
 MALOOBCHODNÝ CENNÍK         

kód Nagaoka LP obaly v balení MOC-EUR
4643 Nagaoka 108/3  LP external jacket 10ks 11,00 €

75 mikrónov, balenie po 10ks.

5540 Nagaoka JC30 LP external jacket 30ks 35,00 €
Antistatické LP vonkajšie obaly, najkvalitnejšie na trhu, made in Japan.

100 mikrónov, balenie po 30ks.

Nagaoka CD/DVD/BD obaly
4630 Nagaoka TS-561/3  CD antistatic sleeves 20ks 11,00 €

Antistatické CD/DVD/BD vnútorné obaly, najkvalitnejšie na trhu, 

made in Japan, vhodné najmä do originálnych papierových obalov.

Nagaoka CD/DVD/LP čistiaci program
5534 Nagaoka CL-118 ARGENTO brush 20,00 €

Klasická zamatová legenda na suché denno-denné čistenie platní.

3281 Nagaoka AM-801 stylus cleaner 25,00 €
Čistiaci roztok na čistenie ihiel prenosiek, obsahuje aj čistiaci štetec.

Balenie 10ml.

4644 Nagaoka CL-20/3 CD/DVD cloth 20,00 €
Antistatická CD/DVD čistiaca handrička. Vysoká kvalita made in Japan.

3988 Nagaoka CDL-07 CD lens cleaner 30,00 €
Čistiace CD pre všetky typy mechaník s referenčnou audio stopou 

pre zistenie účinnosti čistenia, vhodný aj pre CD/DVD changery.

Nagaoka príslušenstvo
5539 Nagaoka DISCSTABILIZER SU01 akcia 119,00 €

600g stabilizátor LP na gramofón z nereze v čistom modernom dizajne.

4368 Nagaoka INSULATORS SU01 steel w/ ruby set 4 199,00 €
4370 Nagaoka INSULATORS BR01 brass w/ ruby set 4 249,00 €

Sada 4ks podložiek a 4ks nalepovacích hrotov pre komponenty

z nereze alebo mosadze osadených pravým rubínom.

3071 Nagaoka GL-602 crystal mat dopredaj 149,00 €
Antirezonančná odložka pod platne na gramofón z čistého krištáľu.

Priemer 290mm, hrúbka 6mm, váha 1kg!

3084 Nagaoka BN-7S cartridge mounting screws silver 20,00 €
3085 Nagaoka BN-7B cartridge mounting screws black 20,00 €

Náhradné skrutky pre rôzne druhy prenosiek na upevnenie k ramenu.

Vysoká kvalita made in Japan, nízkomagnetické.

4637 Nagaoka cartridge plastic CASE dopredaj 10,00 €
krabička na bezpečné uloženie / predvádzanie prenosky aj s headshellom

Nagaoka headphones
5541 Nagaoka R1SV in-ear headphones silver 399,00 €
5542 Nagaoka R1BK in-ear headphones black 399,00 €

High-end slúchadlá do uší s pravým rubínom ako rezonátorom 

v čiernej a prírodnej hlinníkovej verzii. 4sady návlekov 3.5mm jack.

špecifikácia: 113dB, 4Hz-90kHz, 31Ohm, max 20mV

5543 Nagaoka Tendo HPS-1K Dizajnový drevený stojan na slúchadlá. 699,00 €

cenník je platný od 1.5.2023



 MALOOBCHODNÝ CENNÍK         

kód Nagaoka MP séria MOC-EUR

9345 Nagaoka MP-110 elliptical diamond5,0 mV, 6,5g 179,00 €
Vylepšená prenoska s lepšou dynamikou a viac detailami vhodná ako len na predajni
prvý upgrade pre náročnejších poslucháčov. Najlepší pomer výkon/cena.

9347 Nagaoka MP-150 elliptical diamond4,5 mV, 6,5g 399,00 €
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.diamond4,0 mV, 6,5g 569,00 €
Najlacnejšia high-end prenoska na trhu! Borónová ihla s eliptickým len na predajni
diamantovým hrotom pre skúsenýh hifistov najmä s lepšími nahrávkami.

9351 Nagaoka MP-300 boron/el.diamond3,0 mV, 8,0g 799,00 €
Referenčná prenoska s borónovou ihlou s eliptickým diamantom pre

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

kód Nagaoka MP séria s SME headshelom

9399 Nagaoka MP-300 H boron/el.diamond3,0 mV, 8,0g 849,00 €
Referenčná prenoska s borónovou ihlou s eliptickým diamantom pre

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

kód Ihly pre MP prenosky MOC-EUR

6819 Nagaoka JN-P-100 79,00 €
Náhradná ihla pre MP-100/H z ľahkej hliníkovej zliatiny s kónickým

diamantovým hrotom - rádius 0,0006"

6823 Nagaoka JN-P-150 262,00 €
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-200 329,00 €
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-300 462,00 €
Náhradná ihla pre MP-300/H z extrémne tvrdého borónu s eliptickým

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

cenník je platný od 1.5.2023


