Z, 
4-polowy filtr drabinkowy, sekwencer krokowy, 2 procesory efektów i aplikacja MODALapp.
2090 zł

Hydrasynth Explorer

ASM
Kompaktowy syntezator cyfrowy łączy moc 
z łatwością przenoszenia. Ma potężny silnik 
brzmieniowy Hydrasynth, zasilanie bateryjne 
i nową polifoniczną klawiaturę średniej 
wielkości z aftertouch ASM PolyTouch. Przy 
wykorzystaniu zaawansowanego silnika syn-
tezy wavetable, 3 oscylatorów, 2 mutatorów 
i 2 filtrów, które mogą być skonfigurowane 
szeregowo lub równolegle, daje wielkie możli-
wości generowania brzmień.
2999 zł

Kup instrument
klawiszowy marki ASM,

a słuchawki RØDE NTH-100
o wartości 799 zł

otrzymasz
GRATIS!

nowośćnowość

gratisgratis
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Hydrasynth Deluxe

ASM
Flagowy syntezator cyfrowy Hydrasynth. Oferuje podwójny silnik 
brzmieniowy i ASM PolyTouch, największą jak dotąd klawiaturę 
z polifonicznym aftertouchem dla każdego dźwięku (73 klawisze). Każdy 
z dwóch silników brzmieniowych ma 3 oscylatory, 2 mutatory i 2 filtry, 
które mogą być skonfigurowane szeregowo lub równolegle. Oba silniki 
brzmieniowe mają własne, oddzielne, analogowe, symetryczne wyjścia 
audio, co daje ogromne możliwości tworzenia brzmień.
8999 zł

Hydrasynth Desktop

ASM
Syntezator cyfrowy z zaawansowanym silnikiem wavetable, 3 oscylatorami, dwoma 
mutatorami i 2 filtrami, które mogą być skonfigurowane szeregowo lub równolegle. 
Daje ogromne możliwości generowania brzmień. Syntezator ma 24 polifoniczne, czułe 
na siłę docisku pady, dzięki czemu można grać na urządzeniu bez konieczności 
podłączania klawiatury lub innego kontrolera. Instrument jest wyposażony w 
uchwyty do montażu w standardowym racku 19″.
3999 zł

gratisgratis

gratisgratis
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Take 5

Sequential
Kompaktowy i przenośny, 5-głosowy 
syntezator polifoniczny oparty na 
VCO/VCF, zaprojektowany zarówno 
z myślą o nowicjuszach w świecie 
syntezatorów, jak i profesjonalistach. 
Ma dwa VCO i suboscylatory na głos, 
klasyczny 4-biegunowy, rezonansowy 
filtr analogowy z Prophet-5 Rev 4, 
44 pełnowymiarowe klawisze 
i wysokiej jakości klawiaturę Fatar. 
Sprytna funkcja podziału klawiatury 
na dwie oddzielne strefy daje 
użytkownikom dużo większe 
możliwości niż wiele innych 
kompaktowych syntezatorów.
8399 zł

Prophet X

Sequential
Połączenie samplera z syntezatorem. Sercem instrumentu jest bi-timbralowy, 8-głosowy stereofoniczny, 
16-głosowy mono/stereo, 32-głosowy syntezator parafoniczny. Ma on nowo opracowany silnik 
dźwiękowy, zdolny obsługiwać jednocześnie dwa instrumenty pracujące w oparciu o próbki w jakości 
16-bitowe/48 kHz oraz dwa cyfrowe oscylatory wysokiej rozdzielczości – wszystkie przetwarzane przez 
filtry analogowe. Za sprawą 150 GB sampli pochodzących od 8Dio – uznanego twórcy brzmień – oraz 
potężnej aparatury do syntezy dźwięku Prophet X potrafi przemawiać unikatowym muzycznym głosem.
19 599 zł

gratisgratis

gratisgratis

Kup instrument marki 
Sequential, a słuchawki 

RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 

otrzymasz GRATIS!
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Pro 3

Sequential
Analogowy syntezator mono-/parafoniczny z 2x VCO i wavetable. Oferuje 3 oscylatory, 
3 filtry vintage, 3 oscylatory przebiegów wolnozmiennych LFO, 4 obwiednie z możliwością 
zapętlania, masywną 32-slotową matrycę modulacji i sekwencer 16 x 16 x 4. Po dorzuceniu 
podwójnych efektów cyfrowych i 4 sterowanych napięciem wejścia i wyjścia CV otrzymuje 
się niezwykle potężny instrument, którego programowanie budzi równie wielkie emocje, 
co gra na nim. Na pokładzie jest także m.in. trójoktawowa klawiatura, 
arpeggiator i dotykowy slider.
11 199 zł

Pro 3 SE

Sequential
Analogowy syntezator mono-/parafoniczny z 2x VCO i wavetable. Oferuje 3 oscylatory, 3 filtry vintage, 3 oscylatory 
przebiegów wolnozmiennych LFO, 4 obwiednie z możliwością zapętlania, masywną 32-slotową matrycę modulacji 
i sekwencer 16 x 16 x 4. Po dorzuceniu podwójnych efektów cyfrowych i 4 sterowanych napięciem wejścia i wyjścia CV 
otrzymuje się niezwykle potężny instrument, którego programowanie budzi równie wielkie emocje, co gra na nim. 
Na pokładzie jest także m.in. trójoktawowa klawiatura, arpeggiator i dotykowy slider.
12 299 zł

gratisgratis

gratisgratis
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Prophet-5

Sequential
Analogowy syntezator polifoniczny z 5-głosową polifonią. Łączy wszystkie trzy wersje legendarnego syntezatora 
– Rev1, Rev2 i Rev3. Zastosowano oryginalne analogowe sterowane napięciem oscylatory VCO Curtisa i sterowane 
napięciem filtry VCF (takie jak w wersji Rev3), jak również nowe filtry dolnoprzepustowe 2140 zaprojektowane przez 
Dave’a Rossuma na wzór filtrów 2040, które pierwotnie zostały stworzone dla Rev1 i Rev2. Na pokładzie znajdują się 
2 oscylatory na głos plus szum, 4-stopniowe ADSR, LFO, wejście i wyjście CV/gate, USB i MIDI. Wersja standardowa 
ma 5-oktawową klawiaturę Fatar z aftertouchem.
20 155 zł

Prophet-5 Desktop

Sequential
14 555 zł

gratisgratis

gratisgratis

Kup instrument marki 
Sequential, a słuchawki 

RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 

otrzymasz GRATIS!
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Prophet-10 Desktop

Sequential
18 999 zł

Prophet-10

Sequential
Analogowy syntezator polifoniczny z 10-głosową polifonią. Oprócz tego łączy wszystkie trzy wersje 
Propheta-5 – Rev1, Rev2 i Rev3. Zastosowano w nim oryginalne analogowe sterowane napięciem oscylatory 
VCO Curtisa i sterowane napięciem filtry VCF (takie jak w wersji Rev3), jak również nowe filtry dolnoprzepustowe 
2140 zaprojektowane przez Dave’a Rossuma na wzór filtrów 2040, które pierwotnie zostały stworzone dla Rev1 
i Rev2. Na pokładzie znajdują się 2 oscylatory na głos plus szum, 4-stopniowe ADSR, LFO, wejście i wyjście 
CV/gate, USB i MIDI. Wersja standardowa ma 5-oktawową klawiaturę Fatar z aftertouchem.
24 640 zł

gratisgratis

gratisgratis
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OB-6

Sequential
Analogowy syntezator polifoniczny o 6 głosach. To efekt pracy dwóch znakomitych projektantów syntezatorów polifonicznych: 
Dave’a Smitha i Toma Oberheima. Zastosowano w nim sterowane napięciem oscylatory, 2-biegunowy filtr i wzmacniacze. Te 
klasyczne rozwiązania wzbogacono o nowoczesne ulepszenia: efekty, polifoniczny sekwencer krokowy i arpeggiator. Silnik 
brzmieniowy nawiązuje do modułowego syntezatora analogowego SEM. Ma 2 dyskretne, sterowane napięciem oscylatory (oraz 
suboscylator) – osobno na każdy głos z bezstopniowo zmiennymi kształtami fal (do wyboru piłokształtny i impulsowy o zmiennej 
szerokości, oraz fala trójkątna na oscylatorze 2). Klasyczny, inspirowany konstrukcjami Oberheima, dwubiegunowy rezonansowy 
filtr aktywny SFV, z płynnie zmienianą charakterystyką odcięcia i pracą w trybie dolnoprzepustowym, górnoprzepustowym,
 pasmowo-przepustowym i notch. Wraz ze wzmacniaczami sterowanymi napięciowo daje to w pełni analogowy tor sygnału. 
Wersja standardowa ma 4-oktawową klawiaturę Fatar.
19 599 zł

gratisgratis

gratisgratis

OB-6 Desktop

Sequential
13 440 zł

Kup instrument marki 
Sequential, a słuchawki 

RØDE NTH-100 
o wartości 799 zł 

otrzymasz GRATIS!
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Prophet Rev2 8-voice 
/16-voice

Sequential
Analogowy syntezator polifoniczny z 16 głosami – wymyślony przez Dave’a Smitha na 
nowo jego legendarny polifoniczny syntezator Prophet ’08 – nowoczesny klasyk, 
który od dnia debiutu w 2007 roku zaznaczył swą obecność w niezliczonej liczbie 
nagrań i występów scenicznych. Od pierwowzoru ma dwukrotnie większą polifonię, 
dwukrotnie większą matrycę modów, modulację waveshape na wszystkich prze-
biegach, cyfrowe efekty na warstwę w trybie stacked lub split voice, polifoniczny 
sekwencer krokowy na warstwę. Oprócz tego na pokładzie znajduje się generator 
szumu, klasyczny filtr analogowy Curtis, arpeggiator, 3 obwiednie i 4 generatory 
wolnych przebiegów. Wersję standardową wyposażono w 5-oktawową 
klawiaturę Fatar.
Prophet Rev2 8-voice  11 199 zł
Prophet Rev2 16-voice 14 555 zł

Prophet Rev2 8-voice
/16-voice Desktop 
Sequential
Prophet Rev2 8-voice Desktop 9799 zł
Prophet Rev2 16-voice Desktop 11 199 zł

gratisgratis

gratisgratis
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Zestaw didżejski DJ Pro 
dla zaawansowanych  

Reloop 
Zestaw DJ-ski złożony z dwóch gramofonów Reloop RP-7000 MK2 
i miksera RMX-60 Digital. Gramofon Reloop RP-7000 MK2 
z mocnym silnikiem i wytrzymałą konstrukcją zaspokaja wysokie 
wymagania profesjonalnych DJ-ów i nowoczesnych klubów nocnych. 
Ma m.in. duży początkowy moment obrotowy regulowany 
w zakresie 2,8–4,5 kg/cm, 3 prędkości silnika (33 1/3, 45 i 78 obr./min), 
precyzyjne sterowanie silnikiem w celu lepszej optymalizacji 
nierównomierności obrotów (0,01% WRMS), skalę Pitch umożliwiającą 
precyzyjną regulację i regulowaną prędkość hamowania (0,2–6 s).
Drugim elementem jest RMX-60 Digital – pierwszorzędny mikser 

Sprzęt DJ-ski

-1398 zł -1398 zł 
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cyfrowy do każdej aplikacji DJ-skiej. Dzięki szerokiej 
gamie opcji połączeń, solidnej konstrukcji, w pełni cyfrowej 
architekturze audio i dostępnym na pokładzie 8 efektom 
najnowszy mikser Reloop przyjmuje klasyczną konstrukcję 
miksera 4+1-kanałowego i aktualizuje ją, aby dostosować 
ją do nowoczesnych standardów wydajności. Niezależnie 
od tego, czy używasz odtwarzaczy CD, gramofonów, 
kontrolerów DJ czy systemów DVS – 11 wejść 
i 6 wyjść RMX-60 Digital wprowadza prawdziwą 
wszechstronność do kabiny DJ-a.
8997 zł 7599 zł
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Sprzęt DJ-ski

Zestaw didżejski 
dla początkujących

Reloop
Zestaw DJ-ski złożony z dwóch gramofonów Reloop RP-2000 MK2 
i miksera RMX-10 BT. Gramofon Reloop RP-2000 MK2 to 
niezawodny gramofon dla przyszłych DJ-ów. Wersja MK2 posiada 
kilka ulepszeń, w tym nowo opracowaną konstrukcję górnego 
panelu i metalowe przyciski zapewniające lepsze wrażenia 
dotykowe. Gramofon ma m.in. napęd kwarcowy o wysokim 

-608 zł-608 zł

momencie obrotowym, precyzyjną regulację silnika z dwoma 
opcjami prędkości do wyboru (33 1/3 i 45 obr./min) i statycznie 
wyważone ramię w kształcie litery S z hydraulicznym podnosze-
niem i mechanizmem przeciwpoślizgowym (antiskating). Wraz 
z gramofonem są dostarczane: talerz, wkładka Reloop OM Black 
(firmy Ortofon), headshell, slipmata, przeciwwaga, kabel zasilający, 
instrukcja obsługi. Drugim elementem zestawu jest mikser 
RMX-10 BT – kompaktowy, 2-kanałowy mikser DJ-ski, który 
ułatwia bezprzewodowy streaming muzyki bezpośrednio do 
miksera za pomocą zintegrowanego interfejsu Bluetooth. 
W ten sposób możliwe jest użycie smartfona lub tabletu jako 
źródła odtwa-rzania i skierowanie sygnału przez mikser. Każdy 
kanał ma indywidualną kontrolę wzmocnienia i 3-pasmowy EQ, 
który podnosi lub obniża częstotliwości przy 100 Hz, 1 kHz i 10 
kHz. RMX-10 BT ma 6,3-mm wejście mikrofonowe 
z osobną regulacją głośności, a także 6,3-mm wyjście 
słuchawkowe z regulacją głośności i funkcją cue-mix. 
4007 zł 3399 zł
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Mixon 8 Pro

Reloop
Hybrydowy 4-kanałowy kontroler/mikser DJ-ski z zestawem funkcji 
dla wymagających profesjonalistów. Zapewnia wszechstronne 
opcje łączności i zgodność z dwoma wiodącymi w branży 
                                                                programami DJ-skimi: Serato 
                                                                DJ Pro (licencja) i Algoriddim 
                                                                DJay (iOS, Android, Mac, PC). 
                                                                Nie wymaga komputera. Ma 
                                                                wbudowany interfejs audio 
                                                                2x USB, 16 padów RGB, 
                                                                sterowanie Neural Mix, 
                                                                rozbudowaną sekcję efektów 
                                                                i wyświetlacze na jogach, 
                                                                dające informacje o ścieżce 
                                                                w czasie rzeczywistym.
                                                                6299 zł

Buddy

Reloop
Kompaktowy 2-kanałowy kontroler DJ, 
zaprojektowany do współpracy 
z Algoriddim DJay (iOS, Android, Mac, PC) 
i VirtualDJ (Mac, PC). Oferuje pełną kontrolę 
nad miksami dzięki intuicyjnej sekcji 
16 padów RGB składającej się z 8 trybów 
wykonawczych (hot cue, auto loop, touch 
FX, sampler, slicer, bounce loop, Neural Mix, 
looper), osobnym manipulatorom pętli, 
uniwersalnej sekcji efektów z łopatkami 
efektowymi (przytrzymanie i przełączanie) 
oraz responsywnym jogom do 
precyzyjnego miksowania i scratchowania. 
Ponadto zawiera rozbudowane sterowanie 
Neural Mix do padów, jak również tryb EQ. 
Kontroler jest zasilany przez USB. Ma stację 
dokującą na tablet lub smartfon.
1212 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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Ready

Reloop
Kompaktowy 2-kanałowy kontroler DJ, 
przeznaczony do Serato (Mac, PC) 
i Algoriddim DJay (iOS, Android). Zestaw 
funkcji obejmuje osobne manipulatory do 
nawigacji po utworze, obsługi pętli, efek-
tów, filtrów, EQ, głośności głównej, sekcji 
cue, blokady klawiszy, synchronizacji, trybu 
slip, trybu vinyl, funkcji Cenzor, skoku do 
początku ścieżki i trybu użytkownika. Czułe 
koła jog można używać do pitch bendu, 
scratchowania i szybkiego przeszukiwania 
utworu, a 16 dużych padów RGB daje 
dostęp do 9 różnych trybów pracy: Hot 
Cue, Auto Loop, Manual Loop, Sampler, 
Pitch Play, Scratch Bank, Loop Roll i Beat 
Grid. Kontroler jest zasilany przez USB. 
W zestawie licencja Serato DJ Lite.
1499 zł

Beatpad 2

Reloop
Dwukanałowy kontroler DJ, który jako 
jedyne urządzenie typu cross-platfrom 
w pełni wykorzystuje potencjał 
                   oprogramowania Algoriddim’s 
                   DJay 2 (iOS, Android). Zawiera 
                   m.in. zintegrowany 4-kanałowy 
                   interfejs audio USB, 16 padów 
                   RGB czułych na siłę nacisku, 
                   podświetlane jogi RGB, filtr 
                   LPF/HPF. Slicer, looper 
                   i dynamiczny multiefekt to tylko 
                   kilka z opcji remiksowania, 
                   którymi można bezpośrednio 
                   sterować. Beatpad 2 jako 
                   pierwszy w pełni pozwala 
                   sterować trybami Slice i Slice 
                   Loop. W zestawie do ściągnięcia 
                  DJ-ska edycja programu DJay LE. 
                  2999 zł

nowośćnowość

nowośćnowość

101katalog 2020audioplay listopad 2022 − styczeń 2023

Sprzęt DJ-ski

Beatmix 4 MK2

Reloop
Czterokanałowy kontroler DJ, przeznaczony 
do występów z Serato. Do sterowania służą 
pokrętła korektora EQ i gainu, wysokiej 
jakości line-fadery, niezwykle płynnie 
działający crossfader i 16 padów 
perkusyjnych RGB. Ultrapłaskie, czułe na 
dotyk jogi z aluminiowymi talerzami 
i średnicą 14,4 cm gwarantują selektywnie 
precyzyjne dopasowanie beatu, szybkie 
wyszukiwanie w obrębie utworów 
i autentyczne odczucie płyty winylowej. 
W pakiecie pełna wersja Serato DJ Lite.
1799 zł

Beatmix 2 MK2

Reloop
Dwukanałowy kontroler DJ, przeznaczony do 
występów z Serato. Do sterowania służą pokrętła 
korektora EQ i gainu, wysokiej jakości line-fadery, 
niezwykle płynnie działający crossfader i 16 padów 
perkusyjnych RGB. Ultrapłaskie, czułe na dotyk 
jogi z aluminiowymi talerzami i średnicą 14,4 cm 
gwarantują selektywnie precyzyjne dopasowanie 
beatu, szybkie wyszukiwanie w obrębie utworów 
i autentyczne odczucie płyty winylowej. W pakie-
cie pełna wersja Serato DJ Lite..
1340 zł

Neon

Reloop
Kompaktowy kontroler pomocniczy do samplera i efektów Serato. 
Wyposażony w 8 czułych na siłę nacisku padów RGB z aftertouch 
jest idealny do wyzwalania próbek, pętli czy efektów. Ma 8 trybów 
pracy. Oferuje informację zwrotną LED o statusie i trybie każdego 
slotu próbek. Funkcja Smart Link pozwala łączyć ze sobą dwa 
Neony.
599 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Mixtour

Reloop
Kompaktowy 2-kanałowy minikontroler DJ, przeznaczony 
do Algoriddim DJay (iOS, Android, Mac, PC), kompatybilny z MIDI 
(Virtual DJ, Traktor), Dual FX (kontrola filtrów i efektów jednocześnie). 
Sekcja padów jest naszpikowana funkcjami. Tryb transportu zawiera 
przyciski Play, Cue, Sync i Auto-Loop. W trybie Hot Cue można 
ustawić, zapisać i wyzwalać do 4 punktów cue. Gumowane 
pady obsługujące transport są nie tylko wygodne, ale też 
podświetlane dwukolorowymi diodami LED, wskazującymi 
aktywny tryb. Kontroler ma trzypasmowy korektor EQ, 
potencjometry wzmocnienia, filtry dwubiegunowe 
i miernik VU (przełączany pomiędzy master i pre-fader). 
Zasilacz 12 V w zestawie.
1099 zł

Spin

Reloop
Przenośny gramofon z napędem paskowym
przeznaczony do scratchingu i cutów. Jest 
dostarczany z 7-calową slipmatą i wyjątkową 
7-calową płytą do scratchowania zawierającą 
specjalnie masterowane sample i beaty do 
scratchowania, idealne zarówno dla 
początkujących, jak i doświadczonych 
turntablistów. Technologia 
Bluetooth Audio Streaming 
umożliwia bezprzewodowe 
przesyłanie muzyki
lub beatów do 
gramofonu, który 
staje się wtedy 
głośnikiem dla smartfona. 
Dzięki funkcji nagrywania USB 
można nagrać swoje scratche i cuty 
w formacie MP3 bezpośrednio na pendrive’a.
Interfejs ten może być też wykorzystany do digitalizacji płyt. 
Zasilanie bateryjne lub przez USB.
1350 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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RP-1000 MK2

Reloop
Idealny gramofon dla przyszłych DJ-ów 
i miłośników hi-fi. Wykorzystuje silnik napędzany 
paskiem, aby oddzielić jednostkę napędową od 
precyzyjnie zaprojektowanego talerza i obudowy. 
Statycznie wyważone ramię w kształcie litery S 
ma hydrauliczny podnośnik i mechanizm przeciwpoślizgowy (antiskating). Dzięki uniwersalnemu złączu 
SME można podłączyć wiele różnych typów wkładek. W zestawie talerz, wkładka Reloop OM Black (firmy 
Ortofon), główka ramienia, slipmata, przeciwwaga, kabel zasilający i instrukcja obsługi.
1399 zł

RP-2000 
USB MK2

Reloop
Wszechstronny gramofon dla 
przyszłych DJ-ów. Oprócz wbudowanego 
przedwzmacniacza gramofonowego 
oferuje wyjście audio USB do digitalizacji 
płyt winylowych. Przekazuje siłę silnika, 
bezpośrednio do piasty napędu – wyższy 
moment obrotowy szybciej generuje 
moc na precyzyjnie zaprojektowanym 
talerzu z minimalnym efektem 
nierównomierności obrotów 
(tzw. wow & flutter). Regulacja Pitch 
w zakresie +/-8 %. W zestawie talerz, 
wkładka Reloop OM Black (firmy 
Ortofon), headshell, slipmata, 
przeciwwaga, kabel zasilający 
i instrukcja obsługi.
1799 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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RP-4000 MK2

Reloop
Solidny gramofon DJ-ski dla zaawansowanych użytkowników. Precyzyjne sterowanie silnikiem z 3 prędkościami do 
wyboru (33 1/3, 45 i 78 obr./min.) pozwala odtworzyć każdą płytę. Sekcja Pitch z wyborem zakresu +/-8% lub +/-16 % 
świetnie nadaje się do precyzyjnej regulacji wysokości dźwięku. Wyważone ramię w kształcie litery S ma hydrauliczne 
podnoszenie i mechanizm przeciwpoślizgowy (antiskating). Dzięki uniwersalnemu złączu do mocowania główki (SME) 
można podłączyć wiele różnych typów wkładek. W zestawie talerz, wkładka Reloop OM Black (firmy Ortofon), head-
shell, slipmata, przeciwwaga, kabel zasilający, instrukcja obsługi.
1850 zł

RP-8000

Reloop
Najbardziej zaawansowany gramofon DJ-ski o trzech 
prędkościach (33 1/3, 45, 78 obr./min). Zapewnia 
możliwość sterowania do 7 różnych trybów 
wykonawczych za pośrednictwem 
sekcji padów, a także 2 tryby 
użytkownika, które 
można przypisać 
do indywidualnie 
preferowanych funkcji.  
Dzięki wyjątkowemu 
trybowi Platter Play można 
za pomocą padów regulować 
prędkość obrotu talerza, tworząc melodie 
i autentyczne występy muzyczne. Sekcja Pitch pozwala na 
wybór zakresów +/-8%, +/-16 % lub +/-50 %. W komplecie talerz 
gramofonu, slipmata, lampka LED do podświetlania igły, przeciwwaga, kabel 
gramofonowy RCA z uziemieniem, kabel USB, przewód zasilający i instrukcja obsługi.
3599 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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RMX-44 BT

Reloop
Wielofunkcyjny 4-kanałowy klubowy 
mikser DJ-ski o klasycznym wyglądzie, 
wyposażony w Bluetooth z funkcją Cue. 
Dzięki 9 wejściom i 4 wyjściom, a także 
3-pasmowemu korektorowi EQ i po jednym 
filtrze dwubiegunowym na kanał nadaje się 
nie tylko do klubów, ale także barów, dla 
mobilnych DJ-ów i do konfiguracji 
domowych. Do kreatywnego miksowania 
oferuje specjalnie dwubiegunowe filtry, po 
jednym na każdy kanał, które umożliwiają 
płynne tłumienie niskich i wysokich tonów.
2299 zł

Elite

Reloop
Profesjonalny 2-kanałowy battle-mixer DVS do Serato DJ Pro 
(licencja na pełną wersję z DVS Expansion Pack), hub do dwóch 
gramofonów RP-8000 MK2. Dzięki 16 bardzo dużym padom 
z podświetleniem RGB możliwa jest obsługa do 12 trybów 
wykonawczych dla każdego decka w Serato DJ Pro, w tym trybu 
użytkownika i zupełnie nowego trybu Scratch Bank. Mikser Elite 
wyposażony jest w trzy zupełnie nowe suwaki Mini Innofader Pro, 
z innowacyjną technologią bezkontaktową dla płynnego działania 
i precyzyjnych cięć. Wszystkie krzywe działania faderów można 
ustawiać indywidualnie. Dodatkowo suwaki te oferują funkcję 
odwrócenia działania (Hamster Switch). Sekcja efektów składa się 
z trzech przypisywalnych slotów efektowych z oddzielnymi 
przyciskami aktywacji po każdej stronie. W zestawie dwie płyty 
sterujące Serato z technologią NoiseMap.
6999 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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RMX-33i

Reloop
Kompaktowy 3+1-kanałowy mikser DJ-ski z cyfrową 
architekturą dźwięku i zintegrowanymi czterema efektami 
Instant Sound Colour. Korzysta z jakości budowy 
i charakterystyki dźwięku, którą można znaleźć już we 
flagowym mikserze RMX-80 Digital. Na pokładzie znajduje się 
trzyzakresowy korektor z dwoma trybami: Kill i Classic. 
Wejście dzielone iPad z tyłu miksera umożliwia podłączenie 
iPada, tabletu z systemem Android lub smartfona 
bezpośrednio do set-upu DJ-skiego. Kabel iPad split 
(w zestawie) może podzielić sygnał audio na dwa oddzielne 
kanały mono lub dostarcza sygnał stereo. Dzięki temu aplikacje 
DJ-skie z funkcją split-cue (jak Algoriddim DJay) mogą być 
wykorzystane, podobnie jak wyjście stereo z aplikacji 
produkcyjnych lub samplerów.
2050 zł

RMX-22i

Reloop
Kompaktowy 2+1-kanałowy mikser DJ-ski z cyfrową architek-
turą dźwięku i zintegrowanymi czterema efektami Instant 
Sound Colour. Korzysta z jakości budowy i charakterystyki 
dźwięku, którą można znaleźć już we flagowym mikserze 
RMX-80 Digital. Na pokładzie znajduje się trzyzakresowy 
korektor z dwoma trybami: Kill i Classic. Wejście dzielone 
iPad z tyłu miksera umożliwia podłączenie iPada, tabletu 
z systemem Android lub smartfona bezpośrednio do set-upu 
DJ-skiego. Kabel iPad split (w zestawie) może podzielić sygnał 
audio na dwa oddzielne kanały mono lub dostarcza sygnał 
stereo. Dzięki temu aplikacje DJ-skie z funkcją split-cue 
(jak Algoriddim DJay) mogą być wykorzystane, 
podobnie jak wyjście stereo z aplikacji 
produkcyjnych lub samplerów.
1799 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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MX5 + FRFR-108 

HeadRush 
Zestaw złożony z procesora efektów w dowolnej wersji kolorystycznej 
i kolumny. Ultramobilny procesor efektów MX5 z mocą obliczeniową 
dużego Pedalboarda. Wygodną obsługę zapewnia 4-calowy ekran 
dotykowy i intuicyjnym interfejsem, trzy przyciski nożne i pedał 
ekspresji. Urządzenie zawiera bibliotekę 46 modeli wzmacniaczy, 
15 kolumn z 10 emulacjami mikrofonów, 300 odpowiedzi impulsowych 
i 63 wysokiej klasy efektów. Ma także wbudowany looper. Uzupełnienie 
zestawu stanowi FRFR-108 - aktywna, szerokopasmowa kolumna 
gitarowa o płaskiej charakterystyce częstotliwościowej i mocy 2000 W. 
Ma woofer 8″, tweeter 1,4″, 2 wejścia combo (XLR/ TRS) i wyjście XLR. 
Znakomita do ćwiczeń, ale też koncertów w niewielkich salach i klubach.
4154 zł 3499 zł

Procesory i efekty gitarowe

-655 zł-655 zł
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H90

Eventide
Odkryj, dlaczego najlepsi artyści i producenci od 
ponad 50 lat wybierają Eventide dzięki efektowi 
H90 Harmonizer, pedałowi wielofunkcyjnemu 
nowej generacji. Niezależnie od tego, czy zależy 
Ci na wysokiej jakości klasycznych efektach, czy 
wolisz eksperymentować, H90 ma wszystko, 
czego potrzebujesz. Dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi użytkownika zaprojektowanemu 
z myślą o muzykach masz więcej przestrzeni 
na kreatywność. H90 ma 62 algorytmy efektów 
i setki kombinacji programowych wybranych 
dla różnych instrumentów i gatunków. 
Za sprawą dużej liczby wejść i wyjść oraz 
elastycznych opcji routingu H90 stanie się 
sercem Twojego pedalboardu.
5777 zł

Rose

Eventide
Odwrócone delaye, slapback, chorus i wszystko 
pomiędzy – Rose jest w stanie wzbogacić 
brzmienie o prawdziwie szeroki wachlarz 
efektów. Idealna hybryda delaya analogowego 
i cyfrowego, która ma 5 osobnych źródeł 
modulacji, mnożnik delayów, odwracanie faz, 
25 konfigurowalnych presetów, ścieżkę analog 
dry, ekspresję MIDI i AUX przez TRS, 
co pozwala na wszechstronność 
na scenie i w studiu. 
1999 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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TriceraChorus

Eventide
Inspirowany klasycznymi chorusami 
Tri-Stereo i stompboxowymi z lat 70.
i wczesnych 80. Łączy bogaty chorus 
Bucket Brigade z legendarnym 
odstrajaniem Eventide MicroPitch, co 
pozwala uzyskać gęstość godną dżungli 
okresu późnej kredy. Ma trzy dostępne 
brzmienia i unikatowe efekty chorusowe. 
Innowacyjny footswitch „Swirl" pozwala 
uzyskać psychodeliczne flangery, 
fazowanie czy brzmienia w stylu Univibe. 
Osiągnięcie gładkiej i głębokiej modulacji 
na gitarze, basie, syntezatorze, smykach, 
wokalach i wielu innych nigdy 
nie było prostsze. 
1599 zł

UltraTap

Eventide
Unikatowy pedał delay typu multi-tap, idealny do leadów 
w staccato, wybrzmiewających akordów i nowatorskich 
efektów – od odwróconych pogłosów po brzmienie 
słyszalne nawet w Bieszczadach! Możesz myśleć 
o UltraTapie jako o matce wszystkich Echoplexów i nie 
będzie to na wyrost. Tak właśnie z grubsza działa ten 
efekt. Jest też na tyle elastyczny, żeby według uznania 
dodawać „efekty taśmowe" i ekspresyjnie kontrolować
ich pozycje i poziomy. Sterowanie funkcjami Spread, 
Slurm i Chop otwiera wiele nowych możliwości. Wszystko, 
czego możesz się spodziewać – liczba odbić, delay czy 
sprzężenia – to tylko podstawy. 
1555 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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MicroPitch

Eventide
Poprzez delikatne zmiany tonacji, które poszerzają zasięg 
stereo, ten delay sprawia, że wszystko, co przygotujesz, 
będzie brzmiało rozkosznie. Ten pedał jest kluczowy dla 
osiągania wyśmienitych brzmień: natychmiastowo 
ujarzmia leady, które wyskakują poza miks, dodaje 
gęstości do czystych brzmień i osładza je wibrującą 
modulacją. Spróbuj naszych świeżych źródeł bipolarnej 
modulacji obwiedni, a na pewno wrócisz po dokładkę.  
MicroPitch Delay dodaje niezrównanej głębi do każdego 
źródła. To nie tylko efekt gitarowy – używaj go do 
zagęszczania linii wokalnych, klawiszy, bębnów, 
instrumentów strunowych, dętych i wielu innych. 
1555 zł

Blackhole

Eventide
Efekt przenoszący w inny wymiar dźwięków 
ambientowych. Wybieraj spośród pięciu nieziemskich 
presetów – twórz masywną atmosferę z eterycznym 
pogłosem efektu Blackhole, szybuj wśród chmur wraz 
z lekkimi dźwiękami delaya Dark Matter, osiągaj
soniczne supernowy za pomocą wybrzmiewającego 
wiru Nebuli, doświadcz niezbadanej galaktyki 
brzmienia z ciepłem Singularity i osiągnij gwiaździstą 
rotację dźwięku z Pulsarem. Albo stwórz własne 
presety. Blackhole może pomieścić ich aż do 127 przez 
MIDI. Więcej presetów jest także dostępnych 
w Eventide Device Managerze (EDM). 
1555 zł

nowośćnowość

nowośćnowość
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Space

Eventide
Dostarcza 12 różnorodnych efektów 
przestrzennych, które podnoszą jakość 
brzmienia na scenie i w studiu. 
Od standardowych halli, roomów czy 
plate'ów, po nietuzinkowe Blackhole, 
MangledVerb czy Shimmer. Space ma 
wszystko, czego potrzebujesz.
Ciekawostka: sam pedał ma 
nieograniczony zakres dostępnych 
pogłosów, a w połączeniu z HotSwitchem 
pozwala na natychmiastową zmianę 
parametrów przez jedno wciśnięcie 
przycisku. 
2777 zł

ModFactor

Eventide
Modulator dający wszystkie 
podstawy: chorus, flanger, phaser, 
a także rotary, tremolo i vibrato. Ponadto 
unikatowy efekt Undulator z modelu 
H8000 i RingMod, który znajduje się 
pomiędzy modulacją pierścieniową 
a syntezą. Footswitch SLOW/FAST, który 
pozwala manipulować częstotliwością 
LFO, jest nieoceniony. Częstotliwość LFO 
można także zsynchronizować 
z tempem lub zegarem MIDI. 
2777 zł
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PitchFactor

Eventide
Wielogłosowy, inteligentny pitch-
-shifting od firmy, która go wymyśliła! 
Dziesięć algorytmów tonacji i harmonii, 
które pokrywają wszystkie podstawy. 
Od oryginalnego H910 po 4-głosowy 
harmonizer Quadravox i efekty 
oktawowe i PitchFlex. Co więcej, 
za pomocą Harpeggiatora możesz 
wykorzystywać wzory rytmiczne i fuzz, 
żeby tworzyć i wzbogacać arpeggia. 
Synthonizer dla unikatowych efektów 
syntezatora na każdym instrumencie. 
Oczywiście są też MicroPitch 
i Crystals – sztandarowe brzmienia 
dla inspiracji.
2777 zł

TimeFactor

Eventide
Wszechstronny podwójny pedał 
delay wyposażony w 9 typów delaya 
z dedykowanymi kontrolami Mix, Time 
i Feedback dla dwóch niezależnych 
linii A i B. Dostępne rodzaje delayów 
obejmują klasyczny Digital i Vintage, 
MultiTap, Reverse, Mod, Tape, Ducked 
czy AutoPan. Każdy efekt może działać 
w stereo czy podwójnym lub zwykłym 
mono i każdy z nich może mieć swoje 
własne tempo i wartości nut w celu 
tworzenia rytmicznych ech. TimeFactor 
jest wyposażony także w Looper 
z regulowaną prędkością i edycją 
wyprzedzenia/ogonów zapętleń.
2777 zł
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Jet Phaser

Warm Audio 
Warm Audio Jet Phaser to hiperautentyczne odtworzenie jednego z najsłynniejszych 
efektów gitarowych lat siedemdziesiątych, którego używali m.in. Brian May, Eddie Van 
Halen i David Gilmour. Został on skonstruowany z dbałością o najmniejszy detal, od 
obwodów audio po wygląd i teksturę obudowy, z tym wyjątkiem, że efekt ma true 
bypass i jest znacznie tańszy i bardziej niezawodny niż egzemplarze z rynku vintage.
1050 zł

Foxy Tone

Warm Audio 
Wiernie odtworzony foxy fuzz ze 100% analogową, w pełni dyskretną ścieżką sygnału. Zapewnia 
potężne brzmienie, możliwość dodania oktawy w górę i wygląd oryginału (pokrycie grubym 
aksamitem!) bez konieczności płacenia bajońskich sum za sprzęt vintage. Wirtualna biblioteka 
brudnego brzmienia zamknięta w pomarańczowym aksamicie.
788 zł

bestsellerbestseller
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ToneX Capture

IK Multimedia 
Kompaktowe urządzenie „wszystko w jednym” z trzema funkcjami: modelowaniem 
brzmienia, nagrywaniem wzmacniaczy i reamplifikacją. Ułatwia doskonałe uchwycenie 
brzmienia prawdziwego wzmacniacza, z mikrofonami lub bez. Brzmienie swojego sprzętu 
wymodelujesz dzięki oprogramowaniu ToneX (w zestawie ToneX SE z 200 modelami 
brzmienia).
1279 zł

X-Time

IK Multimedia 
Butikowy stereofoniczny pedał zawiera 
16 całkowicie nowych efektów delay 
wykorzystujących najnowsze technologie 
AmpliTube firmy IK, którym towarzyszy 
ekskluzywna wirtualna wersja X-GEAR 
dokładnie tych samych efektów. Użyj 
wirtualnej wersji z AmpliTube 5 (wersja 
SE w zestawie), aby nagrać, dostosować 
ustawienia i zapisać jako presety 
na pedale X-TIME i uzyskaj w ten 
sposób światowej klasy brzmienie 
w dowolnym miejscu.
1650 zł
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X-Drive

IK Multimedia 
Butikowy pedał distortion z 16 całkowicie 
nowymi efektami overdrive i distortion 
wykorzystującymi najnowsze technologie 
AmpliTube firmy IK, którym towarzyszy 
ekskluzywna wirtualna wersja X-GEAR 
dokładnie tych samych efektów. Użyj 
wirtualnej wersji z AmpliTube 5 (wersja 
SE w zestawie), aby nagrać i dostosować 
ustawienia i zapisać jako presety na 
pedale X-DRIVE, aby uzyskać światowej 
klasy brzmienie w dowolnym miejscu.
1650 zł

X-Vibe

IK Multimedia 
Butikowy stereofoniczny pedał modulacji 
zawiera 16 całkowicie nowych efektów 
delay wykorzystujących najnowsze 
technologie AmpliTube firmy IK, którym 
towarzyszy ekskluzywna wirtualna wersja 
X-GEAR dokładnie tych samych efektów. 
Użyj wirtualnej wersji z AmpliTube 5 
(wersja SE w zestawie), aby nagrać, 
dostosować ustawienia i zapisać jako 
presety na pedale X-VIBE i uzyskaj w ten 
sposób światowej klasy brzmienie 
w dowolnym miejscu.
1650 zł
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ToneX Capture + iRig 2

IK Multimedia 
Zestaw złożony z kompaktowego urządzenia do modelowania 
brzmienia ToneX Capture i przenośnego interfejsu gitarowego 
iRig 2. ToneX Capture to urządzenie „wszystko w jednym” 
z trzema funkcjami: modelowaniem brzmienia, nagrywaniem 
wzmacniaczy i reamplifikacją. Ułatwia doskonałe uchwycenie 
brzmienia prawdziwego wzmacniacza, z mikrofonami 
lub bez. Brzmienie swojego sprzętu wymodelujesz dzięki 
oprogramowaniu ToneX (w zestawie ToneX SE z 200 
modelami brzmienia). Z kolei iRig 2 to najlepiej sprzedający się 
przenośny interfejs analogowy. Pozwala podłączyć gitarę, bas 
i inne instrumenty do iPhone’a, iPada, iPoda touch i Maca. Na 
pokładzie znajduje się wejście instrumentalne ¼”, wyjście na 
wzmacniacz ¼”, dzięki czemu można korzystać 
z zewnętrznego wzmacniacza bez przejściówki, 
wyjście TRRS (urządzenia Apple’a) i wyjście słuchawkowe.
1529 zł 999 zł

Z-Tone Buffer Boost + iRig2

IK Multimedia 
Zestaw złożony z preampu i DI-boxa Z-Tone Buffer Boost oraz 
przenośnego interfejsu iRig 2. Gitarowy preamp i DI-box z efektem 
Boost przeniesiony z obwodu wejściowego nagradzanego gitaro-
wego interfejsu AXE I/O. Ma aktywny i pasywny pickup, kanały 
Pure i JFET i zakresy dynamiki powyżej 114 dB z gainem od -8 dB 
do +8 dB. Jego pasmo przenoszenia to 5 Hz – 30 kHz. Może być 
zasilany przez Phantom +48 V lub bateryjnie (9 V). Z kolei iRig 2 to 
najlepiej sprzedający się przenośny interfejs analogowy. Pozwala 
podłączyć gitarę, bas i inne instrumenty do iPhone’a, iPada, iPoda 
touch i Maca. Na pokładzie znajduje się wejście instrumentalne ¼”, 
wyjście na wzmacniacz ¼”, dzięki czemu można korzystać 
z zewnętrznego wzmacniacza bez przejściówki, wyjście TRRS 
(urządzenia Apple’a) i wyjście słuchawkowe.
1100 zł 900 zł

-530 zł-530 zł

-200 zł-200 zł
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Ruby '63 Top Boost Amplifier

Universal Audio
Dwuprocesorowy emulator brytyjskiego wzmacniacza lampowego 
od ponad 60 lat uwielbianego przez artystów i producentów od 
Queen przez U2 po Radiohead. Udostępnia kanały Normal, Brilliant 
i Vibrato z oryginalnego wzmacniacza, dzięki czemu można osiągnąć 
miękki clean, dzwoniący crunch czy miażdżący przester. Na pokładzie 
dostępne głośniki 2x12”: Celestion Silver Bulldog 15 W, Celestion Blue 
Bulldog i Celestion G12H. Do tego bezpłatne modele kolumn głośni-
kowych do uzyskania przez aplikację UAFX Control: 1×12 AC15 
z głośnikiem Blue Bulldog, 2×12 Matchless z głośnikami Celestion 
G12H, 2×12 Two-Rock z głośnikami Celestion Gold.
1930 zł

Woodrow '55 Instrument Amplifier

Universal Audio
Dwuprocesorowy emulator amerykańskich wzmacniaczy lampowych typu tweed, 
używanych przez artystów i producentów od dziesięcioleci, od The Eagles przez 
Chucka Berry’ego po Neila Younga. Oferuje przyjemne brzmienia, czyste, bogate 
przestery i brudne zniekształcenia. Podkręć swoje tweedowe brzmienia za pomocą 
sprawdzonych brytyjskich głośników i boosterów – w tym przedwzmacniaczy 
z kultowego urządzenia rackowego KORG SDD-3000 i delaya taśmowego Maestro 
EP-3 – za jednym naciśnięciem przełącznika. Na pokładzie modele głośników combo 
12″: 15W Celestion Blue, Jensen P12R i 25W Celestion Greenback. Do tego bezpłatne 
modele kolumn głośnikowych do uzyskania przez aplikację UAFX Control: Marshall 
4×12 z głośnikami Celestion V30, Fender 4×10 Bassman z głośnikami Jensen P10R, 
Fender 1×12 z głośnikiem vintage JBL D-120F.
1930 zł

Dream '65 Reverb Amplifier

Universal Audio
Dwuprocesorowy emulator lampowego wzmacniacza gitarowego używanego od 60 lat 
przez artystów i producentów takich jak Muddy Waters, The Beatles i Mac Demarco. 
Zapewnia tłuste cleany, przyjemne lekkie przestery, boski pogłos sprężynowy i efekt 
vibrato. Oferuje 3 typy głośników combo 12”: Celestion Greenback Vintage, Oxford 
12K5-6, Electro-Voice EVM12L. Za pośrednictwem aplikacji UAFX Control jest też 
bezpłatny dostęp do kolumn: Two-Rock 2×12 z głośnikami Celestion G12-65, 4×10 
Fender Super Reverb, vintage z 1966 roku z oryginalnymi głośnikami CTS, 2×12 
Fender Twin Reverb, vintage z 1968 roku z oryginalnymi głośnikami JBL D-120F.
1930 zł
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Starlight Echo Station

Universal Audio
Dwuprocesorowy delay pozwalający na uzyskanie najbardziej autentycznych brzmie-
niowo klasycznych delayów typu echo taśmowe, delay analogowy i delay cyfrowy. 
Na pokładzie znajdują się:  Tape EP-III – 3 unikatowe echa taśmowe z lat 60. z możli-
wością ustawienia wieku taśmy i barwy dźwięku preampu; Analog DMM – analo-
gowy delay vintage typu „bucket brigade” z modulacją i podziałami rytmicznymi; 
Precision – nieskazitelnie czyste cyfrowe delaye z nieskończoną ilością powtórzeń 
i opcjonalną modulacją pochodzące z biblioteki wtyczek UAD. Efekt bonusowy: 
delay Cooper Time Cube do pobrania przy rejestracji na stronie producenta.
1930 zł

Golden Reverberator

Universal Audio
Dwuprocesorowy pogłos pozwalający uzyskać najbardziej autentyczne brzmieniowo 
klasyczne pogłosy typu spring, plate i vintage digital. Na pokładzie:  Spring 65 – trzy 
wzorcowe pogłosy sprężynowe pochodzące z klasycznych amerykańskich lampowych 
wzmacniaczy gitarowych z lat 60.; Plate 140 – trzy niemieckie pogłosy płytowe vintage, 
zarejestrowane w kultowym studiu Record Plant; Hall 224 – trzy doskonałe emulacje 
cyfrowych algorytmów pogłosowych z końca lat 70. Efekty bonusowe: pogłosy Vintage 
digital, Plate i Chamber 224 do pobrania po rejestracji na stronie producenta.
1930 zł

Astra Modulation Machine

Universal Audio
Dwuprocesorowy modulator odtwarzający trzy najbardziej psychodeliczne modulatory 
w historii, perfekcyjnie uchwycone w kostce efektowej: Chorus Brigade – klasyczny 
analogowy chorus z lat 70. typu bucket brigade o żwirowatym brzmieniu z dodatkowym 
trybem Vibrato; Flanger/DBLR – studyjne brzmienia flangera/doublera, symulujące 
legendarne efekty rackowe; Trem 65 – doskonała emulacja soczystego tremola optyczno-
-lampowego z kultowych wzmacniaczy „blackface” z połowy lat 60. Efekty bonusowe: 
Phaser X90 i Dharma Trem 61 do pobrania przy rejestracji na stronie producenta.
1930 zł
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OX Amp Top Box

Universal Audio
Wysokiej klasy reaktywny ogranicznik mocy i system do 
nagrywania gitary, dający brzmienia idealnego studyjnego 
omikrofonowania z Twojego ulubionego wzmacniacza lampowego. 
Pozwala na grę i nagrywanie wzmacniacza przy jego idealnych 
ustawieniach – od ogromnych czystych brzmień, przez brzmienia 
na granicy przesterowania, po pełen przester – przy każdym 
poziomie głośności, z symulacją mikrofonu, pomieszczenia 
i kolumny głośnikowej – wystarczy jeden ruch gałką. Znajdujące się 
na przednim panelu sześciopozycyjne pokrętło RIG pozwala szybko 
wybrać pełne konfiguracje – zawierające symulowane kolumny, 
bliskie mikrofony, mikrofony ambientowe i maksymalnie cztery 
studyjne efekty jednocześnie. OX jest jedynym systemem do 
nagrywania gitary, oferującym pełen wybór profesjonalnie 
rozmieszczonych mikrofonów ambientowych, co daje autentyczne 
wrażenie ruchu powietrza przy nagrywaniu rozkręconego 
wzmacniacza w światowej klasy studiu.
6700 zł

X-Space

IK Multimedia
Butikowy stereofoniczny reverb zawiera 16 całkowicie nowych 
efektów pogłosowych wykorzystujących najnowsze technologie 
AmpliTube firmy IK, którym towarzyszy ekskluzywna wirtualna 
wersja X-GEAR dokładnie tych samych efektów. Użyj wirtualnej 
wersji z AmpliTube 5 (wersja SE w zestawie), aby nagrać, dostoso-
wać ustawienia i zapisać jako presety na pedale X-SPACE i uzyskaj 
w ten sposób światowej klasy brzmienie w dowolnym miejscu.
1650 zł
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w loterii Dźwięk DOBRY! Główna nagroda: TOYOTA AYGO X CROSS! 
Szczegóły na www.dzwiekdobry.pl.
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StudioLive III

PreSonus 
Miksery PreSonus StudioLive III S mają od 32 do 64 kanałów wejściowych 
i zapewniają wyjątkowe miksowanie dla systemów nagłośnienia, dźwięku live 
i zastosowań studyjnych. Zasilane silnikiem PreSonus FLEX DSP, zawierają 
przetwarzanie Fat Channel, dotykowe zmotoryzowane suwaki oraz 
wszechstronne opcje routingu. Stoły umożliwiają 128-kanałowe nagrywanie 
przez USB, rozbudowaną sieć AVB i wielościeżkowy zapis na karcie SD. Przy 
zakupie konsoli trzeciej generacji jest dodawane Studio One 6 Artist! 
StudioLive III 32 SC 13 199 zł
StudioLive III 32 SX 17 299 zł
StudioLive III 32 S 19 499 zł
StudioLive III 64 S 21 999 zł
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Kup dowolny 
stół mikserski StudioLive III, 
a słuchawki Sony MDR-7506 
o wartości 599 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratis
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StudioLive 16.0.2 USB

PreSonus
Kompaktowy mikser cyfrowy 16-kanałowy (8 mono + 4 stereo) 
z wygodnym dostępem do wszystkich kontrolerów. Na 
pokładzie znajduje się interfejs audio USB (18×16, 24 bity/44,1 
kHz i 48 kHz), 12 preampów XMAX (klasa A), 4 AUX, konw-
ertery Burr-Brown AC/CA 118 dB, tłumiki 60 mm, 2 procesory 
efektów (32-bitowe). Do tego bogaty pakiet oprogramowania: 
UC Surface, Studio One 6 Artist, Capture, Qmix.
4999 zł

SL AR8C / AR12C / AR16C

PreSonus
Rodzina hybrydowych mikserów/interfejsów, która łączy analogowy sposób pracy 
z cyfrowymi efektami i Bluetooth. Intuicyjne miksowanie; nagrywanie stereo na kartę SD. 
Stanowią znakomity sprzęt do nagrywania podcastów, relacji na żywo i produkcji 
muzycznych. Mają odpowiednio 4, 8 i 12 przedwzmacniaczy mikrofonowych XMAX, 
interfejs audio o odpowiednio 8x4, 14x4 i 18x4 wejściach i wyjściach pracujący w standardzie 
24 bity / 96 kHz i kompatybilny z USB-C. Do tego należy dodać trzypasmowy korektor 
analogowy, mic / line boost dla niskopoziomowych syntezatorów vintage i mikrofonów 
broadcastowych, całkowicie nowe efekty cyfrowe z bogatymi pogłosami i bujnymi delayami, 
łączność Bluetooth i stereofoniczny rejestrator SD, a otrzymujesz moc miksowania i nagrywania, 
która spełnia potrzeby zarówno nowoczesnych muzyków, jak i twórców treści.
StudioLive AR8C 2499 zł
StudioLive AR12C 2999 zł
StudioLive AR16C 3499 zł

Kup mikser PreSonus 16.0.2 USB, 
a słuchawki PreSonus HD7 
o wartości 250 zł otrzymasz 
GRATIS!

Kup mikser PreSonus 
StudioLive AR8C, 
AR12C lub AR16C, 
a torbę do niego 

o wartości 340 zł 
otrzymasz GRATIS!

gratisgratis

gratisgratis
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Studio One 6  

PreSonus 
Najnowsza wersja programu DAW pracująca w standardzie 64 bity/768 kHz. 
Otwiera ogromne możliwości tworzenia i edycji dźwięku. Oferuje nieograniczoną 
liczbę kanałów, funkcje automatyki, inteligentne szablony, ścieżkę aranżera i wideo, 
stronę Show, wtyczki Native Effects, 5 instrumentów wirtualnych, widok partytury, 
sekcję masteringu i mnóstwo możliwości dostosowania interfejsu do potrzeb 
użytkownika. Nowościami tej wersji są inteligentne szablony pozwalające zebrać 
w jednym miejscu podstawowe funkcje niezbędne do nagrania, miksowania 
ścieżek, masteringu czy występu na żywo. Edytor dostosowania pozwala 
pokazywać lub chować każde narzędzie lub funkcję. Moduł integrujący tekst 
z partyturą może się przydać nie tylko podczas komponowania piosenki, ale też 
podczas długiego występu. To tylko kilka nowych funkcji, bo w kolejce 
do wymienienia czekają jeszcze: nowy sposób dodawania dźwięku 
do wideo, presety ścieżek, zaawansowana współpraca 
z PreSonus Sphere, nowy De-Esser, Vocoder i wiele innych.  
Studio One 6 Artist EDU 240 zł
Studio One 6 Artist 480 zł
Studio One 6 Professional EDU 950 zł
Studio One 6 Professional 1899 zł

Program edukacyjny 
PreSonus Training Center

PreSonus
Program realizowany przez Audiostację we współpracy 
z Akademią Realizacji Dźwięku (ARD). Polega na korzystaniu na 
zajęciach w Akademii montażu, miksu, masteringu z jednego
z najbardziej innowacyjnych programów DAW – PreSonus 
Studio One, który jako pierwszy miał polską wersję językową 
i działa zarówno na platformie Windows, jak i OSX. 
By dowiedzieć się więcej, kliknij PreSonus Training Center 

PreSonus Training Center
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Omnisphere 2

Spectrasonics
Syntezator programowy z 12 tysiącami 
niezwykłych, mocnych i nowoczesnych brzmień 
zaprojektowanych przez cenionych twórców. 
W programie znajdziemy m.in.: niezwykłe 
przebiegi DSP Waveforms dla oscylatora, 
potężny moduł syntezatora granularnego, 
arpeggiator czy funkcję importu własnych 
próbek. Interfejs użytkownika oferuje mnóstwo 
nowych funkcji, w tym błyskawiczne 
wyszukiwanie brzmień w kolekcji. Program 
obsługuje wszystkie popularne 
formaty: VST, AU, RTAS.
2033 zł

Keyscape

Spectrasonics
Potężna biblioteka ponad 500 najlepszych 
w swojej klasie brzmień, 36 modeli 
instrumentów plus hybrydowe brzmienia 
„Duo”. Brzmienia oparto na bogatych 
multipróbkach, do 32 poziomów velocity, 
funkcja Round Robin itd. Modelowane 
odgłosy mechaniczne, odgłosy pedału 
i zwolnienia klawiszy. Symulacje 
autentycznych wzmacniaczy i efektów 
przypisane do brzmień. Pełna integracja 
z Omnisphere 2. Program obsługuje 
wtyczki AU, VST i AAX.
1777 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Trilian

Spectrasonics
Syntezator basowy z 8-partowym 
multitimbralem, tysiącami barw i pełnym 
spektrum basowych brzmień akustycznych, 
elektrycznych i syntetycznych. Zawiera 
34-gigabajtową bibliotekę basów, na którą 
składa się 21 tysięcy sampli. Program ma 
sekcję efektów. Jest w pełni zintegrowany 
z Omnisphere 2. Obsługuje formaty VST, 
AU i RTAS. Współpracuje z systemami 
Windows/Mac OS w wersji 32- 
i 64-bitowej.
1270 zł

Stylus RMX

Spectrasonics
Maszyna perkusyjna umożliwiająca 
tworzenie dynamicznych, nowoczesnych 
bitów. Daje dostęp do ogromnych bibliotek 
sampli i loopów. Współpracuje ze znanymi 
aplikacjami DAW: Samplitude, Pro Tools, 
Studio One, itd. Program oparty na 
zaawansowanym silniku S.A.G.E. 
Ma 8-partowy multitimbral, rack efektowy 
i bibliotekę podstawową o objętości 7,4 GB 
oraz rozszerzenia dla różnych rodzajów 
muzyki: Back Beat, Retro Funk, Liquid 
Grooves, Burning Grooves, 
Metamorphosis.
1522 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Superior Drummer 3

Toontrack
Profesjonalny sampler perkusyjny z 230 GB brzmień zarejestrowanych w Galaxy Studios 
przez Georga Massenburga. Brzmienia nagrano z użyciem 11 mikrofonów w konfiguracji 
dookolnej zapewniających pełne wrażenie przestrzeni! Na pokładzie 350 brzmień 
klasycznych automatów perkusyjnych, mikser z 35 efektami, skalowalny interfejs, 
zintegrowana funkcja konwersji audio do MIDI, ogromna biblioteka MIDI i znacznie, 
znacznie więcej. Program obsługuje formaty VST2, AU, AAX.
1790 zł

EZdrummer 3

Toontrack
Wielościeżkowy sampler perkusyjny 
przeznaczony dla muzyków i producentów, 
szukających wygodnej i prostej w obsłudze 
wtyczki, która zapewni najlepsze brzmienie! 
Sampler oferuje 7 zestawów bębnów 
stworzonych przez nagrodzonego Grammy 
producenta i realizatora miksu Michaela Ilberta 
i nagranych w Hansa Studios. Odznacza się 
potężnym silnikiem brzmieniowym, dwiema 
funkcjami wyszukiwania (Bandmate i Tap2Find) 
oraz bibliotekami brzmień o objętości 15 GB 
i ponad 2500 zagranych rytmów i przejść. 
Można nagrywać bezpośrednio w programie, 
dopasowywać w locie partie bębnów, dodawać 
instrumenty perkusyjne lub układać pełne 
ścieżki do utworów. Miks i łączenie 
z bibliotekami EZX, eksport plików audio/MIDI, 
Stand-Alone/AAX/AU/VST3.
770 złbestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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EZbass

Toontrack
Toontrack EZbass to niezastąpione narzędzie do tworzenia 
świetnie brzmiących partii basu. Aplikacja oferuje osobistego 
basistę dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! 
W środku mnóstwo funkcji kompozytorskich, dwie różne 
biblioteki brzmień basów: modern i vintage, wyszukiwanie 
rytmu przy użyciu funkcji Tap2Find, konwersja audio do MIDI 
i wiele więcej! Presety wykorzystują brzmienia oparte na 
symulacji wzmacniacza i kolumny oraz sieci efektów. EZbass 
działa w trybie samodzielnym bądź jako wtyczka 
VST/AU/AAX.
770 zł

Biblioteki SDX

Toontrack
Opcjonalne biblioteki SDX do 
wykorzystania z samplerem perkusyjnym 
Superior Drummer 3.0. Pakiety obejmują 
drobiazgowo dopracowane pełne zestawy 
utrzymane w różnych gatunkach 
muzycznych plus dodatkowe banki 
z najbardziej pożądanymi brzmieniami 
stopy i werbli.
770 zł 462 zł*

bestsellerbestseller

-308 zł-308 zł

Biblioteki EZX

Toontrack
Biblioteki EZX to zestawy sampli nagranych w różnych stylach muzycznych przez
znanych perkusistów. Bibliotekę brzmień i rytmów wszelakich wykorzystamy
w programach EZdrummer 3 i Superior Drummer 3.
380 zł 228 zł*

-152 zł-152 zł

* Oferta obowiązuje w terminie 2.11.2022 – 31.12.2022.
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EZmix 2

Toontrack
EZmix 2 to plugin do szybkiego miksu całej sesji: profesjonalne 
ustawienia bębnów, wokali, gitar, basów oraz klawiszy. 
Stanowi wygodne narzędzie dla muzyków i producentów. 
Zgodny z formatami AU, RTAS i VST.
720 zł 468 zł*

EZmix packs

Toontrack
Zestawy brzmień i presetów przeznaczone do określonych 
gatunków muzyki, przygotowane przez czołowych inżynierów 
dźwięku.
190 zł 133 zł*

EZkeys

Toontrack
Innowacyjne instrumenty 
w postaci samodzielnej oraz wtyczkowej, 
odtwarzające skrupulatnie zarejestrowane 
próbki fortepianu. Wraz z programem 
użytkownik otrzymuje obszerną bibliotekę 
plików MIDI stworzonych przez profesjo-
nalnego, sesyjnego pianistę. Dostępne 
w kolekcji partie fortepianowe o stopniowo 
zwiększanej złożoności odpowiadają 
kolejnym sekcjom utworów o długości 
ośmiu taktów i odpowiadają różnym 
gatunkom muzycznym, takim jak rock, 
pop, country, gospel, blues, funk 
i wiele innych!
720 zł 468 zł*

-252 zł -252 zł 

-57 zł-57 zł

-252 zł-252 zł

* Oferta obowiązuje w terminie 2.11.2022 – 31.12.2022.
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Wireless GO II

RØDE
Dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych z transmisją 
cyfrową 2,4 GHz serii IV z szyfrowaniem 128-bitowym, zasięgiem do 200 m 
(w linii wzroku) optymalizacją pod kątem wyjątkowo stabilnej pracy 
w gęstych środowiskach radiowych. Nagrywa ponad 24 godziny dźwięku 
bezpośrednio do każdego nadajnika jako zabezpieczenie przed przerwami i innymi 
problemami z dźwiękiem. Wireless GO II ma kanał bezpieczeństwa, który nagrywa 
drugi kanał przy -20 dB jako rezerwę na wypadek zniekształceń kanału głównego.
Dodano także funkcję samodzielnego nagrywania, przekształcając 
Wireless GO II w samodzielny rejestrator terenowy. 
Aplikacja RØDE Central ułatwia zarządzanie plikami.  
Wireless GO II 1555 zł

Colors 3

RØDE
Zestaw czterech kolorowych osłon 
przednich, pierścieni do identyfikacji 
kabli, przywieszek i zestawu naklejek 
do RØDE Wireless GO, Wireless GO II 
i Lavalier II, które ułatwiają identyfikację 
kanałów w konfiguracjach 
wielomikrofonowych.  
105 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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Wireless GO II Single

RØDE
Pojedynczy zestaw mikrofonów bezprzewodowych z transmisją cyfrową 
2,4 GHz serii IV z szyfrowaniem 128-bitowym, zasięgiem do 200 m (w linii wzroku) 
optymalizacją pod kątem wyjątkowo stabilnej pracy w gęstych środowiskach 
radiowych. Nagrywa ponad 40 godzin dźwięku bezpośrednio do nadajnika jako 
zabezpieczenie przed przerwami i innymi problemami z dźwiękiem. Kompatybilny 
z RØDE Connect, dzięki czemu jest to pierwszy bezprzewodowy system 
mikrofonowy tego typu, który można w pełni zintegrować 
z oprogramowaniem do podcastingu lub streamingu.
Wireless GO II Single 1155 zł  

nowośćnowość
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VideoMic NTG

RØDE
Bogaty w funkcje mikrofon typu shotgun przystosowany do transmisji telewizyjnych, zoptymalizowany do użytku z aparatem, 
ale w rzeczywistości wszechstronny. Konstrukcja akustyczna zapewnia znakomitą przejrzystość i naturalny, niepodbarwiony dźwięk. 
Do tego należy dodać niewiarygodnie płaską odpowiedź częstotliwościową, superkardioidalną charakterystykę kierunkową i bardzo 
niski poziom szumów własnych. Wyposażono go w filtr górnoprzepustowy, tłumik -20 dB, podbicie wysokich częstotliwości oraz 
automatyczne wykrywanie źródła zasilania. VideoMic-NTG można bowiem podłączyć także do smartfona lub komputera. W zestawie 
znajduje się uchwyt przeciwwstrząsowy Rycote Lyre, osłona przeciwwietrzna, przejściówka SC10 i kabel USB-C 1,2 m.
1255 zł

VideoMic Pro+

RØDE
Pojemnościowy mikrofon typu shotgun 
o charakterystyce superkardioidalnej 
przeznaczony do kamer, lustrzanek 
cyfrowych i przenośnych rejestratorów 
audio jako podstawowe, referencyjne 
źródło dźwięku. Wyposażono go 
w zintegrowaną osłonę przeciwwstrząsową 
Rycote Lyre i osłonę przeciwwietrzną, 
wyłączany filtr górnoprzepustowy (80 Hz) 
oraz trzypozycyjny tłumik (-10, 0, +20 dB). 
Mikrofon jest zasilany z akumulatora, 
baterii AA lub przez USB.
1450 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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VideoMicro

RØDE
Kompaktowy i lekki (42 g!) mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kierunkowej 
przeznaczony do aparatów, kamer i smartfonów (te ostatnie z użyciem przejściówki SC7 
dostępnej osobno). Aluminiowy korpus tłumi fale radiowe mogące wprowadzać 
zakłócenia, a mocowanie Rycote Lyre amortyzuje wstrząsy. W zestawie znajduje się
kabel SC3 odwracający polaryzację wtyczki oraz osłona przeciwwietrzna WS9, 
umożliwiająca nagrania w plenerze nawet przy niesprzyjającej pogodzie.
299 zł

VideoMic Rycote

RØDE
Pojemnościowy mikrofon typu shotgun o charakterystyce superkardioidalnej 
przeznaczony do kamer wideo i przenośnych rejestratorów audio. Wyposażono go 
w zintegrowaną osłonę przeciwwstrząsową Rycote Lyre i osłonę przeciwwietrzną, 
wyłączany filtr górnoprzepustowy (80 Hz) oraz trzypozycyjny tłumik (0, -10, -20 dB). 
Mikrofon jest zasilany z baterii 9 V.
515 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller
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NTG-1

RØDE
Lekki kierunkowy mikrofon pojemnościowy typu shotgun, 
zaprojektowany do pracy w profesjonalnych aplikacjach, jak: 
film, wideo, telewizja, narracja zza kadru oraz dziennikarstwo. 
Wymaga zasilania Phantom 48 V. Dysponuje szerokim pasmem 
przenoszenia, kontrolowaną charakterystyką kierunkowości oraz 
elektroniką zapewniającą niski poziom szumów. W zestawie: 
uchwyt, osłona przeciwwietrzna i etui. 
1250 zł 999 zł

NTG-3

RØDE
Superkardioidalny shotgun przeznaczony 
do broadcastu i zastosowań filmowych. 
Zastosowanie nowatorskiej kapsuły 
pojemnościowej typu RF-biased czyni 
z NTG-3 idealny mikrofon do realizacji 
różnorodnych nagrań – od ujęć w idealnych 
warunkach atmosferycznych po nagrania 
dokonywane przy dużej wilgotności 
powietrza. Waży zaledwie 163 g, ma 
obudowę pokrytą trwałą powłoką 
antyrefleksyjną, niewiarygodnie niski 
poziom szumów własnych (13 dB(A)) oraz 
wysoką odporność na zakłócenia 
pochodzenia mechanicznego. 
W zestawie cylindryczny aluminiowy 
case, umożliwiający wygodny 
i bezpieczny transport.
3555 zł

bestsellerbestseller

-251 zł-251 zł
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NTG-4+

RØDE
Superkardioidalny shotgun przeznaczony 
do broadcastu i zastosowań filmowych. 
Mikrofon pojemnościowy typu shotgun 
z wbudowanym akumulatorem litowym, 
który zapewnia funkcjonowanie przez co 
najmniej 150 godzin. Można go ładować 
przez USB. Ma kapsułę pojemnościową, 
wyposażoną w niskoszumową, 
wysokoczułą i wygodną regulacją barwy 
i poziomu – obsługiwaną cyfrowo. Mikrofon 
wyposażono w podbicie wysokich 
częstotliwości, filtr górnoprzepustowy 
(Flat / 75 Hz) i tłumik (-10 dB). W zestawie: 
wytrzymały uchwyt mikrofonowy RM5, 
etui ZP2, osłona przeciwwietrzna, kabel 
micro-USB.
1333 zł

NTG-8

RØDE
Mikrofonem pojemnościowy typu 
shotgun z technologią RF-bias, o ulepszonej 
kierunkowości dla całego zakresu pasma. 
Idealny do zastosowań filmowych, 
telewizyjnych, do przekazu z transmisji 
sportowych i występów na żywo, który
doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji, 
wymagającej profesjonalnego omikrofonowania 
z odległości. Ma niski poziom szumów 
własnych, naturalne brzmienie w ustawieniu 
w osi i pod kątem do źródła. Technologia 
RF-bias zapewnia całkowitą odporność 
w warunkach wysokiej wilgotności 
powietrza. W zestawie: uchwyt 
antywstrząsowy SM8, osłona przeciwwietrzna 
WSNTG8 i cylinder aluminiowy 
do transportu mikrofonu.
5333 zł

bestsellerbestseller

bestsellerbestseller



Loteria 
Dźwięk DOBRY!

KTO KUPUJE, TEN ODJEŻDŻA!
WYGRAJ SAMOCHÓD I INNE NAGRODY!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? ZASADY SĄ PROSTE!
1. Kupuj produkty z oferty Audiostacji. 

W loterii mogą wziąć wszystkie zakupy z okresu 5.09–31.01.2023. 
Zachowuj dowody zakupów i numery seryjne 

zakupionych produktów.
2. Zarejestruj zakupy na stronie www.dzwiekdobry.pl. 

Zakupy możesz rejestrować do 31.01.2023. 
3. Zbieraj losy. Każde wydane 199 zł to jeden los, 

każde wydane 1990 zł to superlos. 
4. Oczekuj losowania, które odbędzie się 8.02.2023. 

Twoje losy wezmą udział w losowaniu nagrody głównej i nagród dodatkowych. 
Twoje superlosy wezmą udział w losowaniu supernagrody.

 
Więcej szczegółów na stronie www.dzwiekdobry.pl

Wygraj samochód Toyota Aygo X Cross, 
mikrofon Manley Reference Cardioid 

lub jedną z dodatkowych nagród!

WEŹ UDZIAŁ
Kup, zarejestruj, wygraj!

NAGRODY DODATKOWE

24 sposoby na 
Dźwięk DOBRY

NAGRODA GŁÓWNA

Toyota Aygo X Cross!

SUPERNAGRODA

Manley 
Reference
Cardioid


