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MOC Balení Pozn.

LEGACY   Absolutní špičkou v produkci přenosek 

Goldring je model  Legacy. Je výsledkem a 

spojením nabytých zkušeností po celou dobu 

existence Goldringu.

19 990 Kč ks MC

ELITE    Elite je velmi kvalitní MC přenoska, jejíž 

konstrukce nese nejnovější prvky z dílny Goldring. 

Patří mezi ně nové magnetické obvody, ultra-tuhé 

"Pocan" tělo a neodymiový magnet.

17 590 Kč ks MC

EROICA - LX   Eroica je je ryze audiofilská 

přenoska, která využívá pokročilé konstrukce s 

neodymiovým magnetem.  Tato kazeta používá hrot 

typu Gyger II. Eroica nabízí mimořádně vysoký 

standard výkonu a spolehlivosti.

11 500 Kč ks MC

EROICA - H   Eroica je je ryze audiofilská přenoska, 

která využívá pokročilé konstrukce s neodymiovým 

magnetem. Unikátní konstrukce a použitý materiál 

kazety snižuje cestu signálu a drží hmotnost 

přenosky na 5.5gms. Tuhost je také výsadou tohoto 

modelu, díky materiálu Pocan je hrot pevně sevřen 

do přenosky.

12 990 Kč ks MC

2500   Goldring 2500 je špičkovým modelem série 

2000, je určen pro osazení na velmi kvalitních 

gramofonech. Diamantový hrot 2 SD zaručuje 

jemný, detailní zvuk, zatímco tuhost těla přenosky 

přispívá k jemné definici basů.

13 500 Kč ks MM

2400   Větší zvukový prostor je dosažen osazením 

diamantového hrotu typu Vital. Přenoska má kovové 

šasi, tuhost přispívá k lepšímu podání basů a 

celkovému podání prostoru.

11 990 Kč ks MM

2300   Přenoska 2300 bude výborným partnerem 

pro gramofony střední třídy. Díky osazení snímání 

typu Gyger II dosahuje čisté reprodukce a 

excelentní vedení stopy.

8 990 Kč ks MM

2200   Kvalitní MM přenoska má šasi z chromované 

slitiny. Tato konstrukce přispívá k lepší trakci a nižší 

rezonanci. Nabízí více detailů a vyvážený poměr 

korekcí.

5 990 Kč ks MM

2100   Přenoska s velmi dobrou dynamikou, 

eliptický diamantový hrot dosahuje velmi dobrých 

výsledků v reprodukci vysokých kmitočtů. Model 

2100 je kvalitním partnerem pro většinu dostupných 

gramofonů různých cenových kategorií.

4 290 Kč ks MM
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G1042   je cartridge pro ryzí audiofily, kteří požadují 

maximální zvukový výkon z jejich systému.  

Diamantový hrot Gyger-S dává zvuku velký prostor. 

Důležitou vlastností je také reprodukce detailů a 

celková hudebnost.

9 990 Kč ks MM

G1022GX   je cartridge pro ryzí audiofily, kteří 

požadují maximální zvukový výkon z jejich systému.  

Diamantový hrot Gyger-S dává zvuku velký prostor. 

Důležitou vlastností je také reprodukce detailů a 

celková hudebnost.

8 990 Kč ks MM

G1012GX   je cartridge pro ryzí audiofily, kteří 

požadují maximální zvukový výkon z jejich systému.  

Diamantový hrot Gyger-S dává zvuku velký prostor. 

Důležitou vlastností je také reprodukce detailů a 

celková hudebnost.

8 290 Kč ks MM

G1006   Goldring G1006 je přenoska určená pro 

uživatele, kteří chtějí dostat vysokou kvalitu za 

akceptovatelnou investici pro své hifi zařízení. 

Elipticky tvarovaný hrot zajistí velmi kvalitní přenos i 

ve vyšších kmitočtech, zatímco výkonný magnet 

vysokou citlivost.

5 790 Kč ks MM

E-3   je MM přenoska s velmi dobrou dynamikou, 

eliptický diamantový hrot dosahuje velmi dobrých 

výsledků v reprodukci vysokých kmitočtů.Model E-3 

je kvalitním partnerem pro většinu cenově 

dostupných gramofonů. 

2 690 Kč ks MM

E-2   je MM přenoska, která bude dobrým 

partnerem pro většinu dostupných gramofonů. Její 

použití je univerzální, má dobrou stabilitu a kvalitní 

podání nizkých i vysokých kmitočtů.

2 190 Kč ks MM

E-1    je MM přenoska nenechte se odradit že jde o 

nejlevnější model v nabídce Goldringu. I přes 

nízkou cenu patří svým zvukovým projevem k tomu 

nejlepšímu v této kategorií i je vyhledávaná mezi 

audiofilsky laděnými posluchači. 

1 790 Kč ks MM

Elektra   Goldring Elektra je MM přenoska, která 

bude dobrým partnerem i pro vyšší třídy gramofonů. 

Její použití je univerzální, má dobrou stabilitu a 

kvalitní podání nizkých i vysokých kmitočtů.

2 690 Kč ks MM

Elan   I přes nízkou cenu patří Elan k přenoskám, 

které vyhledávají také audiofilsky ladění uživatelé. 

Každopádně je jednou z nejvýhodnějších variant ve 

své cenové kategorii.

2 390 Kč ks MM
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Ceny

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.  

Společnost HIFI-GUIDE s.r.o. Si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění, položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku skladem.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH.

Ceny PHE dle výrobků jsou: CD/DVD/BD přehrávače, zesilovače, tunery, receivery   reproboxy sada 30,25 Kč s DPH

P-cena za pár, KS-cena za kus

Servis

Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady, dokladem od nákupu. Reklamované zboží odběratel zasílá

dodavateli poštou nebo jinou přepravní společností. Pokud možno v originálním balení, při odeslání reklamovaného zboží je nutné

výrobek velmi dobře zabezpečit proti mechanickému poškození .
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