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MOC

EAT FORTE
Špičkový High-Endový gramofon, dva motory separátně oddělené od 

subšasí, masivní sendvičový talíř o průměru 400mm a hmotnosti 20kg. 

Kontaktní vrstva talíře vyrobená z recyklovaných vinylových gramodesek. 

Elektronické řízení otáček 33/45. Šasí gramofonu vysypané ocelovými broky, 

výškově stavitelné magnetické nožičky, inverzní ložisko s robusním leštěným 

hřídelem, teflonový povrch pro dokonalý plynulý a tichý chod. Bez osazené 

přenosky, možnost doobjednat ručně vyráběný plexy kryt. Celková hmotnost 

65kg 

EAT Forte + 12" raménko Project 12cc Evo piano black 189 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Project 12cc Evo makassar 199 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Project 12cc Evo leather edition 219 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Ortofon RS309 piano black 189 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Ortofon RS309 makassar 209 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko C-Note piano black 199 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko C-Note makassar 209 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko C-Note leather edition 219 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Ikeda IT 407 piano black 349 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Ikeda IT 407 makassar 359 990 Kč kus

EAT Forte + 12" raménko Ikeda IT 407 leather edition 369 990 Kč kus

EAT FORTE S
High-Endový gramofon, dva motory, masivní sendvičový talíř o průměru 

360mm a hmotnosti 15kg. Kontaktní vrstva talíře vyrobená z recyklovaných 

vinylových gramodesek. Elektronické řízení otáček 33/45. Šasí gramofonu 

vysypané ocelovými broky, výškově stavitelné magnetické nožičky, inverzní 

ložisko s robusním leštěným hřídelem, teflonový povrch pro dokonalý plynulý 

a tichý chod. Bez osazené přenosky, možnost doobjednat ručně vyráběný 

plexy kryt. Celková hmotnost 44kg 

EAT Forte S + 12" raménko Project 12cc Evo piano black 135 990 Kč kus

EAT Forte S + 12" raménko Project 12cc Evo makassar 145 990 Kč kus

EAT Forte S + 12" raménko C-Note piano black 159 990 Kč kus

EAT Forte S + 12" raménko C-Note makassar 169 990 Kč kus

EAT Forte S + 12" raménko Ikeda IT 407 piano black 299 990 Kč kus

EAT Forte S + 12" raménko Ikeda IT 407 makassar 319 990 Kč kus

EAT E-FLAT
High-Endový gramofon, s inovovaným revolučním plochým karbonovým 

raménkem. Dvou motorová konstrukce, masivní sendvičový talíř o hmotnosti 

6,5kg. Kontaktní vrstva talíře vyrobená z recyklovaných vinylových 

gramodesek. Elektronické řízení otáček 33/45. Šasí gramofonu je nadnášeno 

permenentními magnety umístněných ve stavitelných nožkách. Inverzní 

ložisko s keramickou kuličkou a teflonový povrchem zajišťuje dokonalý 

plynulý a tichý chod. Bez osazené přenosky, možnost doobjednat ručně 

vyráběný plexy kryt. Celková hmotnost 25,6kg 

EAT E-Flat + raménko Flat Carbon piano black 99 990 Kč     kus

EAT E-Flat + raménko Flat Carbon piano white 99 990 Kč     kus

EAT C-SHARP
Špičkový jednomotorový gramofon, masivní sendvičový talíř o průměru 

300mm. Kontaktní vrstva talíře vyrobená z recyklovaných vinylových 

gramodesek. Separatní elektronické řízení otáček 33/45. Šasí gramofonu je 

vyrobené z MDF kompozitu o vysoké tuhosti, sub šasí je vyrobené z 

karbonových vláken osazené na tlumících podložkách. Výškově stavitelné 

nožičky, unikátní 10" raménko C-Note v kterém se nachází speciální mazivo 

na bázi křemíku, které snižuje vibrace o více než 50%. Bez osazené 

přenosky,  možnost doobjednat ručně vyráběný plexy kryt. Celková hmotnost 

13,5kg  + 0,5kg speed box

EAT C-Sharp + 10" raménko C-Note carbon 79 990 Kč     kus

EAT C-MAJOR
Audiofilský jednomotorový gramofon, kdy většina vlastností vychází z modelu 

C-Sharp. Masivní sendvičový talíř o průměru 300mm. Kontaktní vrstva talíře 

vyrobená z recyklovaných vinylových gramodesek. Manuální přehození 

otáček 33/45. Šasí gramofonu je vyrobené z MDF kompozitu o vysoké 

tuhosti, sub šasí je vyrobené z karbonových vláken osazené na tlumících 

podložkách. Výškově stavitelné nožičky, unikátní raménko 9" C-Note v 

kterém se nachází speciální mazivo na bázi křemíku, které snižuje vibrace o 

více než 50%. Bez osazené přenosky, součástí gramofonu je i protiprachový 

plexy kryt. Celková hmotnost 9kg

EAT C-Major + 9" raménko C-Note carbon 52 990 Kč     kus

Gramofony
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EAT B-SHARP
Jednomotorový gramofon vychází z úspěšného modelu C-Major. Hliníkový 

sendvičový talíř o průměru 300mm doplněný o plstěnou podložku. Manuální 

přehození otáček 33/45 poháněné extrémně tichým motorem. Šasí 

gramofonu je vyrobené z MDF kompozitu o vysoké tuhosti, slim sub šasí je 

stejně jako u dražších modelů osazené na tlumících podložkách. Výškově 

stavitelné nožičky, 9" karbonové raménko s hliníkovým headshell. Bez 

osazené přenosky, součástí gramofonu je i protiprachový plexy kryt. Celková 

hmotnost 8,5kg

EAT B-Sharp + 9" raménko piano black 35 990 Kč     kus

EAT B-Sharp + 9" raménko piano white 35 990 Kč     kus

EAT PRELUDE
Cenově nejdostupnější jednomotorový gramofon. Inženýrům z EAT se 

podařilo vyrobit skvělý gramofon u kterého jsou všechny designové prvky 

které nemají vliv na funkčnost a zvukovou kvalitu vynechat. Hliníkový talíř o 

průměru 280mm doplněný o plstěnou podložku. Manuální přehození otáček 

33/45 poháněné extrémně tichým motorem. Šasí gramofonu je vyrobené z 

MDF kompozitu o vysoké tuhosti. Kovové  stavitelné nožičky, 9" karbonové 

raménko. Bez osazené přenosky, součástí gramofonu je i protiprachový plexy 

kryt. Celková hmotnost 5,5kg

EAT Prelude + 9" raménko piano black 19 990 Kč     kus

EAT E-Glo Petit
Elektronkový předzesilovač pro MM a MC přenosky. Osazený elektronkami 

12AX7, plynulým nastavením vstupní impedance, nastavením vstupní 

kapacity a také zesílení (zisku).

- Vstupní impedance (MC): 10 – 1200 Ohm

- Vstupní nastavitelná kapacita (MM): 50/150/270/370/520/620pF

- Zesílení nastavitelné (zisk): 40/45/50/60/65/70 dB

- RIAA přesnost: mezi 0,1dB/20Hz - 20kHz

- Vypínatelný subsonický filtr: 20Hz @ 18dB/octave

- Rozměry: 226 (Š) × 78 (V) × 262(H) mm

- Zlacené RCA konektory 29 990 Kč     kus

EAT E-Glo S
Elektronkový High-endový předzesilovač pro MM a MC přenosky. Osazený 

elektronkami ECC 83, plynulým nastavením vstupní impedance, nastavením 

vstupní kapacity a také zesílení (zisku).

- Vstupní impedance (MC): 10 – 1000 Ohm

- Vstupní nastavitelná kapacita (MM): 50/100/150/200/270/320/420pF

- Zesílení nastavitelné (zisk): 45/50/55/65/70 dB

- RIAA přesnost: mezi 0,5dB/20Hz - 20kHz

- Vypínatelný subsonický filtr: 20Hz @ 18dB/octave

- Rozměry: 435 (Š) × 90 (V) × 270 (H) mm.

- Zlacené RCA konektory

55 990 Kč kus

EAT E-Glo 
Špičkový elektronkový High-endový předzesilovač pro MM a MC přenosky. 

Osazený elektronkami 4x ECC 83 a 2x ECC88, plynulým nastavením vstupní 

impedance, nastavením vstupní kapacity a také zesílení (zisku).

- Vstupní impedance (MC): 10 – 1200 Ohm

- Vstupní nastavitelná kapacita (MM): 50/150/270/370/520/620/740/840pF

- Zesílení nastavitelné (zisk): 70/76 dB

- RIAA přesnost: mezi 0,5dB/20Hz - 20kHz

- Vypínatelný subsonický filtr: 20Hz @ 18dB/octave

- Rozměry: 435 (Š) × 110 (V) × 270 (H) mm

- Zlacené RCA konektory

135 990 Kč kus

EAT LPS
Nekompromisní způsob napájení to je základ úspěchu. Úplný usměrňovací 

můstek z ultrarychlých diod s následnou filtrací 8800uF. Regulátor napětí je 

zcela z diskrétnich prvků bez použití operačních součástek. Napěťovou 

referenci tvoří precizní stabilizační obvod TL431. To zaručuje velmi nízký šum 

a dokonalou regulaci, která v mnoha aspektech převyšuje bateriové napájení. 

Napěťové zvlnění je menší než 1uV! Přesnost výstupního napětí je lepší než  

± 0,05%.LPS je prioritně určen pro EAT gramofony Forte, Forte-S, E-Flat,C-

Sharp, C-Major, případně pro předzesilovače E-GLO. Dva samostatné 

napájecí zdroje v jednom - elegantní řešení pro dokonalý zvuk.

- Výstup 1x 15V/2,0A ± 0,05%

- Výstup 1x 18V/1,5A ± 0,05% 

- Hmotnost 4,9kg

- Rozměry: 435 (Š) × 60 (V) × 272 (H) mm

27 990 Kč kus

Elektronika
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EAT Jo No.5
Novinka v sortimentu vyrobená SLS technologií MC přenoska, frekvenční 

rozsah 20 Hz- 26kHz, výstupní napětí 0,33mV, hmotnost 15g 

22 990 Kč kus

EAT Yosegi MC
Osvědčená špičková MC přenoska, frekvenční rozsah 15 Hz- 50kHz, 

výstupní napětí 0,4mV, hmotnost 6g 

31 990 Kč kus

Příslušenství

EAT Clamp
Přítlačné závaží na gramofonové desky. Zlepšuje zvuk na všech 

gramofonech, snižuje vybrace při přehrávání. Rychlé a snadné upevnění. 

Vyrobený z nerez materiálu, umožňující aretaci

2 200 Kč kus

EAT Clamp massive
Přítlačné závaží na gramofonové desky. Zlepšuje zvuk na všech 

gramofonech, snižuje vybrace při přehrávání. Rychlé a snadné upevnění. 

Vyrobený z nerez materiálu, bez aretace

3 200 Kč kus

Plexy kryty
Ručně výráběný akrylátový kryt, který ochrání Váš gramofon před prachem.

EAT Forte Dust cover 16 990 Kč kus

EAT Forte-S Dust cover 13 990 Kč kus

EAT E-Flat Dust cover 13 990 Kč kus

EAT C-Sharp Dust cover 9 790 Kč kus

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.

Přenosky

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH.

Ceny PHE dle výrobků jsou: reproboxy sada 30,25 Kč s DPH

P - cena za pár, KS – cena za kus, SET – cena za sestavu

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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