Ceny w PLN
ZESTAWY STUDYJNE

+
+

MEGA PROMOCJA

netto

brutto

Zestaw studyjny w super cenie:
Mikrofon sE X1 + sE Isolation Pack
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena zestawu 875 zł ]
sE X1 Mega Reflexion Zestaw studyjny w super cenie:
Mikrofon sE X1 + sE Reflexion Filter X
Deal
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena zestawu 1 049 zł ]

545

670

731

899

Zestaw studyjny w super cenie:
Mikrofon sE 2200 II Cardioid + sE Isolation Pack
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena zestawu 1 524 zł ]
Zestaw studyjny w super cenie:
Mikrofon sE 2200 II Cardioid + sE Reflexion Filter X
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena zestawu 1 698 zł ]

975

1 199

1 118

1 375

sE X1 Mega
Recording Deal

+

sE 2200 II C Mega
Recording Deal

+

sE 2200 II C Mega
Reflexion Deal

Przenośne Panele Akustyczne

netto

brutto

Reflexion Filter X

Kieszonkowa Kabina Wokalowa, urządzenie montowane do statywu
mikrofonowego, eliminuje nagranie niepożądanej akustyki pomieszczenia,
wersja dla studiów projektowych, nowa obudowa z tworzywa sztucznego

324

399

Reflexion Filter Pro

Kieszonkowa Kabina Wokalowa, urządzenie montowane do statywu
mikrofonowego, eliminuje nagranie niepożądanej akustyki pomieszczenia,
wersja profesjonalna

632

777

Reflexion Filter
SPACE
Nowość !!!

Kieszonkowa Kabina Wokalowa, urządzenie montowane do statywu
mikrofonowego, eliminuje nagranie niepożądanej akustyki pomieszczenia,
opatentowana technologia Multi-Layer Air-Gap [10 warstw różnych materiałów]
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena 1 599 zł ]

975

1 199

Mikrofony Pojemnościowe Studyjne

netto

brutto

sE X1
Mega Deal !!!

Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, membrana 1
cal, mikrofon wyposażony w przełączniki filtra dolnozaporowego i tłumika 10dB
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena 650 zł ]

463

570

sE X1 Vocal Pack

Zestaw zawiera mikrofon mikrofon sE X1, najnowszy profesjonalny uchwyt
elastyczny z zapasowymi gumkami, metalowy pop filtr [taki sam jak zestawie z
2200a MKII] oraz wysokiej jakości kabel mikrofonowy 3m

691

850

935

1 150

sE X1 Studio Bundle Zestaw zawiera mikrofon sE X1, Reflexion Filter X, najnowszy profesjonalny
uchwyt elastyczny z zapasowymi gumkami, metalowy pop filtr [taki sam jak
zestawie z 2200a MKII] oraz wysokiej jakości kabel mikrofonowy 3m
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Mikrofony Pojemnościowe Studyjne

netto

brutto

894

1 099

sE 2200a II Cardioid
Mega Deal !!!

Uniwersalny [wokal, instrumenty], charakterystyka kardioidalna, membrana
1.07 cala, mikrofon wyposażony w przełączniki filtra dolnozaporowego oraz
tłumika -10dB, w zestawie uchwyt elastyczny oraz metalowy pop-filtr
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena 1 299 zł ]

sE4400a

Uniwersalny [wokal, instrumenty], 4 charakterystyki [kardioidalna,
hiperkardioidalna, dookólna, ósemkowa], przełącznik filtra dolnozaporowego
[60Hz oraz 120Hz], tłumik [-10dB oraz -20dB], w zestawie walizka flightcase,
uchwyt elastyczny

1 504

1 850

sE4400a Stereo Pair

Dwa parowane mikrofony sE4400a, w zestawie flightcase oraz uchwyty
elastyczne

3 081

3 790

netto

brutto

756

930

Mikrofony Pojemnościowe Instrumentalne typu “Paluszek”
sE 5

Charakterystyka kardioidalna, przełączniki tłumika -10dB/-20dB i filtra
dolnozaporowego, w zestawie uchwyt elastyczny

sE 5 Stereo Pair

Dwa parowane mikrofony sE 5, w zestawie uchwyty elastyczne, uchwyt do
montażu mikrofonów w układzie stereo, walizka flightcase

1 520

1 870

RN17

Mikrofon pojemnościowy kardioidalny zaprojektowany we współpracy z
Rupertem Neve'em, niezwykłe brzmienie dzięki transformatorowi Neve,
membrana o średnicy 17mm, max. SPL [THD 0.5%] 150 dB, dynamika [Aweighted] 131 dB

3 244

3 990

netto

brutto

731

899

Mikrofony Pojemnościowe Lampowe
sE X1 T

Mikrofon lampowy, charakterystyka kardioidalna, membrana 1 cal,
wyposażony w przełączniki filtra dolnozaporowego i tłumika -10dB, w zestawie
zasilacz oraz kabel 7-pinowy
[ Wyprzedaż !!! - standardowa cena 1 899 zł ]

sE Z5600a II

9 charakterystyk kierunkowych, membrana 1.07 cala, w zestawie uchwyt
elastyczny i elegancka walizka flightcase, Lampa 12AT7

2 837

3 490

sE GEMINI II

Charakterystyka kardioidalna, 2 lampy!, w zestawie uchwyt elastyczny i
walizka; jeden z najlepszych mikrofonów lampowych na świecie

4 870

5 990

netto

brutto

SE X1 R
Mega Deal !!!

Mikrofon wstęgowy [pasywny], charakterystyka ósemkowa, pasmo
przenoszenia od 20Hz do 16kHz, membrana aluminiowa o grubości 2
mikronów
[ Mega Promocja !!! - standardowa cena 890 zł ]

568

699

SE Voodoo VR1

Mikrofon wstęgowy [pasywny], charakterystyka ósemkowa, doskonały do
nagrywania instrumentów akustycznych oraz pieców gitarowych, pasmo
przenoszenia od 20Hz do 18kHz, membrana aluminiowa o grubości 2
mikronów

1 585

1 950

RNR1

Mikrofon wstęgowy zaprojektowany we współpracy z Rupertem Neve'em,
pierwszy na świecie mikrofon wstęgowy przenoszący pasmo wysokich
częstotliwości aż do 25kHz, niezwykłe brzmienie dzięki transformatorom
wejściowym i wyjściowym Neve, membrana aluminiowa o grubości 2.5
mikrona, charakterystyka ósemkowa

5 927

7 290

netto

brutto

sE Isolation Pack
Nowość !!!

Zestaw składający się z uchwytu elastycznego oraz metalowego pop-filtra
dedykowany do mikrofonów sE Magneto, sE X1 [X1, X1 Vocal Pack, X1 Studio
Bundle] oraz sE 2200a II [sE 2200a II Multi Pattern, sE 2200a II Cardioid]

183

225

sE Dual Pop Pro

Dwa pop-filtry w jednym [metalowy i materiałowy] umożliwiające uzyskanie 3
różnych typów tłumienia głosek wybuchowych

191

235

sE2200 shockmount

Uchwyt elastyczny dedykowany do mikrofonu sE2200

162

199

Mikrofony Wstęgowe

Akcesoria
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