
Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

ZYX 

R-1000 AIRY 3SH 

 „Real Stereo“ systém, chvějka z boru, 

diamantový hrot „Micro Ridge“ 3 x 60 

µm s dlouhou životností, kryogenní 

magnetický obvod, vinutí z mědi, stří-

bra, zlata s orientovanými krystaly 

čištěné kryogenní technologií, výstup-

ní úroveň 0,48mV (H), frekvenční roz-

sah 10Hz až 100kHz, separace mezi 

kanály >30dB  

67 000,-  Kč 

ZYX  

R-50 BLOOM 3 - H,L 

   

„Real Stereo“ systém, chvějka ze slou-

čeniny AlMg, diamantový lineární 

hrot,výstupní úroveň od 0,48mV  

Základní přenoska z řady ZYX  v prove-

dení MC High nebo Low výstupní   

napětí. 

23 800,- Kč 

ZYX 

ULTIMATE 100 H,L 

 MC „Real Stereo“ systém, chvějka 

z uhlíkových vláken, diamantový line-

ární hrot „Micro Ridge“, výstupní úro-

veň od 0,48mV. Skvěle hrající a muzi-

kální přenoska v provedení MC systé-

mu High a Low výstupním napětí. 

36 800,- Kč 

ZYX 

ULTIMATE - AIRY 

 „Real Stereo“,  chvějka z uhlíkových 

vláken, magnetický obvod s nulovou 

rezistencí, diamantový lineární hrot 

„Micro Ridge“, výstupní úroveň od 

0,48mV. V provedení MC systému s 

High and Low výstupním napětím. 

68 800,- Kč 

+420602795947 +420603418063  
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Gramofonové přenosky ZYX 

Japonský výrobce špičkových elektrodynamických gramofonových přenosek 

Technika mechanického záznamu a snímání zvuku je stará již více než 100 let. Přesto v této oblasti stále nebyl ukončen a různí autoři přicházejí s novými 

poznatky, na základě kterých nových vylepšení, vedoucí k ještě věrnější reprodukci. Opravdu revolučním krokem na této cestě však byl až zrod představy 

„časových zkreslení“ při snímání mechanického zvukového záznamu. Za účelem odstranění těchto zkreslení vytvořil pan Hisayoshi Nakatsuka, zakladatel 

společnosti ZYX, model označený jako „Real Stereo Generator“. Započala tak nová éra pohledu na reprodukci gramofonové desky, éra zvaná ZYX… 

Přenosky ZYX dnes představují vrchol v oblasti snímání gramofonových desek a jejich vývoj neustále pokračuje. V současné době nabízí výrobce několik pro-

duktových řad. všech přenosek ZYX vychází ze stejných myšlenek, souvisejících se snahou eliminovat „časovou zkreslení“ v procesu přeměny mechanické 

informace z drážky gramofonové desky na elektrický signál. Jednotlivé produktové řady se od sebe odlišují, takže se blíží ideálnímu řešení. Tato míra souvisí 

s cenou použitého materiálu a realizovaného řešení, což se pak přímo promítá do výsledné ceny výrobku. 

U všech typů byl zachován požadavek na maximální uspokojení posluchačů a z tohoto důvodu se striktně dodržují základní principy vedoucí k redukci všech 

druhů zkreslení a k dosažení co nejvyváženější prostorové reprodukce. Při vývoji řešení snímacích systémů dospěli inženýři u ZYXu k celé řadě unikátních 

řešení, z nichž sedm je v současné době chráněno světovými průmyslovými patenty. 
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