MOON
MOON ALPHA 100
Gramofon
•
•
•
•
•
•
•

obudowa: PVC czarny mat
talerz: stal
ramię: aluminiowe
wkładka: Ortofon OM10
adapter do płyt 7": poliamidowy
przewód RCA w zestawie
kompatybilny z wkładkami MM/MC

1 499 zł
CENA DETALICZNA

1 218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3760221801370

waga netto: 5,00 kg
wymiary produktu: 450 x 120 x 380 mm

MOON OMEGA 100
Gramofon
•
•
•
•
•
•
•

obudowa: lakierowana PMMA
talerz: stal
ramię: karbonowe
wkładka: Ortofon OM10
adapter do płyt 7": aluminiowy
przewód RCA w zestawie
kompatybilny z wkładkami MM/MC

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3760221801400
EAN: 3760221801462

waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 450 x 120 x 380 mm

MOON OMEGA 100 RIAA
Gramofon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obudowa: lakierowana PMMA
talerz: stal
ramię: karbonowe
wkładka: Ortofon OM10
adapter do płyt 7": aluminiowy
przewód RCA w zestawie
kompatybilny z wkładkami MM/MC
wbudowany wysokiej klasy przedwzmacniacz RIAA
pasmo przenoszenia: 25Hz-20KHz (-3 dB/+1 dB)
wzmocnienie: MM = 40,5 dB / MC = 61 dB
przesłuch: MM =88 dB / MC =78 dB
całkowite zniekształcenia harmoniczne: MM = 0,006 % / MC = 0,05 %
stosunek sygnału do szumu: MM = 82 dB / MC = 76 dB

2 299 zł
CENA DETALICZNA

1 869,11 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3760221801417
EAN: 3760221801479
EAN: 3760221801448

waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 450 x 120 x 380 mm

MOON OMEGA 100 RIAA BT
Gramofon z Bluetooth
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obudowa: lakierowana PMMA
talerz: stal
ramię: karbonowe
wkładka: Ortofon OM10
adapter do płyt 7": aluminiowy
przewód RCA w zestawie
kompatybilny z wkładkami MM/MC
wbudowany wysokiej klasy przedwzmacniacz RIAA
Bluetooth aptX
izolowane wyjście USB pozwalające na zgrywanie płyt do postaci cyfrowej
pasmo przenoszenia: 25Hz-20KHz (-3 dB/+1 dB)
wzmocnienie: MM = 40,5 dB / MC = 61 dB
przesłuch: MM =88 dB / MC =78 dB
całkowite zniekształcenia harmoniczne: MM = 0,006 % / MC = 0,05 %
stosunek sygnału do szumu: MM = 82 dB / MC = 76 dB

2 599 zł
CENA DETALICZNA

2 113,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 3760221801455
EAN: 3760221801424

waga netto: 5,80 kg
wymiary produktu: 450 x 120 x 380 mm
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PLANET
1 699 zł

PLANET L

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Głośnik lifestyle

CENA DETALICZNA NETTO

W latach 60-tych Francuska stylistyka wnętrzarska wywarła silny wpływ na cały
świat. Elipson zdominował wnętrza wypełniając je niezwykle dynamiczną i
futurystyczną formą kultowych głosników sferycznych. Stylistycznego sznytu
nadaje również efektowny emblemat Epsilon. Te niezwykle przyjazne i
czarujące głośniki zdobyły serca wielu miłośników dobrego stylu i dobrego
brzmienia. Planet L jest wznowieniem legendarnego kulistego głośnika Epsilon.
To odnowiona gama produktów zyskująca bardzo szybko na swojej
popularności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 3760108805101
EAN: 3760108805088
EAN: 3760108805064

wykończenie: Czarne, Białe lub Czerwone lakierowane
w zestawie pierścień
opcja: stand, mocowanie sufitowe lub ramka na ścienna
zaprojektowane przez Jean-Yves Le Porcher
Dane Techniczne:
głośnik z Bass-reflex
2-drożny współosiowy przetwornik 6,5" (165mm), membrana wykonana z
włókien oraz 1" (25mm) tekstylna kopułka wysokotowa
zalecany wzmacniacz 30 - 80 W
zakres częstotliwości 48 Hz - 20 kHz
czułość: 90 dB/1 W/1 m
impedancja: 6 Ohm
ekranowanie magnetyczne

waga netto: 7,00 kg
wymiary produktu: 290 x 290 x 290 mm wymiary brutto:
405 x 423 x 428 mm

699 zł

PLANET L STAND

CENA DETALICZNA

568,29 zł

Stand podłogowy

CENA DETALICZNA NETTO

• stand głośnikowy został zaprojektowany z troską o najmniejsze szczegóły
• dedykowany jest głośnikowi Planet L
• kabel głośnikowy został ukryty w eleganckiej formie wykonanej ze
szczotkowanej stali
• każdy stand waży 15kg i stanowi solidną podstawę
• wymiary: Ø 290 mm

EAN: 3760108805361

waga netto: 15,00 kg
wymiary produktu: 350 x 350 x 850 mm wymiary brutto:
850 x 95 x 415 mm

PLANET L CEILING MOUNT

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł

Uchwyt sufitowy

CENA DETALICZNA NETTO

• pierścień wykonany ze szczotkowanego aluminum
• dedykowany jako stylowe akcesorium służące do podwieszenia głośnika
Planet L
• wymiary: Ø 290 mm
• maksymalna długość: 5m

EAN: 3760108805309

waga netto: 1,23 kg
wymiary produktu: 300 x 300 x 8 mm wymiary brutto: 310
x 31 x 40 mm
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399 zł

PLANET L WALL MOUNT

CENA DETALICZNA

324,39 zł

Uchwyt ścienny

CENA DETALICZNA NETTO

• naścienny wieszak wykonany ze szczotkowanego aluminium pozwoli na
precyzyjne ustawienie twojego Planet L w wybranym przez ciebie kierunku
• wymiary Ø 290 mm

EAN: 3760108805903

waga netto: 0,95 kg
wymiary brutto: 237 x 237 x 30 mm

1 099 zł

PLANET M

CENA DETALICZNA

893,50 zł

Głośnik lifestyle

CENA DETALICZNA NETTO

Niewielkie i atrakcyjne. Planet M jest ucieleśnieniem wszystkich doświadczeń
Elipson. Podążając tuż za kultowym Planet L nadal pozostaje
bezkompromisowym głośnikiem łączącym wyjątkowy styl z technologią
akustyczną. Z siłą 2 drożnego głosnika współosiowego, Planet M łączy
muzyczną doskonałość w kompaktowej formie. Ten niezwykły produkt jest
niezwykle śmiałym rozwiązaniem w swojej formie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykończenie: Białe, Czarne lub Czerwone lakierowane
w zestawie pierścień
opcja: stand, mocowanie sufitowe lub ramka na ścienna
zaprojektowane przez Jean-Yves Le Porcher
Dane Techniczne:
2-drożna konstrukcja zamknięta
głośnik współosiowy, 100mm basowy, membrana z włókien, tekstylny
głośnik wysokotnowy 20mm
zalecany wzmacniacz 30 - 80 W
zakres częstotliwości: 90 Hz - 22 kHz
czułość: 88 dB
impedancja: 8 ohm
wymiary: ø 15 cm

EAN: 3760108805675
EAN: 3760108805705
EAN: 3700795190227
EAN: 3760108805736
EAN: 3700795190258

waga netto: 1,65 kg
wymiary produktu: 150 x 150 x 150 mm wymiary brutto:
207 x 240 x 215 mm

399 zł

PLANET M STAND

CENA DETALICZNA

324,39 zł

Stand podłogowy

CENA DETALICZNA NETTO

• stand wykonany przez projektantów Elipson specjalnie z myślą o głośniku
Planet M
• kabel głośnikowy został ukryty w eleganckiej formie wykonanej ze
szczotkowanej stali

PLANET M CEILING MOUNT

EAN: 3760108805897

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł

Uchwyt sufitowy

CENA DETALICZNA NETTO

• pierścień wykonany ze szczotkowanego aluminum
• dedykowany jako stylowe akcesorium służące do podwieszenia głośnika
Planet M
• maksymalna długość: 5m

EAN: 3760108805798

waga netto: 0,50 kg
wymiary produktu: 100 x 100 x 25 mm wymiary brutto:
115 x 110 x 50 mm
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149 zł

PLANET M TRIPOD

CENA DETALICZNA

121,14 zł

Statyw

CENA DETALICZNA NETTO

Statyw oryginalnie zaprojektowany do AS30 Tribute, teraz dostępny także dla
Planet M

EAN: 3760221801332

249 zł

PLANET M WALL MOUNT

CENA DETALICZNA

202,44 zł

Uchwyt ścienny

CENA DETALICZNA NETTO

• naścienny wieszak wykonany ze szczotkowanego aluminium pozwoli na
precyzyjne ustawienie twojego Planet M w wybranym przez ciebie kierunku
• wymiary Ø 290 mm

EAN: 3760108805774

waga netto: 0,95 kg
wymiary brutto: 233 x 227 x 30 mm

1 999 zł

PLANET SUB

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł

Głośnik niskotonowy - subwoofer

CENA DETALICZNA NETTO

Planet SUB posiada te same geny co rodzina Elipson Planet. Został
zaprojektowany w ten sam bezkompromisowy sposób, tak aby łączyć niezwykły
styl z niebywałą jakością gdzięku. Wyposażony został w 20 cm głośnik
niskotonowy napędzany 200 watowym wzmacniaczem. Dzięki takiemu
połączeniu staje się on znakomitym uzupełnieniem dopasowanym zarówno do
zestawu stereo jak i domowego kina.

EAN: 3760108805873
EAN: 3760108805866
EAN: 3760108805859

• dopasowana elegancja Planet Sub sprawia iż łączy się on harmonicznie z
pozostałymi głośnikami sferycznymi Elipson
• kolory: biały, czarny lub czerwony lakierowany
• zaprojektowane przez Jean-Yves Le Porcher
• Dane techniczne:
• 20 cm subwoofer wykonany z membrany celulozowej o wysokiej gęstości
• wzmacniacz: 200 W (max)
• częstotliwość przenoszenia: 30 Hz - 240 Hz
• regulowany filtr górnoprzepustowy 24 dB przy 30 Hz
• regulowany filtr dolnoprzepustowy 50 Hz przy 200 Hz
• regulacja fazy: 0*/180*
• automatyczny włącznik z 2 stopniową regulacją czułości
• wejście Liniowe Stereo
• wejście głośnikowe
waga netto: 11,50 kg
wymiary produktu: 316 x 316 x 393 mm wymiary brutto:
380 x 455 x 380 mm

HABITAT
1 299 zł

LENNY

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Głośnik lifestyle Bluetooth

CENA DETALICZNA NETTO

• zaprojektowany przez Pierre Favresse dla Habitat & Jean-Yves Le Porcher
dla Elipson
• głośniki 2x 2,5" wysokotonowe, moc 2 x 10 W Max oraz głośnik pasywny 4"
• współpraca z systemami iOS i Android
• 6-8 godzin pracy na baterii
• technology Bluetooth 2.1 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
• wodoodporna konstrukcja
• skórzany pasek ułatwiający przenoszenie

EAN: 3760221800885

waga netto: 2,00 kg
wymiary produktu: 170 x 165 x 368 mm
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TRIBUTE
8 999 zł

BS50 TRIBUTE

CENA DETALICZNA

7 316,26 zł

Głośnik lifestyle

CENA DETALICZNA NETTO

W związku z 60-cio leciem istnienia, marka Elipson postanowił oznaczyc punkt
zwrotny swej historii poprzez uhonorowanie modelu stanowiącego zarys hitorii
marki. pierwszym głośnikiem który zdobył niebywałą sławę był bs 50 który
teraz odradza się na nowo. Zaprojektowany w 1953 z myślą o pierwszych
wystawach audio i oświetleniowych w Château de Chambord. Elipson wznawia
produkcję tego legendarnego modelu przy użyciu dzisiejszych materiałów i
technologi tak aby pozostać w zgodzie z obecnie panującymi normami. BS50
stanowi idealne uzasadnienie dla pasji dźwięku i stylistyki, będącymi myślą
przewodnią tej marki.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 3760108805880

dostępne kolory: biała satyna
w zestawie z wyjątkowym stojakiem
Dane techniczne:
konstrukcja z Bassreflex, wyposażony w rezonator wewnętrzny oraz
akustyczny reflektor
8" 2-drożny głośnik współosiowy
impregnowana mambrana z włókien, zawieszenie o dużej sztywności oraz 1"
tekstylna kopułka wysokotonowa (25mm)
wzmacniacz: 50- 100W
zakres częstotliwości 40 Hz- 20 kHz
czułość: 90 dB/ 1W/ 1m
impedancja: 8 Ohm
waga netto: 31,40 kg
wymiary produktu: 500 x 500 x 1150 mm wymiary brutto:
820 x 665 x 775 mm
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