
Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

REED 

Reed 1X 

 
Raménko v základním provedení: Dél-
ka : 10,5 “, Povrchová úprava: Lastu-
rově bílá nebo čená, Trubka raménka: 
Červený cedr, Výměnná hlavička: 
standard, Připojení: Cardas M DIN 5 
pin konektor.  

Příplatkové varianty pro druh trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž.  

66 800,-  Kč 

REED  

Reed 1H 

 
 Raménko v základním provedení: 
Délka : 9,5 “, Povrchová úprava: 
Lasturově bílá nebo černá, Trubka 
raménka: Karbon s dřevěnou vložkou, 
Výměnná hlavička: standard, Připoje-
ní: Cardas M DIN 5 pin konektor. 

Příplatkové varianty pro druhy trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž. 

79 800,- Kč 

REED 

Reed 2G 

 
Raménko v základním provedení: Dél-
ka : 9,5 “, Povrchová úprava: Lasturo-
vě bílá, Trubka raménka: červený 
cedr, Výměnná hlavička: standard, 
Připojení: Cardas M DIN 5 pin konek-
tor. 

Příplatkové varianty pro druhy trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž. 

91 800,- Kč 
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           CENÍK PRODUKTŮ REED - 1.3.2022 

Gramofonová ramínka REED 

Výrobce gramofonových ramének Reed společnost Tonearms.lt je malá firma s pouhými 5 zaměstnanci, nicméně s velmi zajímavou 
historií a vývojem. Designér, konstruktér a majitel společnosti Vidmantas Triukas, vzděláním elektro inženýr, pracuje v oboru hi-fi 
audio zařízení již od roku 1985. Některé z jeho prací, pojednávající o akustice pocházejí však z raketového výzkumu. Působil totiž v 
oblasti vědeckého výzkumu akustiky v ultrazvukové oblasti, konkrétně zkoumání akustického hluku plazmy u balistických raket dlou-
hého doletu, a má tři patentované vynálezy v této oblasti. V roce 1987, Vidmantas Triukas s několika přáteli postavil „audio set“, 
skládající se z gramofonu, reproduktorů a zesilovače, a představil jej na v tehdejším SSSR největším veletrhu technických novinek v 
Moskvě. Díky inovativním řešením (Automatická regulace rychlosti hnacího motoru gramofonu, zesilovač s velmi nízkým lineárním 
zkreslením atd.) byl oceněn bronzovou medaili v kategorii audio zařízení.Po roce 1990 Vidmantas začal podnikat v jiných oblastech, 
ale zvuková zařízení byla stále jeho vášní. V roce 2007 se rozhodl začít podnikat v tomto oboru a přenést něco ze svých vědeckých 
zkušeností do světa hi-fi. Po ročním výzkumu, testování prototypů, návrzích designu a znovu testování nabídl audiofilům první gra-
mofonovou přenosku série Reed. Od té doby se jeho firma zabývá především vývojem a výrobou speciálních technologií pro nejná-
ročnější audiofily. Přesto, že Vidmantas je vynálezce a technický designer, je také velmi vášnivým milovníkem umění. Vystudoval 
dějiny umění v Sankt Peterburgu. 



Produkt Foto Popis produktu Cena produktu vč. 

DPH 

REED 

Reed 3P 

 
Raménko v základním provedení: Dél-
ka : 9,5 “, Povrchová úprava: Lasturo-
vě bílá, Trubka raménka: červený 
cedr, Výměnná hlavička: standard, 
Připojení: Cardas M DIN 5 pin konek-
tor. 

Příplatkové varianty pro druh trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž.  

110 800,-  Kč 

REED  

Reed 5A 

 
 Raménko v základním provedení: 5A 
Raménko 90° tangenciální, Délka : 
10,5 “, Povrchová úprava: Lasturově 
bílá nebo černá, Trubka raménka: 
červený cedr, Výměnná hlavička: 
standard, Připojení: Cardas M DIN 5 
pin konektor. 

Příplatkové varianty pro druhy trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž. 

199 800,- Kč 

REED 

Reed 5T 

 
Raménko v základním provedení: 5T 
Raménko tangenciální, Povrchová 
úprava: Lasturově bílá nebo černá, 
Trubka raménka: červený cedr, Vý-
měnná hlavička: standard, Kabel: 
Finewire C37+Cryo , 100 cm kontakty 
KLEI, nebo připojení: Cardas M DIN 5 
pin konektor, nebo připojení: RCA 
Cinch female konektor. 

Příplatkové varianty pro druhy trubky, 
odnímací hlavička, vnitřní kabeláž. 

403 800,- Kč 
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Gramofonová ramínka REED 
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