
 MALOOBCHODNÝ CENNÍK         

kód Nagaoka MP séria MOC-EUR

9343 Nagaoka MP-100 conical diamond 5,0 mV, 6,5g 139,00 €

Základná prenoska vhodná hlavne ako kvalitnejšia náhrada za MM

setové ihly pri gramofónoch do 500Eur. Vynikajúci pomer výkon/cena.
 

9345 Nagaoka MP-110 elliptical diamond 5,0 mV, 6,5g 179,00 €

Vylepšená prenoska s lepšou dynamikou a viac detailami vhodná ako

prvý upgrade pre náročnejších poslucháčov. Najlepší pomer výkon/cena.

9347 Nagaoka MP-150 elliptical diamond 4,5 mV, 6,5g 449,00 €

Vyšší model prenosky s ešte lepšou dynamikou, jasnejšia vo výškach

vynikajúca na rokovú muziku a staršie nahrávky, ktorým vylepší priestor.

9349 Nagaoka MP-200 boron/el.diamond 4,0 mV, 6,5g 559,00 €

Najlacnejšia high-end prenoska na trhu! Borónová ihla s eliptickým 

diamantovým hrotom pre skúsenýh hifistov najmä s lepšími nahrávkami.

9351 Nagaoka MP-300 boron/el.diamond 3,0 mV, 8,0g 899,00 €

Referenčná prenoska s borónovou ihlou s eliptickým diamantom pre

najviac detailov a dynamiky. Lepší zvuk ako väčšina MC prenosiek.

9353 Nagaoka MP-500 boron/diamond 3,0 mV, 8,0g 999,00 €

Referenčná prenoska s borónovou ihlou s line-contact diamantom pre

vyššiu presnosť a životnosť. Považovaná za jednu z najlepších prenosiek.

kód Nagaoka MP séria s SME hlavou

9391 Nagaoka MP-100 H conical diamond 5,0 mV, 6,5g 189,00 €

Základná prenoska vhodná hlavne ako kvalitnejšia náhrada za MM

setové ihly pri gramofónoch do 500Eur. Vynikajúci pomer výkkon/cena.

9393 Nagaoka MP-110 H elliptical diamond 5,0 mV, 6,5g 229,00 €

Vylepšená prenoska s lepšou dynamikou a viac detailami vhodná ako

prvý upgrade pre náročnejších poslucháčov. Najlepší pomer výkon/cena.

9395 Nagaoka MP-150 H elliptical diamond 4,5 mV, 6,5g 499,00 €

Vyšší model prenosky s ešte lepšou dynamikou, jasnejšia vo výškach

vynikajúca na rokovú muziku a staršie nahrávky, ktorým vylepší priestor.

9397 Nagaoka MP-200 H boron/el.diamond 4,0 mV, 6,5g 629,00 €

Najlacnejšia high-end prenoska na trhu! Borónová ihla s eliptickým 

diamantovým hrotom pre skúsenýh hifistov najmä s lepšími nahrávkami.

9399 Nagaoka MP-300 H boron/el.diamond 3,0 mV, 8,0g 959,00 €

Referenčná prenoska s borónovou ihlou s eliptickým diamantom pre

najviac detailov a dynamiky. Lepší zvuk ako väčšina MC prenosiek.

9401 Nagaoka MP-500 H boron/diamond 3,0 mV, 8,0g 1 059,00 €

Referenčná prenoska s borónovou ihlou s line-covntact diamantom pre

vyššiu presnosť a životnosť. Považovaná za jednu z najlepších prenosiek.

cenník je platný od 13.6.2019



 MALOOBCHODNÝ CENNÍK         

kód Ihly pre MP prenosky MOC-EUR

6819 Nagaoka JN-P-100 89,00 €

Náhradná ihla pre MP-100/H z ľahkej hliníkovej zliatiny s kónickým

diamantovým hrotom - rádius 0,0006"

6821 Nagaoka JN-P-110 119,00 €

Náhradná ihla pre MP-110/H z ľahkej hliníkovej zliatiny s eliptickým

diamantovým hrotom - 0,4 x 0,7 mm

6823 Nagaoka JN-P-150 279,00 €

Náhradná ihla pre MP-150/H z tvrdenej hliníkovej zliatiny s eliptickým

lešteným diamantovým hrotom - 0,4 x 0,7 mm

6825 Nagaoka JN-P-200 349,00 €

Náhradná ihla pre MP-200/H z extrémne tvrdého borónu s eliptickým

lešteným diamantovým hrotom - 0,4 x 0,7 mm

6827 Nagaoka JN-P-300 499,00 €

Náhradná ihla pre MP-300/H z extrémne tvrdého borónu s eliptickým

extra lešteným diamantovým hrotom - 0,4 x 0,7 mm

6829 Nagaoka JN-P-500 599,00 €

Náhradná ihla pre MP-500/H z extrémne tvrdého borónu s line-contact

superfine lešteným diamantovým hrotom - 0,4 x 0,7 mm

kód Ihly pre MP prenosky s hrotmi pre mono/78rpm platne

6837 Nagaoka NMP-1.0 mono 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 1mm ideálna na prehrávanie starých mono platní.

6839 Nagaoka NMP-2.0 mono/78rpm spod drážky 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 2mm na prehrávanie mono a poškrabaných 78rpm platní.

6845 Nagaoka NMP-2.5 78rpm nižšie v drážke 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 2,5mm na prehrávanie mierne poškrabaných 78rpm platní.

6835 Nagaoka NMP-3.0 78rpm ideálna drážka 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 3mm je ideálnou na prehrávanie zachovalých 78rpm platní.

6841 Nagaoka NMP-3.5 78rpm vyššie v drážke 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 3,5mm na prehrávanie mierne vydretých 78rpm platní.

6843 Nagaoka NMP-4.0 78rpm vrch drážky 169,00 €

Náhradná ihla pre MP prenosky s kónickým diamantovým hrotom

s priemerom 4mm na prehrávanie zodratých 78rpm platní.

cenník je platný od 13.6.2019


