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Technics Reference Class Popis Prevedenie Balenie MOC / kus RP bez DPH

SU-R1 Referenčný predzosilňovač so sieťovými funkciami, alumíniové prevedenie, frekvenčná odozva 2 Hz - 90 kHz (-3 dB), THD + N 
0,0008% (1 kHz, 0 dB), analógové vstupy 2x LINE, digitálne vstupy 1x AES / EBU digitálny, 3x koaxiálny digitálny , 1x optický 
digitálny, USB-A, USB-B, iPod / iPhone / iPad, podpora WAV, FLAC, DSD, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, 
USB-DAC (USB-B), špecifikácia USB Audio Class 2.0, režim  s asynchronným prenosom...podpora DSC, (2,8224 MHz, 5,6448 MHz), 
PCM (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit), DLNA, WAV (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 
16, 24 bit), FLAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit), DSD (2,8224 MHz, 5,6448 MHz), AIFF (32, 44,1, 48, 88,2, 
96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit), ALAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16, 24 bit), AAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps), 
WMA (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps), MP3 (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps), analogové výstupné konektory nevyvážené x 1, 
vyvážené x 1, digitálny výstup Digital Link x 1, AES / EBU digitálny x 1, koaxiálny digitálny x 1, optický digitálny x 1, slúchádlový 
výstup, AirPlay, Ethernet rozhranie LAN (100 Base-TX / 10 Base-T), rozmery  (Š x V x H ) 480 x 120 x 391 mm, hmotnosť cca. 17 
kg 
 

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 6 999 € 0,55 €

SE-R1 Koncový zosilňovač referenčnej triedy, alumíniové prevedenie, biele LED podsvietenie, veľký merač úrovne, výstupný výkon 150 W 
+ 150 W (1 kHz, THD 0,5%, 8 Ω, 20 kHz LPF), 300 W + 300 W (1 kHz, THD 0,5%, 4 Ω, 20 kHz LPF), vstupná citlivosť / vstupná 
impedancia nevyvážená 1,2 V / 47 kOhm, vyvážená 1,2 V / 47 kOhm, frekvenčná odozva 1 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω), THD + N 

0,05% (1 kHz, 75 W, 8 Ω, 20 kHz LPF), impedancia A alebo B,  4-16 Ω, A + B: 8-16 Ω,  analogový vstup terminál nevyvážený x 1, 
vyvážený x 1, digitálny vstup Technics Digital Link x 1, rozmery (Š x H x H) 480 x 241 x 567 mm, hmotnosť  54 kg , LAPC (Load 

Adaptive Phase Calibration) - impedancia reproduktorov nie je konštantná, mení sa v závislosti na frekvencii a tým se mení i 
zaťaženie zosilňovača. Tento jav sa prejavuje na kvalite zvuku. Koncový zosilňovač Technics SE-R1 je schopný merať 

charakteristiku zosilňovača s pripojenou reprozostavou a tým meniť charakteristiku zosilňovača podľa aktuálnej impedancie 
pripojenej reprozostavy

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 12 999 € 0,55 €

SB-R1E

3,5 pásmový stĺpový reprosystém, osadený 6-reproduktormi s bass reflexom, basový reproduktor: 16 cm / 6 a 1 / 2 palca typu 
cone x 4, strednej triedy / tweeter: koaxiálny, 16 cm / 6 a 1/2 palca, tip x1 / 2,5 cm / 1 palcový typ dome x 1, crossover 

frekvencie 300 Hz, 3 kHz, frekvenčný rozsah 20 Hz - 100 kHz (-16 dB), 28 Hz - 90 kHz (-10 dB), hladina akustického tlaku 88 dB / 
2,83 V (m), impedancia 4 Ω, výkon 150 W (menovitý výkon), 300 W (max), rozmery (Š x H x H) 408 x 1260 x 522 mm (vrátane 

mriežok a terminálov), hmotnosť 72 kg 

Vysolesklé čierne 1 ks 9 999 € 0,88 €

Technics Grand Class Popis Prevedenie Balenie MOC / kus RP bez DPH

SL-1200G
Legendárny DJ-ský / audiophilský gramofón, nový štandard medzi gramofónmi, štvorvrstvová konštrukcia skrine, bezjadrový 
motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, tanier s mosadzným povrchom, 
izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, vylepšený koncept radu SL-1200, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 
1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 ot/min, voliteľný rozsah pitchu  ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť : šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka  

372 mm, cca 18 kg, gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1,  rôzne závažia v základnom balení pre rôzne prenosky... 

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 3 499 € 0,55 €

SL-1200GR
Gramofóny preberajú špičkové technické parametre z modelu SL-1200G, dvojvrstvová hliníková konštrukcia skrine s tlmiacou 
gomou, bezjadrový motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, hliníkový 

tanier, izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 
ot/min, voliteľný rozsah pitchu  ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť : šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka  372 mm, cca 11,2 kg, 

gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1... 

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 1 499 € 0,55 €

SL-1210GR
Gramofóny preberajú špičkové technické parametre z modelu SL-1200G, dvojvrstvová hliníková konštrukcia skrine s tlmiacou 
gomou, bezjadrový motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, hliníkový 

tanier, izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 
ot/min, voliteľný rozsah pitchu  ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť : šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka  372 mm, cca 11,2 kg, 

gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1... 

Čierne 1 ks 1 499 € 0,55 €

SU-G30
Integrovaný sieťový zosilňovač, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísania signálu a optimalizácia šumu), stupeň GaN-FET 

Driver, vysokorýchlostný tichý zdroj (High-speed Silent Hybrid Power Supply), funkcia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - 
kalibrácia fázy podľa záťaže), generátor hodinovej frekvencie napájaný batériou, tuhé kovové zdvojené šasi, digital Noise Isolation 
Architecture – minimalizácia šumu a kolísania signálu, digitálny filter pre minimalizáciu skreslenia, High Res Remaster – posilnenie 

kvality zvuku u komprimovaných audioformátov, optimalizácia zvukovej kvality pri prenose, pevná hliníková konštrukcia, symetrická 
štruktúra, výkon na výstupe: 100 W+100 W 4 Ω, 50 W+50 W 8 Ω, rozmery a hmotnosť šírka 430 mm, výška 98,5 mm, hĺbka  

424,5 mm / cca 11 kg, Vstupy: Digitálny koaxiálny vstup x2 / Digitálny optický vstup x1 / Analógový linkový vstup x1 / vstup USB-A 
/ vstup USB-B , Vstup pre gramofón (MM) x1 / Ethernet / výstup pre slúchadlá / WiFi abgn / Bluetooth (aptX, AAC, SBC) / AirPlay, 

Digitálne vstupy : Digitálny koaxiálny: PCM až 192kHz / 24bit,  Digitálny optický : PCM až 96kHz / 24bit, DLNA, USB-A : FLAC , 
WAV, AIFF, ALAC až 192kHz / 24bit,  AAC až 98kHz 320kbps,  MP3, WMA až 48kHz 320kbps, DSD 2.8MHz, 5.6MHz, USB-B : PCM 

až 384kHz, 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz  s asynchronným prenosom...

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 2 999 € 0,55 €

ST-G30 Hudobný server s CD mechanikou, technológia prenosu signálu bez šumu:  Low Noise USB Transfer (USB prenos 
s minimalizovaným šumom), SSD, optimalizácia zvukovej kvality pri prenose, Bit-Perfect Ripping – presný prevod CD na úrovni 

jednotlivých bitov, na pevno inštalovaná a chránená mechanika, pevné kovové dvojité šasi, pevná hliníková konštrukcia, symetrická 
štruktúra, rozmery a hmotnosť: šírka 430 mm, výška 98,5 mm, hĺbka  388,5 mm  / cca 10,5 kg, vstupy: USB 3.0 x 1  / USB 2.0 x 1 

/ Ethernet x1, špecifikácia, USB audiovýstup: PCM až 384kHz / 32bit, DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, DLNA : FLAC, WAV, AIFF, 
ALAC až 192kHz / 24bit, DSD až 11.2MHz, AAC až 98kHz 320kbps,  MP3, WMA až 48kHz 320 kbps, formát prevodu CD: FLAC / 

WAV, úložisko: SATA SSD 2,5“, vymeniteľné *podpora kompatibilných hudobných streamingových služieb po aktualizácií 
firmware...

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 3 999 € 0,55 €

SU-G700
Integrovaný zosilňovač, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísania signálu a optimalizácia šumu), vysokorýchlostný tichý zdroj 

(High-speed Silent Hybrid Power Supply), funkcia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaže), generátor 
hodinovej frekvencie napájaný batériou, trojdielna konštrukcia medzi jednotlivými obvodmi, pevná hliníková konštrukcia, symetrická 
štruktúra, výkon na výstupe: 140 W+140 W 4 Ω, 70 W+70 W 8 Ω, rozmery a hmotnosť šírka 430mm, výška 148 mm, hĺbka  428 
mm / cca 12,3 kg, Vstupy: Digitálny koaxiálny vstup x 2 / Digitálny optický vstup x 2 / Analógový linkový vstup x 2 / vstup USB-A / 
vstup USB-B , Vstup pre gramofón (MM), Analógový pre-output, analógový linkový výstup / výstup pre slúchadlá,  Digitálny vstup 

USB-B : PCM až 384kHz / 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz  s asynchronným prenosom...

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 1 999 € 0,55 €

SB-G90
Stĺpový reproduktor - koaxiálna dvojpásmová jednotka. Technické údaje: Systém Balanced Driver Mounting Architecture, koncepcia 

" bod-zvuk-zdroj ", reprodukcia vo veľkom frekvenčnom rozsahu s minimálnym skreslením, Phase Precision Driver (koaxiálna 
dvojpásmová jednotka), basová membrána (woofer) o veľkosti 16 cm s minimálnym skreslením a dlhým dozvukom, mimoriadne 

pevná skriňa, kvalitné elektronické komponenty, textilná mriežka s magnetickým uchytením. Rozmery (š x v x h) 302 x 1114 x 375 
mm * (vrátane konektorov), hmotnosť cca 32 kg, trojpásmový 4-reproduktorový Bass Reflex, Reproduktorová jednotka: woofer: 
16 cm, typ membrány x 2 stredová / výšková membrána: koaxiálna, 16 cm, typ membrány x 1, Frekvenčný rozsah: 27 Hz - 100 

kHz (-16 dB), 32 Hz - 85 kHz (-10dB), Hladina akustického tlaku: 88 dB /2.83V (m), Impedancia: 4Ω odporúčaný výkon 
zosilňovača: 40-150 W (menovitý )

Vysolesklé čierne 1 ks 1 999 € 0,88 €
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Technics Premium Class Popis Prevedenie Balenie MOC / kus RP bez DPH

SL-C700 CD prehrávač - remastering s vysokým rozlišením, funkcia remasteringu s vysokým rozlišením umožňuje veľmi presné zväčšenie 
šírky pásma a bitové hĺbky pre dosiahnutie vysokej kvality reprodukcie zvuku z hudobných CD a ďalších komprimovaných zdrojov. 

Vysoko kvalitný analogový obvod vybavený vysoko presným paralelným D/A prevodníkom s nezávislými kanálmi L/R, ktorý 
eliminuje rušenie kanálov a reprodukuje bohaté zvukové pole. Technické údaje: Rozmery : (Š × V × H) 340 mm × 78 mm × 295 
mm, Hmotnosť:  5,2 kg, Analogový výstup: LINE OUT , Digitálny výstup: Optický digitálny, koaxálny digitálny , systémový port. 

Disc: prehrávateľný disk (8 cm nebo 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*1, WMA*1), MP3 MPEG-1 Audio Layer 3*2, WMA 
Windows Media Audio9*3, výkon laseru TRIEDA 1, 2 kanály (stereo),  ANALOGOVÝ VÝSTUP:  2 kanály, LINE OUT 2,0 V (efektívna 
hodnota), frekvenčná odozva 2 Hz až 20 kHz (-0,5 dB), THD+N 0,0018 % (1 kHz, 0 dB), S/Š 117 dB (IHF-A), Dynamický rozsah 

100 dB (IHF-A)

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 899 € 0,55 €

ST-C700 Sieťový prehrávač s Digital Noise Isolation (digitálne odstránenie šumu), digitálny filter prevzorkovania s mimoriadne malým 
skreslením, vysoko presné prevzorkovanie eliminuje skreslenie, umocňuje kvalitu hudobných zdrojov a reprodukuje tak zvuk bohatý 
na priestorový výraz. Technické údaje:  rozmery (Š × V × H): 340 mm × 78 mm × 305 mm, hmotnosť: 4,0 kg, Analógový výstup 

LINE OUT Cinch, Digitálny výstup: Optický digitálny výstup, Koaxiálny digitálny výstup, Predný USB konektor typu A, podpora 
pamäťovej kapacity 2 TB (max), Maximálny počet zložiek (albumov) 800, Maximálny počet súborov (skladieb) 8000, systém 

súborov FAT16, FAT32, zadný USB konektor typu B, sieťové rozhranie LAN 10 Base-T/100 Base-TX, USB-A standard USB USB 2.0 
high-speed, USB-B Standard USB USB 2.0 high-speed, špecifikácie USB Audio Class USB Audio Class 2.0, asynchronný režim, režim 

ovládánia DSD, natívny režim ASIO, prehrávánie v režime DoP DSD64/DSD128, ANALOGOVÝ VÝSTUP: LINE OUT 2,0 Vef, 
Frekvenčná charakteristika 2 Hz až 90 kHz (-3 dB), THD+N 0,0012 % (1 kHz, 0 dB), S/Š 112 dB (IHF-A), Dynamický rozsah 112 
dB (IHF-A),  BLUETOOTH®/NFC, Bluetooth® Ver.3.0, Podporované profily 2DP/AVRCP, Podporovaný kodek aptX® Low Latency, 
AAC, SBC, TUNER: Frekvenčná modulácia (FM), Pamäť predvolieb 30 stanic, Frekvenčný rozsah 87,50 MHz až 108,00 MHz (krok 
50 kHz), DAB, Pamäť 20 kanálov, frekvenčné pásmo (vlnová dĺžka), Pásmo III (všetky pásma III) 5A až 13F (174,928 MHz až 

239,200 MHz)

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 899 € 0,55 €

SU-C700 Integrovaný stereo zosilňovač, plne digitálny zosilňovač s vysoko presným obvodom obmedzenia kolísania signálu a konvertorom 
PWM je navrhutý k redukcii kolísania signálu a odstráneniu skreslenia, šumu a „chvenia“ zvuku. LAPC (Load Adaptive Phase 

Calibration – kalibrácia fázy podľa záťaže) a adaptívnemu spracovaniu impedancie reproduktorov vyrovnáva frekvenčnú 
amplitúdovú a fázovou charakteristiku. Výsledkom je reprodukcia zvuku s bohatým priestorovým dojmom. Vysokorychlostné 

lineárne napájanie s nižším šumom a kombinácie Schottkyho diody pre veľký prúd, usmerňovacieho obvodu s kondenzátorom s 
veľkou kapacitou a stabilizačného napájecieho obvodu vytvárajú pozoruhodne kvalitné napájenie, ktoré má nízký šum a vysoký 

výkon. Technické údaje: rozmery (Š×V×H): 340 mm × 132 mm × 325 mm, hmotnosť: 8,3 kg, výstupný výkon: 45 W + 45 W (1 
kHz, celkové harmonické skreslenie 0,3 %, 8 Ω ), 70 W + 70 W (1 kHz, celkové harmonické skreslenie 0,5 %, 4 Ω ), zaťažiteľnosť 

 4 Ω až 16 Ω, konektory
PHONO (MM) 20 Hz až 20 kHz (odchylka RIAA ± dB, 8 Ω), LINE 20 Hz až 80 kHz (-3 dB, 8 Ω), COAX1/2/3 20 Hz až 90 kHz (-3 dB, 

8 Ω), optický digitálny vstup, LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 1 299 € 0,55 €

SU-C550
Kompaktný HiFi systém, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísánia signálu a optimalizácia šumu), funkcia LAPC (Load Adaptive 
Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaže), generátor hodinovej frekvencie napájaný batériou, technológia prenosu signálu 

bez šumu,  Digital Noise Isolation Architecture – minimalizácia šumu a kolísania signálu, výkon na výstupe 100 W, rozmery a 
hmotnosť šírka 360 mm, výška  91 mm, hĺbka  248,5 mm  / cca 3,9 kg, digitálny optický vstup x1 / vstup USB-A / vstup USB-B 
/ Ethernet / výstup pre slúchadlá / WiFi abgn / Bluetooth (AAC, SBC) / AirPlay, digitálne vstupy: PCM až 96 kHz / 24bit,  DLNA, 

USB-A : FLAC , WAV, AIFF, ALAC až 192kHz / 24bit,  AAC až 96kHz 320kbps, MP3, WMA až 48kHz 320kbps,  DSD 2.8MHz, 
5.6MHz, USB-B : PCM až 192 kHz / 32bit, DSD 2.8MHz, 5.6MHz s asynchronným prenosom...

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 1 299 € 0,55 €

SC-C70 Kompaktný stereo systém so špičkovými audio technológiami,  systém JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation), 
ktorý tlmí šum a nežiaduci efekt jitter, technológia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, adaptívne fázová kalibrácia pre úpravu 

odporu reproduktorov) či kalibračný softvér Space Tune vďaka ktorej si užívatelia hudbu vychutnajú vo vysokom rozlíšení zo 
streamovaného digitálneho formátu, z CD, USB, USB DAC alebo z smart phonu. Funkcia Apple AirPlay, kompatibilita aj s 

technológiou DLNA, Bluetooth a online službami typu Spotify alebo TIDAL, Výbava: predné reproduktory 30 W + 30 W , subwoofer  
40 W , Vstupy: AUX IN x 1 ( jack 3,5 mm), Optický digitálny x 1, USB-A podpora:  WAV, FLAC, DSD ( 2,8 MHz, 5,6 MHz ), AIFF, 

ALAC, AAC, WMA, MP3. DLNA podpora: WAV, FLAC, DSD ( 2,8 MHz, 5,6 MHz ), AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3. Ethernet/WiFi, 
DAB/DAB+/FM, výstup na slúchadlá ( jack 3,5 mm ),  rozmery a hmotnosť: šírka 450 mm, výška  143 mm, hĺbka 280 mm  / cca 

7,8 kg 
 

Alumíniové 
prevedenie 1 ks 919 € 0,55 €

SB-G90K

Lakované čierne 1 pár* 1 299 € 0,88 €

SB-G90W

Lakované biele 1 pár* 1 299 € 0,88 €

legenda
*

MOC Nezáväzná doporučená cena v EUR vrátane DPH odporúčaná výrobcom.
RP Recyklačný poplatok v rámci SR bez DPH.

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. 
Technické zmeny vyhradené

www.technics.com

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné

Art Audio s.r.o.

Balenie je možné dodať len ako pár/dva kusy

tel: +421 917 176 815
obchod@artaudio.sk

www.artaudio.sk

Dvojpásmový koaxiálny regálový reproduktor, novo vyvinutý plochý koaxiálny 2 pásmový reproduktor (basový, výškový) tvoriaci 
bodový zdroj zvuku s vyrovnanou

smerovou charakteristikou v celom frekvenčnom pásme, s výškovým reproduktorom, ktorý je schopný prenášať frekvencie do 100 
kHz, ľahká hliníková membrána reproduktoru dovoľuje prenášať zvuk vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu s hornou hranicou až 

100 kHz, vysoko tuhá vyklenutá skrinka je konštruovaná s ohľadom na eliminovanie nežiaducích vibrácií, difrakčných odrazov a 
stojatého vlnenia tak, aby reprodukovala verný a bohatý zvuk. Technické údaje: Koaxiálný, 2 pásmový reproduktor  s bassreflexom, 

Reproduktor: Basový reproduktor 16 cm (6 1/2″) plochý ×1, výškový reproduktor 1,9 cm (6 3/4″) ×1, impedancia: 4 Ω, príkon: 
 (IEC) 100 W (MAX), 50 W (MENOVITÝ), úroveň tlaku vzduchu 85 dB (2,83 V/m), 82 dB (W/m), frekvenčný rozsah 40 Hz až 100 

kHz (-16 dB), 45 Hz až 80 kHz (-10 dB), frekvencia výhybky 2,5 kHz, rozměry (Š × V × H) 220 mm × 336 mm × 286 mm (vrátane 
mriežky 8 mm a prípojných terminálov na zadnej stene 5 mm), hmotnosť:  8,5 kg

Krížna 20, 811 07 Bratislava
tel: +421 905 304 744
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