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ZYX R-50 Bloom 3
• Wspornik igły w postaci rurki z utwardzonego czarnego aluminium
• Korpus wykonany wg ścisłych norm programu Real Stereo
• Igła z końcówką punktową, o paśmie przenoszenia do 40 kHz
• Generator sygnału typu Super High Speed

ZYX Ultimate 100
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce typu MC
• Korpus o podwójnej strukturze
• Obwód magnetyczny realizujący zasady Real Stereo
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej 

o czystości 6N

R-50 Bloom 3 3 990 zł
* wkładka dostępna również w wersji high output (+400 zł)

Ultimate 100 5 990 zł
* wkładka dostępna również w wersji high output (+400 zł)

Ultimate Airy X Okablowanie miedziane 9 490 zł

Ultimate Airy S / G Okablowanie srebrne lub złote 9 900 zł
* wkładki dostępne również w wersji high output (+500 zł)

ZYX Ultimate Airy
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce typu MC
• Korpus o podwójnej strukturze
• Generator sygnału typu High Speed (obwód magnetyczny)
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej 

o czystości 6N
• Cewki z czystego srebra i złota

ZYX Ultimate 4D
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce typu MC
• Korpus wykonany wg zasad Real Stereo
• Generator sygnału typu Super High Speed
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej 

o czystości 6N
• Cewki z czystego srebra izłota
• Wyposażona w specjalną nakrętkę ZN (waga całkowita: 4.1 g)

Ultimate 4D X / S / G Okablowanie miedziane, srebrne lub złote 12 900 zł
* wkładki dostępne również w wersji high output (+800 zł)
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Ultimate Omega X Okablowanie miedziane 15 900 zł

Ultimate Omega S Okablowanie srebrne 15 900 zł

Ultimate Omega G Okablowanie złote 15 900 zł
* wkładki dostępne również w wersji high output (+1 000 zł)

ZYX Ultimate Omega
• Masa równoważąca wykonana z lazurytu
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce typu MC
• Korpus wykonany wg zasad Real Stereo
• Generator sygnału typu Super High Speed
• Płytka przyłączy z kompozytu karbonowego
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej 

o czystości 6N
• Cewki z czystego srebra i złota
• Wyposażona w podstawę cynową TB2 ze specjalną nakrętką ZN (waga 

całkowita: 7.9 g)

ZYX Ultimate Dynamic
• Wkładka typu Dynamic
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce typu MC
• Korpus wykonany wg zasad Real Stereo
• Generator sygnału typu Super High Speed
• Płytka przyłączy z kompozytu karbonowego
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej 

o czystości 6N
• Wyposażona w podstawę cynową TB2 ze specjalną nakrętką ZN (waga 

całkowita: 6.8 g)

Ultimate Dynamic 19 900 zł

ZYX Ultimate Diamond
• Diamentowy wspornik
• Masa równoważąca wykonana z lazurytu
• Korpus wykonany wg zasad Real Stereo
• Generator sygnału typu Super High Speed
• Płytka przyłączy z kompozytu karbonowego
• Igła z końcówką mikro-krawędziową
• Cewki generujące prąd wykonane z krystalicznej miedzi beztlenowej o czystości 6N
• Cewki z czystego srebra i złota
• Wyposażona w podstawę cynową TB2 ze specjalną nakrętką ZN (waga 

całkowita: 7.9 g)

Ultimate Diamond X Okablowanie miedziane 54 900 zł

Ultimate Diamond S Okablowanie srebrne 54 900 zł

Ultimate Diamond G Okablowanie złote 54 900 zł
* wkładki dostępne również w wersji high output (+2 000 zł) 
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ZYX R-50 Mono
• Wspornik igły w postaci rurki z utwardzonego czarnego aluminium
• Korpus wykonany wg ścisłych norm programu Real Stereo
• Igła z końcówką sferyczną, o paśmie przenoszenia do 25 kHz
• Generator sygnału taki sam jak w modelach Real Stereo

ZYX R-100 Mono
• Wspornik igły w postaci rurki z utwardzonego czarnego aluminium
• Korpus wykonany wg ścisłych norm programu Real Stereo
• Igła z końcówką sferyczną, o paśmie przenoszenia do 25 kHz
• Generator sygnału taki sam jak w modelach Real Stereo

ZYX R-100 Airy Mono
• Wspornik igły w postaci rurki z utwardzonego czarnego aluminium
• Korpus wykonany wg ścisłych norm programu Real Stereo
• Igła z końcówką sferyczną, o paśmie przenoszenia do 25 kHz
• Generator sygnału taki sam jak w modelach Real Stereo

R-50 Mono 3 690 zł

R-100 Mono 4 690 zł

R-100 Airy Mono 4 990 zł

ZYX Ultimate Astro
• Pierwszy na świecie wspornik igły z karbonu C-1000 we wkładce MC. 

Wykonany z 1000 włókien węglowych.
• Specjalne niemagnetyczne body wkładki
• Konstrukcja umożliwiająca szybsze przesyłanie sygnału
• Mikro-krawędziowa igła
• Okablowanie cewki z miedzi krystalicznej o czystości 6N lub
• z czystego srebra lub
• z czystego złota 24K

Ultimate Astro X Okablowanie miedziane 64 900 zł

Ultimate Astro S Okablowanie srebrne 64 900 zł

Ultimate Astro G Okablowanie złote 64 900 zł
* wkładki dostępne również w wersji high output (+2 000 zł) 
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ZYX Premium Artisan PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY

• Bezszumowe zasilanie i obwody przetwornic
• Dwa typy wejść: MC1 oraz MC2
• Obwód 100 % jakości
• Drewniana obudowa ze „szkieletem elektrycznym”

ZYX CPP-1 PRZEDWZMACNIACZ WSTĘPNY

• Rezystory wejściowe produkcji ZYX
• Obwód 100 % jakości
• Bezszumowe zasilanie
• Niskoszumowy układ ładowania
• Drewniana obudowa ze „szkieletem elektrycznym”

ZYX Live 18 HEADSHELL

• Lekka, bardzo sztywna, nie rezonująca struktura
• 18 węzłów likwidujących generowanie fal podłużnych
• Bezrezonansowy uchwyt
• Optymalna masa własna (12g)
• Okablowanie wysokiej czystości
• Podwójne piny blokujące

ZYX Lambda Stylus Polisher UP-1 CZYSZCZARKA DO IGIEŁ GRAMOFONOWYCH

• Usuwa mikro zabrudzenia z igły
• Emituje trójpłaszczyznowe drgania o częstotliwości ok. 340 Hz i prędkości 

liniowej kilkunastu cm/s
• Można stosować ze wszystkim typami wkładek

ZYX Ring PIERŚCIEŃ ANTYWIBRACYJNY

• Pierwszy na świecie system trzypunktowego montażu głowicy na ramieniu, 
zapobiegający luzom i wibracjom

• Pręciki mocujące ze sztywnej stali nierdzewnej oraz niemagnetyczny 
pierścień nie podlegający zjawisku indukcji elektromagnetycznej

• Waga to tylko 0.5 g, co umożliwia montaż na każdej głowicy

Premium Artisan 54 900 zł

CPP-1 8 900 zł

Live 18 2 890 zł

Lambda Stylus Polisher UP-1 2 690 zł

Ring 1 490 zł


