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NAGŁOŚNIENIE 

 
 

VOICE ROVER 2 699 zł   
CENA DETALICZNA   

Przenośny system PA zasilany z sieci lub bateryjnie 2 194,31 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• 2-drożny głośnik aktywny (10" przetwornik niskotonowy, 1-calowy 
przetwornik wysokotonowy) 

• wbudowany akumulator zapewnia do 12 godzin pracy 
• zawiera 16-kanałowy mikrofon bezprzewodowy UHF z automatycznym 

strojeniem i bateriami 
• połączenie Bluetooth do bezprzewodowej transmisji dźwięku 
• wbudowany port USB/SD (MP3/WMA) 
• wbudowany uchwyt teleskopowy oraz kółka transportowe 
• 2-zakresowe EQ z efektem pogłosu 
• wejścia Mic 1 i Mic 2 combo z przełącznikiem wyboru poziomu Mic/Line 
• 1/4" wejście AUX 
• posiada wbudowane miejsce do umieszczenia 2 mikrofonów i akcesoriów 

 

EAN: 0694318020319 

 

 

waga netto: 16,05 kg 
wymiary produktu: 303 x 360 x 560 mm  

 

ODTWARZACZE VIDEO 

 
 

PMD-326C 899 zł   
CENA DETALICZNA   

Multimedialny odtwarzacz CD 730,89 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• odtwarzanie płyt CD i plików MP3 
• superszybkie ładowanie, mechanizm CD typu slot-in 
• tryby odtwarzania: losowy, powtarzanie oraz natychmiastowe odtwarzanie 

po włączeniu 
• obsługuje dyski i pamięci Flash USB 
• wejście 3,5mm AUX do odtwarzania z innych urządzeń audio 
• 10 przycisków bezpośredniego dostępu 
• dołączony pilot zadalnego sterowania 
• wejścia liniowe: symetryczne XLR i niesymetryczne RCA 

 

EAN: 0694318020159 

 

 

waga netto: 3,60 kg 
wymiary produktu: 434 x 347 x 44 mm  

 

 
 

PMD-500D 999 zł   
CENA DETALICZNA   

Odtwarzacz DVD 812,20 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• wejścia wideo: HDMI, komponentowe i kompozytowe 
• wyjścia audio: symetryczne i niesymetryczne 
• odtwarzanie plików z SD/SDHC oraz pamięci USB 
• tryb ukrywania OSD (menu ekranowego) 
• sterowanie RS-232C 
• blokada przedniego panelu oraz zdalnego sterowania 

 

EAN: 0694318020197 

 

 

waga netto: 2,70 kg 
wymiary produktu: 483 x 273 x 44 mm  

 

REJESTRATORY KIESZONKOWE I PRZENOŚNE 

 
 

PMD661MKIII 2 299 zł   
CENA DETALICZNA   

Kompaktowy rejestrator audio z szyfrowaniem plików 1 869,11 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• wbudowana studyjnej jakości mikrofon stereofoniczny 
• szyfrowania plików (ochroniona hasłem) 
• nagrywanie WAV, próbkowanie: 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz, rozdzielczość: 

16/24-bitów 
• zapis bezpośrednio na stabilnych i niezawodnych nośnikach SD/SDHC 
• 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR z zasilaniem +48V Phantom 
• funkcja dyktowania z kontrolą Pitch i opcją pomiń/cofnij 
• funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC 
• zabezpieczenie urządzenia hasłem 
• funkcja Retake 
• duży wyświetlacz OLED (organiczny LED) 
• wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 
• do 6 godzin ciągłego nagrywania na jednym zestawie baterii 
• mikrofon dookólny i wygodny futerał w zestawie 

 

EAN: 0694318022412 

 

 

waga netto: 0,41 kg 
wymiary produktu: 165 x 93 x 36 mm  
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PMD661MKII 2 799 zł   
CENA DETALICZNA   

Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio 2 275,61 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• nagrywanie bezpośrednio na karty SD/SDHC 
• funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC 
• zabezpieczenie urządzenia hasłem 
• szyfrowanie plików hasłem 
• funkcja Retake 
• kieszonkowe rozmiary 
• obsługa formatów MP3 i WAV(BWF) 
• linearna kwantyzacja 16/24-bit 
• zakres częstotliwości próbkowania 44.1/48/ 96KHz (96KHz tylko w 

przypadku PCM) 
• przepływność: 64 - 320kbps Stereo 
• możliwość edycji (kopiowania i wklejania edytowanych fragmentów) plików z 

poziomu urządzenia 
• możliwość zapamiętania trzech predefiniowanych ustawień formatu 

nagrywania 
• wbudowany stereofoniczny mikrofon pojemnościowy 
• zasilanie phantom +48V 
• symetryczne wejście XLR LINE, niesymetryczne wejście/wyjście LINE, 

wejście cyfrowe (S/PDIF) 
• technologia USB 2.0 zapewniająca szybki transfer danych 

 

EAN: 4951035049198 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,41 kg 
wymiary produktu: 165 x 93 x 36 mm  

 

 
 

PMD561 1 999 zł   
CENA DETALICZNA   

Profesjonalny kompaktowy cyfrowy rejestrator audio 1 625,20 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• zapis bezpośrednio na stabilnych i niezawodnych nośnikach SD/SDHC 
• przenośna, zwarta i solidna konstrukcja 
• wbudowany studyjnej jakości stereofoniczny mikrofon 
• częstotliwość próbkowania: 44.1, 48, 96 kHz (WAV) 
• wybór sześciu różnych częstotliwości próbkowania od 192 kbps do 32 kbps 

(MP3) 
• wejście cyfrowe S/PDIF do podłączenia innych urządzeń audio 
• 2 symetryczne wejścia mikrofonowe XLR z zasilaniem +48V Phantom 
• funkcja dyktowania z kontrolą Pitch i opcją pomiń/cofnij 
• funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC 
• zabezpieczenie urządzenia hasłem 
• funkcja Retake 
• duży wyświetlacz OLED (organiczny LED) 
• wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 
• wybór głębi nagrywania pomiędzy 16- i 24-bit 
• niesymetryczne line-in i line-out 
• USB 2.0 do szybkiego przesyłania plików 
• działa na zasilaniu sieciowym lub na 4 bateriach AA 
• do 7 godzin ciągłego nagrywania na jednym zestawie baterii 
• dołączone oprogramowanie DMP Editor 

 

EAN: 0694318020678 

 

 

waga netto: 0,35 kg 
wymiary produktu: 170 x 105 x 40 mm  

 

 
 

PMD620MKII 1 599 zł   
CENA DETALICZNA   

Profesjonalny kieszonkowy cyfrowy rejestrator audio 1 300 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• kieszonkowe rozmiary i ergonomiczne rozmieszczenie przycisków 
• funkcja sprawdzania kompatybilności z kartami SD/SDHC 
• zabezpieczenie urządzenia hasłem 
• szyfrowanie plików hasłem 
• funkcja Retake 
• zapisywanie nagrań na nośnikach SD lub SDHC 
• wybór trybu/formatu nagrań: stereo / mono / .WAV / .MP3 
• rozdzielczość 16- / 24-bit (do wyboru), czestotliwość próbkowania 44.1 kHz 

lub 48kHz 
• nagrywanie jednym przyciskiem, prosta i wygodna obsługa 
• możliwość edycji (kopiowania i wklejania edytowanych fragmentów) plików z 

poziomu urządzenia 
• wysokokontrastowy wyświetlacz OLED z możliwością regulacji 
• wbudowany stereofoniczny mikrofon pojemnościowy 
• wejścia MIC i LINE 
• wbudowany głośnik 
• czas pracy na dwóch bateriach AA – ok. 5 h 

 

EAN: 4951035049167 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,11 kg 
wymiary produktu: 62 x 102 x 25 mm  
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PMD-901V 1 599 zł   
CENA DETALICZNA   

Przenośny rejestrator audio/video z geolokalizacją 1 300,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• niesamowicie ostry obraz rejestrowany w rozdzielczości 2304x1096p HD przy 
30 kl./s  

• wbudowany GPS pozwalający na tagowanie zdjęć, filmów oraz audio 
• wodoodporność klasy IP-67 (zanurzenie do 30 min. na głębokości do 1m) 
• 32 GB wbudowanej pamięci pozwalają na przechowywanie do 10 godzin 

nagrań 
• tryb noktowizyjny pozwala na lepsze odwzorowanie obrazu w ciemności 
• 2-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, wyjście HDMI 1.3 
• tryb Quick-Start pozwalający na rozpoczęcie nagrywania od razu po 

włączeniu 
• konfigurowalne powiadomienia (dźwiękowe, wizualne i wibracyjne) 
• 30-sekundowy bufor przed i po zapisie 

 

EAN: 0694318018217 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,18 kg 
wymiary produktu: 60 x 31 x 94 mm  

 

 
 

DD1 1 499 zł   
CENA DETALICZNA   

Pedały USB do transkrypcji 1 218,70 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• przyciski odtwarzania i przewijania 
• w zestawie oprogramowanie Winamp oraz słuchawki 

 

 

 
 
 
 

 

waga netto: 1,10 kg 
  

 

MIKROFONY I AKCESORIA 

 
 

AUDIO SCOPE SG-17P 899 zł   
CENA DETALICZNA   

Długi mikrofon kierunkowy 730,89 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• profesjonalny mikrofon produkcyjny 
• wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią 
• gładkie, zrozumiałe wypowiedzi w hałaśliwym otoczeniu 
• przeznaczony do transmisji, TV/filmów i zastosowań nagłośnieniowych 
• wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie 

 

EAN: 0694318019450 

 

 

waga netto: 0,25 kg 
wymiary produktu: 540 x 21 mm  

 

 
 

AUDIO SCOPE SG-9P 749 zł   
CENA DETALICZNA   

Krótki mikrofon kierunkowy 608,94 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• profesjonalny mikrofon produkcyjny 
• wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią 
• gładkie, zrozumiałe wypowiedzi w hałaśliwym otoczeniu 
• przeznaczony do transmisji, TV/filmów i zastosowań nagłośnieniowych 
• wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie 

 

EAN: 0694318019436 

 

 

waga netto: 0,20 kg 
wymiary produktu: 340 x 21 mm  

 

 
 

AUDIO SCOPE SG-5B 449 zł   
CENA DETALICZNA   

Krótki mikrofon kierunkowy z wyjściem XLR z zasilaniem 
phantom 

365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• profesjonalny mikrofon kierunkowy 
• wysoce kierunkowy z doskonałym poziomem odrzucenia poza osią 
• zasilany z wewnętrznego akumulatora lub zasilanie phantom 
• długi trzpień zapewnia z daleka wąski odbiór 
• dwa wzory do wyboru - nerka i superkardioidalny 
• wytrzymała, trwała budowa do pracy w terenie 

 

EAN: 0694318020432 

 

 

waga netto: 0,32 kg 
wymiary produktu: 302 x 22 mm  
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AUDIO SCOPE SG-5BC 899 zł   
CENA DETALICZNA   

Krótki mikrofon kierunkowy z zasilaniem akumulatorowym 
oraz zintegrowanym przewodem zakończonym wtyczką 
3,5mm 

730,89 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• krótki mikrofon kierunkowy doskonałym poziomem odrzucenia poza osią 
• dwa wzory do wyboru - nerka i superkardioidalny 
• zasilane akumulatorowe 
• zintegrowany kabel z zakończeniem 3,5mm 
• wytrzymała, trwała budowa 

 

EAN: 0694318020456 

 

 

waga netto: 0,17 kg 
wymiary produktu: 277 x 22 mm  

 

 
 

AUDIO SCOPE SB-C2 569 zł   
CENA DETALICZNA   

Mikrofon stereofoniczny X/Y dla lustrzanek 462,60 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• konfiguracja mikrofonu stereo X-Y 
• wbudowany przełącznik czułości 0dB/-10dB do zastosowania w różnych 

sytuacjach nagraniowych 
• wbudowany filtr redukujący hałasy o niskiej częstotliwości 
• technologia ekranowania RFI skutecznie zmniejszająca zakłócenia sygnałów 

z telefonów komórkowych 
• ostrzeżenie o niskim poziomie zasilania 
• zdejmowana przeciwwstrząsowa stopka ze standardowym złączem aparatu 
• wyjście kabla ze złączem 3,5 mm mini-stereo TRS 

 

EAN: 0694318020418 

 

 

waga netto: 0,14 kg 
wymiary produktu: 126 x 46 x 65 mm  

 

 
 

AUDIO SCOPE GEAR 179 zł   
CENA DETALICZNA   

Pakiet akcesoriów do mikrofonu kierunkowego 145,53 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• akcesoria do montażu mikrofonów kierunkowych 
• uchwyt do mikrofonu o średnicy 20,8 ~ 24mm 
• adapter Hot-shoe do mocowania do aparatu ze śrubą mocującą 
• adapter Hot-shoe do mocowania mikorofnu o średnicy 12 ~ 30mm 
• adapter Hot-shoe do mocowania zacisku zawieszenia 
• wysięgnik do mocowania zacisku zawieszenia 

 

EAN: 0694318019993 

 

 

 
  

 

 
 

AUDIO SCOPE B11-C 499 zł   
CENA DETALICZNA   

5 częściowy wysięgnik z kablem XLR o długości 3,4m 405,69 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• długość wysięgnika: 3,4m 
• zintegrowany kabel XLR 
• 5 rozsuwanych sekcji 
• komfortowy uchwyt wykonany z pianki 
• dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów 

 

EAN: 0694318020371 

 

 

 

 
 

AUDIO SCOPE B9-C 399 zł   
CENA DETALICZNA   

4 częściowy wysięgnik z kablem XLR o długości 2,7m 324,39 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• długość wysięgnika: 2,7m 
• zintegrowany kabel XLR 
• 4 rozsuwane sekcje 
• komfortowy uchwyt wykonany z pianki 
• dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów 

 

EAN: 0694318020333 
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AUDIO SCOPE B-11 449 zł   
CENA DETALICZNA   

5 częściowy wysięgnik o długości 3,4m 365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• długość wysięgnika: 3,4m 
• 5 rozsuwanych sekcji 
• komfortowy uchwyt wykonany z pianki 
• dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów 

 

EAN: 0694318020395 

 

 

 
wymiary produktu: 3400 mm  

 

 
 

AUDIO SCOPE B-9 399 zł   
CENA DETALICZNA   

4 częściowy wysięgnik o długości 2,7m 324,39 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• długość wysięgnika: 2,7m 
• 4 rozsuwane sekcje 
• komfortowy uchwyt wykonany z pianki 
• dołączone paski Velcro® do prowadzenia przewodów 

 

EAN: 0694318020357 

 

 

 
wymiary produktu: 2700 mm  

 

 
 

MPM-1000 259 zł   
CENA DETALICZNA   

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy 210,57 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• mikrofon pojemnościowy side-address 
• kardioidalna charakterystyka kierunkowa 
• wysoka czułość 
• gładkie pasmo przenoszenia 
• Z przedniej szyby, wstrząsy, mocowanie statywu i przewód XLR 

 

EAN: 0694318019597 

 

 

waga netto: 0,30 kg 
wymiary produktu: 165 x 48 mm  

 

 
 

MPM-1000U 299 zł   
CENA DETALICZNA   

Pojemnościowy mikrofon USB do nagrywania DAW lub 
podcastów 

243,09 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• mikrofon pojemnościowy z wyjściem USB 
• idealny do nagrywania DAW lub podcastów 
• rozszerzone pasmo przenoszenia i niski poziom szumów własnych 
• wysokiej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy 
• solidna konstrukcja 

 

 

 

 

waga netto: 0,30 kg 
wymiary produktu: 158 x 48 mm  
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MPM-2000 899 zł   
CENA DETALICZNA   

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy 730,89 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• profesjonalny mikrofon pojemnościowy z kapsułą 34mm 
• kardioidalna charakterystyka kierunkowa 
• niski poziom hałasu i wysoki maksymalny SPL 
• wewnętrzne obwody zoptymalizowane do płynnego przenoszenia pasma 
• w zestawie z filtrem przeciw trzaskom, mocowaniem przeciwstrząsowym i 

aluminiową walizką 
 

EAN: 0694318019610 

 

 

waga netto: 0,42 kg 
wymiary produktu: 230 x 47 mm  

 

 
 

MPM-2000U 449 zł   
CENA DETALICZNA   

Studyjnej jakości pojemnościowy mikrofon USB do 
nagrywania DAW 

365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• studyjnej jakości pojemnościowy mikrofon USB 
• przeznaczony do nagrywania DAW 
• wysokiej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy 48 kHz/16-bit 
• w komplecie z mocowaniem wstrząsowym, kabelem USB oraz etui 

 

 

 

 

waga netto: 0,42 kg 
wymiary produktu: 275 x 115 x 135 mm  

 

 
 

MPM-3000 999 zł   
CENA DETALICZNA   

Duży membranowy mikrofon pojemnościowy 812,20 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• duża membrana, kardioidalny mikrofon pojemnościowy 
• wysoka czułość, niski poziom szumów własnych oraz szeroki zakres dynamiki 
• najwyższej jakości komponenty elektroniczne 
• unikalny filtrem przeciw trzaskom oraz mocowanie przeciwstrząsowe 
• W komplecie aluminiowa walizka 

 

EAN: 0694318019634 

 

 

waga netto: 0,42 kg 
wymiary produktu: 275 x 115 x 135 mm  

 

 
 

MPM-3500R 1 099 zł   
CENA DETALICZNA   

Mikrofon wstęgowy o ultraniskiej masie membrany 893,50 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• wstęga o ultraniskiej masie membrany 
• charakterystyka kierunkowa: dipol 
• pasmo przenoszenia: 20-20kHz (±3dB) 
• przełącznik tłumienia niskich częstotliwości 
• czułość: -34dB (±2dB) 
• impedancja wyjściowa: 200Ω 
• max SPL: 135dB 
• stosunek sygnału do szumu: 79dB 
• zasilanie Phantom: 48V DC 
• zintegrowany filtr przeciw trzaskom oraz mocowanie przeciwwstrząsowe 

 

 

 

 

waga netto: 0,49 kg 
wymiary produktu: 205 x 50 x 58 mm  
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SOUND SHIELD 449 zł   
CENA DETALICZNA   

Wokalny filtr odbiciowy 365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• przenośna przegroda nagraniowa zmniejszająca hałas otoczenia 
• składająca się się z pięciu wysokiej jakości paneli z blachy perforowanej (3 

stacjonarne, 2 składane) 
• może być stosowana bezpośrednio na biurku lub przymocowana do uchwytu 

mikrofonu 
• profesjonalna pianka akustyczna EVA 

 

EAN: 0694318019696 

 

 

waga netto: 3,00 kg 
wymiary produktu: 399 x 326 x 381 mm  

 

 
 

PHANTOM PACK 449 zł   
CENA DETALICZNA   

Phantom Power Supply 48V 365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• 2-kanałowe zasilanie Phantom 48V 
• wyjście z bardzo niskimi szumami tła 
• solidna metalowa obudowa 
• uniwersalne zasilanie (100 - 250V, 50 - 60Hz) 

 

EAN: 0694318019498 

 

 

waga netto: 1,40 kg 
wymiary produktu: 160 x 130 x 55 mm  

 

 
 

POD PACK 1 269 zł   
CENA DETALICZNA   

Mikrofon USB z podstawką i kablem 218,70 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• stalowa konstrukcja 
• podwójne sprężyny zawieszenia dla zachowania stabilnego kąta 
• w pełni regulowany 

 

 

 

waga netto: 0,38 kg 
  

 

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE 
 

 
 

PHA3 649 zł   
CENA DETALICZNA   

Przenośny stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy 527,64 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• 3 niezależne wyjścia słuchawkowe z regulacją poziomu poszczególnych 
wyjść 

• symetryczne wejścia XLR lub wejścia stereo 1/4" i 3,5mm 
• przełączanie pomiędzy stereo i mono 
• 1/4" wyjście Loop do podłączania dodatkowych urządzeń 
• równoległe wejścia 3.5mm i 1/4" z dwoma dodatkowymi wyjściami 1/4" 
• zasilanie wewnętrzne (2x AA) lub zewnętrzne (5-17VDC) z płynnym 

przełączaniem 
• zielona dioda LED sygnalizuje zasilanie z naładowaną baterią, czerwona 

oznacza niski poziom naładowania baterii 
• wytrzymała aluminiowa obudowa z uchwytami do noszenia na pasku lub 

uchwytami do montażu 
 

EAN: 0694318019474 

 

 

waga netto: 0,60 kg 
wymiary produktu: 94 x 140 x 43 mm  
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