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ŘADA ATTESSA – NOVINKA!

47 990 Kč

STREAMOVACÍ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

Vyvinutý vlastním britským inženýrským týmem, ovládán mul -room
aplikací BluOS. Streamovací zesilovač je op malizován pro váš domov
a váš každodenní život. Prozkoumejte veškerou svou hudební kolekci
a všechna svá zařízení z jediného, intui vní ovládacího prvku přehrávání hudby se tak stane banálně jednoduché.

Barevné provedení:

Silver

Black

32 990 Kč

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

Základní zesilovač A essa nabízí stejný špičkový výkon jako streamovací
zesilovač, jen bez BluOS připojení. Ovládání jedním dotykem,
přehrávání hudby z telefonu nebo tabletu, aktualizace prostřednictvím
aplikace MaestroUnite ... to je úplně nová úroveň obsluhy Vašeho audio
systému.

Barevné provedení:

Silver

Black

16 990 Kč

CD TRANSPORT

maloobchodní cena

Op malizováno tak, aby byl dokonalým partnerem pro váš systém
A essa. CD Transport se integruje se zesilovači A essa a spoluvytváří
tak jediný systém. Tímto způsobem získáváte výhody nejnovějšího
řešení špičkového Hi-Fi systému, jako je MQA při streamování hudby
z internetu skrze streamovací zesilovač, plus veškerou jednoduchost,
kterou byste mohli ch t.

Barevné provedení:

Silver

Black

GRAMOFON

34 990 Kč

maloobchodní cena

„Plug and play” (Zapoj a hraj). A pak hraj znovu a znovu. Gramofon
A essa je vybaven ramínkem typu unipivot, vytvořeným pomocí
počítačového modelování týmem elektroakus ckých specialistů
- vše pro zjednodušení vašeho života. Žádný složitý víceosý design
a problémy s nastavením. Žádné po že, jen Hi-Fi.

Barevné provedení: Sa ne white Sa ne black
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ŘADA K3

Barevné provedení

Anthracite Charcoal

Opium

47 990 Kč

K3 – INTEGROVANÝ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

Díky elegantnímu designu a přítomnos linky aptX Bluetooth je K3
zesilovač, který ocení nejen nároční audioﬁlové, ale i mladší fanoušci
hudby. Silný koncový zesilovač poskytuje plné basy a vyjímečnou
zvukovou scénu. Hudbu lze streamovat přes Bluetooth z Vašeho
chytrého telefonu nebo tabletu také ve vysokém rozlišení. Funkčnost
zesilovače zvyšuje rovněž integrovaný gramofonový předzesilovač pro
gramofonové přenosky MM. Nejdůležitější však je, že integrovaný
zesilovač K3 je fantas cký produkt za přiměřené peníze.

47 990 Kč

K3 CD – PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ

maloobchodní cena

K3 CD Di – PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ

47 990 Kč

maloobchodní cena

Díky jedinečnému designu je CD přehrávač K3 zdrojem plného,
dynamického zvuku s jedinečnou zvukovou scénou. k dispozici je také
verze K3 CDi, vyprodukovaný na základě CD K3, který nabízí
dodatečné digitální vstupy - RCA a op cké a rozšiřuje tak funkčnost
tohoto zařízení.

K3 DAC – DIGITÁLNĚ – ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK

26 790 Kč

maloobchodní cena

Tento výjimečně vybavený DAC dekóduje signály PCM a DSD a také
bezdrátový signál, vysílaný skrze technologii K-Link vyvinutou v Roksan.
K3 DAC je jedním z nejzajímavějších produktů v celé nabídce Roksan. K
jeho vytvoření přispělo pokročilé testování a vývoj ve výzkumném
středisku Roksan. V důsledku toho byl vytvořen DAC, představující
odpověď na potřeby nejnáročnějších audioﬁlů, nabízející současně
funkčnost, kterou očekávají mladí hudební fanoušci. Tímto způsobem
K3 DAC vys huje hlavní ideu celé řady K3: "Styl.

K3 – VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

37 990 Kč

maloobchodní cena

Stereofonní výkonový zesilovač K3 Power Ampliﬁer nabízí neobvyklou
schopnost vylepšit zvuk jakéhokoli systému, zaručuje čistý, detailní a
silný přenos. Je kompa bilní s jakýmkoli audio systémem, ale jeho
přirozeným prostředím je Roksan a řada K3, především pak integrovaný
zesilovač K3, pomocí kterého můžete vytvořit systém bi-amp (nebo triamp). Bez ohledu na to, jak bude použit, zcela jistě oživí a zatrak vní
poslech jakékoli hudby.
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ŘADA CASPIAN

Barevné provedení

Silver

CASPIAN M2 - PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ

Black

74 990 Kč

maloobchodní cena

Mnohokrát oceněný přehrávač Caspian se stal jedním z nejznámějších
britských produktů. Je stále první volbou pro mnoho milovníků hudby.
Jeho nástupce, model M2, je ještě lepší a představuje nejlepší volbu v
této cenové kategorii.

74 990 Kč

CASPIAN M2 - INTEGROVANÝ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

CASPIAN M2 - INTEGROVANÝ ZESILOVAČ all BLACK

74 990 Kč

maloobchodní cena

Stejně jako CD přehrávač této řady, dostal také zesilovač Caspian M2
mnoho ocenění po celém světě pro jeho pokročilý, plný a muzikální
zvuk.
• výstupní výkon - 85 W / 8 Ω a 125 W / 4 Ω
• systémové dálkové ovládání s LCD displejem
• nezávislé zdroje napájení pro předzesilovač a výkonový zesilovač
• potenciometr hlasitos s motorkem a LED indikátorem

58 990 Kč

CASPIAN M2 - VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

Přidáním výkonového zesilovače M2 k integrovanému zesilovači této
řady, se celý systém posouvá na zcela novou úroveň kvality, jen zřídka k
vidění v tomto cenovém rozpě .
• výstupní výkon - 85 W / 8 Ω a 125 W / 4 Ω
• napájecí zdroj - toroidní transformátor 350 W
• velmi nízké zkreslení
• hliníkové pouzdro
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ŘADA CASPIAN

Barevné provedení

Silver

Black

74 990 Kč

RPP – GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ

maloobchodní cena

RPP – Reference Phono Preampliﬁer - je referenční gramofonový
předzesilovač, kompa bilní s gramofonovými přenoskami MM a MC. Je
nejvíce všestranným produktem Roksan, mnohem lepší než ten starší
Reference Phono Stage. Získáváte příjemný zvuk s velkou dynamikou a
hlubokými basy, který si Vás získá. Byl navržen tak, aby dokonale
zapadnul do série Caspian M, jak po stránce este cké, tak i zvukové.

59 990 Kč

RPM - ELEKTRONICKÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

maloobchodní cena

Elektronické napájení RPM (Reference Speed Control) jsou nejnovější
verzí napájecího zdroje určeného pro spolupráci s gramofonem Xerxes
20+, vybavený kompletně přepracovaným obvodem digitálního řízení
napájení pohonného motoru. RPM představuje významné zlepšení ve
vztahu k předešlému modelu DX2. Nový systém digitálního řízení
umožňuje udržovat dokonalou rychlost 33 nebo 45 ot / min. Díky
novému obvodu je možné zvýšit nebo snížit otáčky v rozsahu 6,25%.

VSC - GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ + NAPÁJECÍ ZDROJ

118
990 Kč
maloobchodní cena

Pro ty, kteří oceňují kompaktní řešení, byly navrženy VSC a VSC2, jenž v
sobě pojí gramofonový předzesilovač a napájecí zdroj v jednom zařízení.
Moduly RPP a RPM umístěné uvnitř jsou napájeny z externího
napájecího zdroje DS1.5. VSC je vybaven stejnou sadou nastavení jako
předzesilovač RPP.

VSC S2 - GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ + NAPÁJECÍ ZDROJ

129
990 Kč
maloobchodní cena

VSC 2S je určen těm, kteří hledají to nejlepší možné řešení. Je to VSC s
dodatečným napájecím zdrojem, díky čemuž jsou moduly RPP a RPM
umístěné uvnitř, napájeny z oddělených napájecích zdrojů.
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ŘADA BLAK

Barevné provedení

Anthracite Charcoal

Opium

94 990 Kč

BLAK USB - INTEGROVANÝ ZESILOVAČ

maloobchodní cena

Integrovaný zesilovač Blak (Blak Integrated Ampliﬁer USB) má 150
wa ů výkonu na kanál - hladkého, sladkého, ale zároveň detailního a
dynamického. Byl vybaven mnoha dalšími funkcemi, fantas ckým
digitálně-analogový převodník s USB vstupem, určeným pro počítače a
přenosná zařízení, stejně jako gramofonovým předzesilovačem MM a
připojení Bluetooth aptX.
• 3 linkové RCA vstupy
• Linkový vstup XLR
• Gramofonový předzesilovač MM
• AptX Bluetooth
• oddělitelný sluchátkový zesilovač
• DAC s USB vstupem
• velký LCD displej s nastavitelným jasem

BLAK CD - PŘEHRÁVAČ KOMPAKTNÍCH DISKŮ

94 990 Kč

maloobchodní cena

Blak CD je nejlepší CD přehrávač v historii ﬁrmy. Jedná se o
technologicky pokročilý, perfektně vypracovaný přehrávač, nabízející
zvuk, který splňuje nejvyšší High-endové standardy.
• 3 digitální výstupy: RCA, XLR a op cký
• 2 páry analogových výstupů: RCA a XLR
• vysoce kvalitní DAC
• pokročilé digitální hodiny
• izolovaný transport desek
• velký LCD displej s nastavitelným jasem
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GRAMOFONY

54 990 Kč

RADIUS 7

maloobchodní cena

RADIUS 7 + NIMA - GRAMOFÓN + GRAMOFONOVÉ RAMÍNKO

72 990 Kč

maloobchodní cena

Radius 7 s gramofonovým ramínkem Nima je fantas cým řešením pro
milovníky černé desky, kteří hledají dokonalý design v kombinaci s
uživatelsky přivě vou konstrukcí a skvělým zvukem. Snadný pro ustavení s
elektronickou změnou rychlos a pokročilým digitálním ovládáním motoru,
je skvělou volbou jak pro začátečníky, tak i pokročilé uživatele.
• nový design motoru
• velmi přesné ovládání
• elektronická změna rychlos - 33/45 otáček/min
• nový vysoce kvalitní systém řemenice z hliníkových sli n
• stylová povrchová úprava – skleněný efekt – transparentní akryl
• indikace rychlos pomocí červené a modré LED diody

119
990 Kč
maloobchodní cena

XERXES 20 plus

Původní Xerxes byl uveden do prodeje v roce 1985 a byl jeden z
nejdůležitějších gramofonů 80.let. Díky pokročilým technologiím a
radikálním řešením nabízí Xerxes úžasné zážitky související s
přehráváním LP desek.
Xerxes 20 Plus je výsledkem 20- letého výzkumu a zkušenos se
stavbou nejmodernějšího gramofonu v historii Roksan - TMS 3.
Barevné provedení:
- Piano Rosewood
- Piano Black
- Piano Maple

SPEED CONTROL XPS 7

17 990 Kč

maloobchodní cena

Nejvíce cenově přístupný gramofonový napájecí zdroj Roksan byl
navržen pro spolupráci s celou řadou Xerxes. V nabídce nahrazuje
model XPS1 a nabízí výrazné zlepšení řízení rychlos otáček. Namísto
výměny celého XPS1, jej můžete odeslat do továrny, kde bude
vyměněna pouze řídicí deska.
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GRAMOFONOVÁ RAMÍNKA
GRAMOFONOVÉ PŘENOSKY

21 990 Kč

NIMA

maloobchodní cena

Nima, gramofonové ramínko typu unipivot, má unikátní konstrukci s
mechanismem, který jej znehybní, což pomáhá nejen při bezpečné
přepravě, ale také chrání pro poškození jeho zavěšení při každodenním
používání. Pro závaží je vytlumené s posunutou osou, což usnadňuje
nastavení azimutu.

15 990 Kč

CORUS 2

maloobchodní cena

Přenoska Corus2 se dokonale hodí pro spolupráci s gramofonovým
ramínkem NIMA a našimi gramofony Radius 7 a Xerxes 20 Plus a zajis
vynikající kvalitu zvuku při přehrávání Vašich vinylových desek. Nová
konstrukce s pohyblivými magnety, díky nimž došlo ke zlepšení
separace kanálů. Hrot typu Shibata. Vysoká detailnost v celém
přenosovém pásmu, pevný hliníkový korpus přenosky, zanedbatelná
úroveň rezonancí, vysoká účinnost s nění.

110
990 Kč
maloobchodní cena

SHIRAZ

Gramofonová přenoska typu MC (Moving Coil) Shiraz byla vybavena
jehlou s nejlepším hrotem na světě. Gyger II má úzký proﬁl ("super
ﬁne"), který nabízí vynikající sledování drážky gramofonové desky,
skvělou detailnost a nízkou hlučnost.
• vynikající detailnost
• snadné sledování dráhy
• úplná absence komprese
• plochá frekvenční odezva přesahující 30 kHz

AUDIO CENTER CZECH s.r.o.
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

8

AUDIO CENTER CZECH s.r.o.
 Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín
 +420 723 207 562
 www.audiocenter.cz

