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ul. Zakopiañska 153
30-435 Kraków
Tel.: 12 640 20 00
Fax: 12 640 20 01
www.3logic.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Platynowa 2, 118 / I piêtro

3Logic sp. z o.o.

Waterfall - francuska manufaktura, która jako
pierwsza wprowadzi³a na rynek nowy rodzaj
kolumn g³oœnikowych wykonanych ze szk³a.
Ze wzglêdu na du¿¹ gêstoœæ, szk³o bardzo
dobrze sprawdza siê jako materia³ obudowy
- t³umi niepo¿¹dane drgania zapewniaj¹c
nieska¿on¹ reprodukcjê dŸwiêku. Ponadto
przezroczyste kolumny œwietnie prezentuj¹
siê nie tylko w nowoczesnych wnêtrzach.
Oferta Waterfall obejmuje zarówno kolumny
wolnostoj¹ce, jak i g³oœniki kinowe do zabu-
dowy. Na targach g³oœniki zostan¹ wyko-
rzystane jako podstawa kina domowego.
SIM2 - w³oska firma SIM2 Multimedia pow-
sta³a w 1995 roku.  To dzia³aj¹cy na œwiato-
w¹ skalê producent nagradzanych produktów
do kin domowych oraz najwy¿szej jakoœci
systemów ekranowych (stosowanych w
centrach kontroli, informacji, komunikacji i
symulatorach) oraz profesjonalnych rozwi¹-
zañ dla E - cinema. W œwiecie zdominowa-
nym przez ponadnarodowe korporacje, SIM2
pozostaje jednym z nielicznych europejskich
przedsiêbiorstw, które swemu oddaniu inno-
wacyjnoœci, zaawansowanemu know-how
i sprawnemu dzia³aniu, zawdziêczaj¹ œwiato-
w¹ rozpoznawalnoœæ i najlepsz¹ reputacjê.
SIM2 dostarcza najbardziej imponuj¹ce
na rynku rozwi¹zania w zakresie kinowego
obrazu zarówno jeœli chodzi o projektory jak
i high-endowe systemy ekranowe. Siedziba
SIM2 znajduje siê we w³oskim Pordenone.
Perfekcyjnej jakoœci obraz SIM2 i doskona³y
dŸwiêk Waterfall pozwol¹ przekonaæ siê jak
dzia³aj¹ najwy¿szej klasy systemy domowej
rozrywki. Dystrybutorem marek Waterfall i
SIM2 jest 3Logic sp. z o.o. Produkty dostê-
pne s¹ w dwóch salonach Luxury Art Cinema
w Warszawie i Krakowie oraz w kilku wybra-
nych i ekskluzywnych salonach na terenie
Polski.

ul. Dolna 12
44-100 Gliwice
Tel.: 881 488 463, 797742 424
Tel.: 32 30 22 915
audio@4hifi.pl
www.4hifi.pl

Firma 4HiFi po raz czwarty bêdzie goœci³a
na targach Audio Video Show. Tak jak w po-
przednich latach, zaprezentujemy urz¹dzenia
marki Audio - GD, które w swojej ofercie
posiadaj¹ przetworniki cyfrowo - analogowe,
przedwzmacniacze, wzmacniacze s³uchaw-
kowe i wzmacniacze mocy. Kolejne modele
przetworników potwierdzaj¹, i¿ mamy do
czynienia z naprawdê doskona³ym referen-
cyjnym dŸwiêkiem. Producent podtrzymuje
politykê rozwoju autorskiej konstrukcji w
uk³adzie lustra pr¹dowego i uk³adów opar-
tych na jednostopniowych wzmacniaczach
pracuj¹cych w domenie pr¹dowej ACSS,
bez scalonych wzmacniaczy operacyjnych
i kondensatorów sprzêgaj¹cych. Wprowa-
dzono tak¿e modyfikacje maj¹ce na celu
obs³ugê nowych formatów w tym DSD i DXD.
Zaprezentujemy równie¿ urz¹dzenia firmy
Novatron - CocktailAudio oraz NovaFidelity,
które ³¹cz¹ w sobie wiele zalet i funkcjonal-
noœci. S¹ doskona³ym wyborem dla osób
szukaj¹cych ca³oœciowego rozwi¹zania
systemu stereo HiFi, uniwersalnego i samo-
wystarczalnego systemu audio. Mog¹ tak¿e
s³u¿yæ z du¿ym powodzeniem do rozbudowy
ju¿ istniej¹cego systemu audio zwiêkszaj¹c
jego mo¿liwoœci i funkcjonalnoœæ. Wbudo-
wany DAC oraz uk³ad ADC pozwalaj¹ na
pod³¹czenie praktycznie ka¿dego Ÿród³a mu-
zyki. Rozbudowane mo¿liwoœci rejestracji
z pe³n¹ obs³ug¹ hi-res, daj¹ mo¿liwoœæ
przeniesienia kolekcji muzyki zgromadzonej
na p³ytach cyfrowych i winylowych razem
z pe³n¹ informacj¹ na temat utworu, albumu.
Urz¹dzenia wyposa¿one s¹ w interfejsy sie-
ciowe, dziêki czemu w pe³ni wspó³pracuj¹
z lokalnymi sieciowymi pamiêciami maso-
wymi, serwisami streamingowymi. Te rewo-
lucyjne serwery muzyczne z odtwarzaczem
optycznym to konstrukcje oferuj¹ce tak wiele
za tak niewiele, niezale¿nie od zmieniaj¹cych
siê trendów.
Przedstawimy tak¿e znane ju¿ w œwiecie
audio wzmacniacze lampowe firmy Yaqin,
która ca³y czas poszerza swoj¹ ofertê. Jak
wiadomo mamy tu do czynienia z wypraco-
wanym stylem "yaqinowskim" czyli prostym,
logicznym i estetycznym. Bez w¹tpienia
wzmacniacze firmy Yaqin maj¹ swoje spore
grono wielbicieli.
Posiadamy tak¿e ofertê lamp elektronowych
znanej marki Psvane. Lampy oferowane s¹
w ró¿nych seriach pocz¹wszy od HiFi, po-
przez Treasure Mark II, po serie Replika
w konfiguracjach: para, kwadra, podwójna
para z mo¿liwoœci¹ zamówienia u producenta
konfiguracji w zale¿noœci od potrzeb klienta.
Z naszego doœwiadczenia wymiana standardo-

4HiFi

Praga, Czechy
Tel.: +420 774 712 456
www.440audio.eu
facebook.com/440audio
 
Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 124 / I piêtro

Gramofony 440 Audio s¹ podstaw¹ dŸwiêku
hi-fi. W swoim osobistym manifeœcie, po-
œwiêcamy siê aby dawaæ ¿ycie prawdziwemu
i szczeremu brzmieniu analogowemu. Jako
przedsiêbiorstwo rodzinne dzia³aj¹ce w
Czechach, tworzymy w oparciu o wielkie
dziedzictwo, w którym estetyka pod¹¿a za
funkcjonalnymi projektami i zami³owaniem
do najwy¿szej klasy rzemieœlnictwa. Posia-
daj¹c g³êbok¹ wiedzê na temat technologii
i naturalnych materia³ów, rzeŸbimy nasze
gramofony nie jako sprzêt, ale dzie³a sztuki
- towarzysze w poszukiwaniu najlepszych
doœwiadczeñ ods³uchowych.

440 Audio

ul. Opolska 140
52-014 Wroc³aw
www.ablogroup.com

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Dalia

Kreujemy akustykê pomieszczeñ - projektuje-
my, wytwarzamy i samodzielnie wykonujemy
adaptacje akustyczne. W naszej stolarni, pod
mark¹ Wave Acoustics, powstaj¹ ustroje
rozpraszaj¹ce, poch³aniaj¹ce i odbijaj¹ce
o ró¿norodnych parametrach, zakresie dzia-
³ania i zastosowaniu, z drewna, materia³ów
drewnopochodnych i tkanin. Projekty ustro-
jów tworzymy z wielk¹ precyzj¹, prototypy
skrupulatnie testujemy, aby produkt koñcowy
spe³nia³ wysokie wymagania jakoœciowe,
wytrzyma³oœciowe i estetyczne. Zarówno w
zakresie parametrów technicznych, jak i efe-
któw wykoñczeniowych, ustroje dopasowu-
jemy do oczekiwañ klienta, dziel¹c siê z nim
doœwiadczeniem w zakresie rozwi¹zañ mate-
ria³owych i monta¿owych.

ABLO Group sp. z o. o.

Severní 452
784 01 Èervenka,
Republika Czeska
www.aq.cz
www.aqsound.com.pl
biuro@aqsound.com.pl

Warszawskie Audio Video Show jest dobr¹
okazj¹ do zaprezentowania nowoœci ofero-
wanych przez Acoustique Quality. Seria AQ
Passion jest to flagowa ³ódŸ we flocie AQ.
Powsta³a w wyniku wspó³pracy dzia³u roz-
woju z, dziœ ju¿ ciesz¹cym siê œwiatowym
uznaniem, designerem Petrem Novaguem.
Droga ku efektom finalnym trwa³a dwa lata.
Zestaw g³oœnikowy Passion powsta³ na
podstawie 25 lat doœwiadczeñ. Pragnienie
uzyskania doskona³ego rezultatu sta³o siê
obsesj¹, a z obsesji zrodzi³a siê pasja czyli
seria Passion.
Seria Passion zosta³a nagrodzona w kon-
kursie 2015/2016 Winner A'Design Award &
Competition, Jest to najwiêkszy na œwiecie
konkurs, w którym nagrody przyznawane
s¹ za najlepszy design, koncepcje i jakoœæ
produktu.

Acoustique Quality

os. PrzyjaŸni 1B
84-200 Wejherowo
Tel.: 58 6779192
www.akkus.com.pl
kontakt@akkus.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 210 / II piêtro

Akkus - jesteœmy polskim producentem zes-
tawów g³oœnikowych. W roku 2017 obcho-
dzimy 20-lecie istnienia firmy.   
Prezentujemy zestawy g³oœnikowe Akkus
Monolith S - udoskonalone, dopracowane i
entuzjastycznie przyjête kolumny serii Akkus
Monolith, w obecnej wersji „S” oparte o g³o-
œniki firmy ScanSpeak.   
Dostêpne s¹ dwa modele kolumn wolnosto-
j¹cych Akkus Monolith S: dwudro¿ne F1S i
dwuipó³dro¿ne F2S, podstawkowe B1S oraz
g³oœnik centralny o symbolu C1S.  
Nowe wersje kolumn pozwalaj¹ doœwiadczyæ
uczucia jeszcze wiêkszego komfortu ods³u-
chu, s¹ skierowane dla wytrawnego mi³o-
œnika muzyki. Potrafi¹ zaspokoiæ potrzeby
audiofila poszukuj¹cego zestawów g³oœniko-
wych na d³ugie lata.  
Wielogodzinne przes³uchania ca³ych p³yt w
towarzystwie zestawów g³oœnikowych serii
Akkus Monolith S, obejrzenie koncertu w
kinie domowym, odtwarzanie muzyki w tle
przez ca³y dzieñ, to przyk³ady idealnego
zastosowania kolumn Akkus Monolith S. To
kolumny, które pozwol¹ zapomnieæ o sprzê-
cie i technice, cieszyæ siê wysokiej jakoœci
dŸwiêkiem i spêdziæ wiele godzin przy muzy-
ce bez zmêczenia.

Akkus

ul. Marcinkowskiego 22
85-056 Bydgoszcz
Tel.: 52 341 12 49, 605 93 18 59
info@albedo-silver.com
www.albedo-silver.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Hetman I, II, 118 / I piêtro

Albedo

Firma Albedo w tym roku obchodzi swoje
20 lat dzia³alnoœci. W tym czasie uda³o siê
nam stworzyæ szerok¹ gamê srebrnego
okablowania do systemów audio HI-FI,
HI-END, które trafiaj¹ w oczekiwania klientów
o ró¿nych preferencjach muzycznych. Od
zesz³ego roku jesteœmy jedna z nielicznych
firm na œwiecie mog¹c¹ siê poszczyciæ
wprowadzeniem najbardziej zaawansowanej
technologii, jak¹ jest produkcja srebra mono-
krystalicznego. Jesteœmy pierwsz¹ firm¹
produkuj¹c¹ w tej technologii srebrne taœmy
o du¿ych szerokoœciach. Premiera na tego-
rocznych targach: Metamorphosic RCA i
XLR-monocrystal oraz przewody cyfrowe
w tej technologii w tym równie¿ USB.
G³êboko przekonani o niezwyk³oœci wra¿eñ
muzycznych dostarczanych przez zestawione
przez nas systemy, serdecznie zapraszamy
na prezentacjê.

ul. Obroñców Tobruku 27 lok.118
01-494 Warszawa
Tel.: 606 117 312, 787 622 622
www.amaremusica.pl 

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 132 / I piêtro

Amare Musica

Zapraszamy na prezentacjê nowego dzielone-
go zestawu wzmacniaczy monofonicznych
Trinity MK2 w wersji Signature wraz z przed-
wzmacniaczem DeForest MK2, równie¿ w
wersji Signature. �ród³em dla powy¿szego
zestawu bêdzie Diamond Music Server MK2
z Tube DAC DSD. Zestaw Amare Musica
o wartoœci 50 tys. EUR napêdzaæ bêdzie
w³oskie kolumny Zingali Client Evo 3.15.
Elektronika spoczywaæ bêdzie na stolikach i
platformach firmy AUDIOPHILAR Line Double
& Single Signature. Wartoœæ prezentowanego
zestawu to pó³ miliona z³.

ul. Malawskiego 50
31-471 Kraków
Tel: 12 417 23 66, 602 434 841
www.ancient.com.pl
ancient@olsza.krakow.pl

Ancient Audio

Dwa lata temu krakowska firma Ancient Audio
zaprezentowa³a Pañstwu Cyfrowy Procesor
G³oœnikowy P-3. Pokaz wzbudzi³ zrozumia³e
zainteresowanie, oraz olbrzymie kontrowersje.
Dla jednych by³a to pora¿ka, dla innych by³o
to objawienie - jako najbardziej radykalny
i skuteczny œrodek koryguj¹cy brzmienie
kolumn g³oœnikowych.
Zesz³oroczna prezentacja nie budzi³a ju¿
takich sprzecznych uczuæ. Korekcja kolumn
Vintage stworzy³a znakomity dŸwiêk, nagro-
dzony pierwszym miejscem w „Z³otej sió-
demce” najlepszych systemów na Audio
Video Show. Korekcja niedoskona³oœci ko-
lumn przy pomocy procesora zosta³a w pe³ni
zaakceptowana przez Pañstwa. Procesor
przesta³ byæ traktowany jako kuriozum i sta³
siê pe³noprawnym elementem toru audio.
Nagroda „Golden Analog Award” utwierdzi³a
tylko akceptacjê wynalazku przez dziennikarzy.
Technologia z fazy eksperymentu przechodzi
do normalnej, seryjnej produkcji. Ancient
Audio jest elitarn¹ manufaktur¹, produkuj¹c¹
niewielkie iloœci urz¹dzeñ. Zainteresowanie
urz¹dzeniami wyposa¿onymi w procesor jest
na tyle du¿e, ¿e stworzona bêdzie nowa
marka - Fram. Nazwa kontynuuje skandynaw-
skie w¹tki, które szybko Pañstwo j¹ rozszy-
frujecie. Pod mark¹ Fram produkowane bêd¹
tañsze, seryjne produkty z wykorzystaniem
technologii, projektów i doœwiadczenia Ancient
Audio. Ta w³aœnie marka bêdzie dominowaæ
na naszej prezentacji. Jest to szansa na zna-
komity dŸwiêk z procesorem Ancient Audio,
ale dostêpny na ka¿d¹ kieszeñ.
Na dodatek, ³¹czymy now¹ markê i now¹
technologiê z obecnymi trendami, czyli wygo-
d¹ u¿ytkowania, po³¹czeniem z multimediami,
nowymi Ÿród³ami muzyki. No i to, co kiedyœ
Pañstwa tak zauroczy³o, ma³ymi kolumienka-
mi Ancient Audio o znakomitym brzmieniu.
Nowa seria zaczyna siê od Micro, mini ko-
lumienki na biurko. Dla tych, którzy maj¹
ograniczony bud¿et, ograniczon¹ wielkoœæ
Królestwa Audiofila i nieograniczony apetyt
na dobra muzykê. Do domowych studiów
nagraniowych, odtwarzacza CD, komputera,
telewizora, telefonu. Wygodê grania bêdzie
jeszcze wiêksza przez bezprzewodowe po-
³¹czenie Bluetooth.
Kolejnym produktem bêdzie Mini, czyli kolu-
mienki wymagaj¹ce ju¿ szafki. Mini s¹ idealn¹
kolumienk¹ do wspó³czesnego mieszkania.
Zagraj¹ na ca³y pokój z odtwarzaczem CD,
ale te¿ idealnie skomponuj¹ siê z dobrym
telewizorem. Bezprzewodowy bluetooth ³atwo
pod³¹czy komputer czy telefon. Ma³e roz-
miary niech Pañstwa nie zwiod¹. Mini maj¹
120 W mocy wzmacniaczy, a szeœæ solidnych

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 407 / IV piêtro, 508 / V piêtro

wych lamp na lampy Psvane podnosi znacz¹-
co wartoœæ soniczn¹ ca³ego zestawu audio.

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 715 / VII piêtro

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 105 / I piêtro
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membran z w³ókna szklanego przetwarza
niskie tony. O tym marzy najwiêcej u¿ytkow-
ników, zgrabny system, który spe³ni zarówno
funkcjê systemu stereo do muzyki, jak
i dŸwiêku przestrzennego do kina domowego.
Ca³oœæ serii zamyka Midi. To ju¿ jest dojrza³a,
dwudro¿na kolumna pod³ogowa, a w³aœciwie
kompletny system audio. Owszem, do p³yt
winylowych, oraz CD trzeba pod³¹czyæ od-
twarzacz. A poza tym wszystko jest w œrodku,
pliki z pendrive i serwera, Ethernet, WiFi,
Bluetooh, radio internetowe, radio FM, radio
DAB. Ca³oœæ jest sterowana przez telefon albo
tablet przez wifi, no i zapakowana w dwie
zgrabne kolumny. Idealny system dla tych,
którzy ceni¹ sobie dojrza³y dŸwiêk, wygodê
u¿ytkowania, uniwersalnoœæ, oraz elegancjê.
Technologiê Cyfrowego Procesora G³oœniko-
wego docenili te¿ producenci kolumn g³oœni-
kowych. Ancient Audio nawi¹za³o wspó³-
pracê z drug¹ polsk¹ legend¹, firm¹ Tonsil.
Tej firmy nie trzeba Pañstwu przedstawiaæ,
jak równie¿ serii kolumn Altus, której najno-
wszy model bêdziecie Pañstwo mogli pos³u-
chaæ wraz z dedykowanym wzmacniaczem
sygnowanym równie¿ przez Fram: Altus Amp.
Nazwa sugeruje dedykowany komplet do
flagowców Tonsilu. Sercem wzmacniacza
jest oczywiœcie procesor z programami do
Altusów, a mocy dostarczaj¹ dwie tranzysto-
rowe koñcówki mocy wziête ze s³ynnych
Wing Speaker. DŸwiêk tego kompletu wkracza
bez kompleksów w rejon hi-end. Wsparcie
tonsilowskiej tradycji technologi¹ Ancient
Audio stworzy now¹ jakoœæ, i to nie tylko na
skalê krajow¹. Warto wspomnieæ o tym, ¿e
prezentowane kolumny Fram wykorzystuj¹
g³oœniki Tonsilu.
DŸwiêk zestawu: kolumny + wzmacniacz
+ procesor + dedykowany program, okaza³
siê na tyle atrakcyjny, ¿e bêd¹ wprowadzone
równie¿ tañsze produkty. I to bêdzie propo-
zycja dla mi³oœników Ancient Audio, którzy
kochaj¹ firmowe granity, z³ocenia i niepowta-
rzalne po³¹czenie dŸwiêku, formy i legendy.
Tym razem forma bêdzie mikro, w postaci
A - 1, czyli miniaturowego wzmacniacza z
procesorem. Oczywiœcie, mimo mini wy-
miarów, wzmacniacz ma spore mo¿liwoœci
(2 x 60W), no i mo¿liwoœæ zestrojenia proce-
sora do dowolnych kolumn, osobiœcie przez
producenta.

Art Reco

Sklep otwar ty stosunkowo niedawno,
z bardzo ciekaw¹ ofer t¹ p³yt z lat 60-ych
i 70-ych, g³ównie edycji japoñskich. Szcze-
góln¹ atencj¹ sklep darzy klasykê i jazz. Nie
stroni jednak od innych gatunków. Chêtnie
dzieli siê odkryciami, czy to wybitnych wy-
konañ, czy te¿ wyj¹tkowych audiofilskich
t³oczeñ. Pasja i rzetelnoœæ to motto sklepu.

ul. Ga³czyñskiego 5/10 (wejœcie od ul. Nowy
Œwiat 48), Warszawa
Tel.: 509 825 058
www.facebook.com/Art-Reco-858668460864882

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoisko p³ytowe / II piêtro

Spó³ka Audio Anatomy jest wy³¹cznym dys-
trybutorem urz¹dzeñ znanej i cenionej marki
Pathos Acoustics. Obecnoœæ na tegorocznym
Audio Video Show zaznaczymy europejsk¹
premier¹ najnowszego wzmacniacza zinte-
growanego InPol Heritage, zasilaj¹cego ko-
lumny Pathos Frontiers Prime MKII. Jako
jedno ze Ÿróde³ wykorzystamy serwer mu-
zyczny Pathos Musiteca. Udzia³ w tegoro-
cznym Audio Video Show zaszczyci g³ówny
konstruktor marki Pathos - Pan Gaetano
Zanini. Zapraszamy do apartamentu numer
702 hotelu Sobieski na spotkanie z twórc¹
tej kultowej marki.
Sprzêt Pathos oraz Audia Flight zaprezentuje
równie¿ nasz partner handlowy - gdañski
salon audio Premium Sound. Szczególnie
zachêcamy do wziêcia udzia³u w ods³uchach
nowej, debiutuj¹cej na polskim rynku, koñców-
ki mocy Audia Flight FLS-4, a tak¿e wzma-
cniacza s³uchawkowego Pathos InPol Ear.
Audio Anatomy jest równie¿ polskim przed-
stawicielem marek German Physiks, NIME
Audiodesign, Signal Projects, Ubiq Audio.
Jesteœmy wydawc¹ audiofilskich p³yt winy-
lowych, a tak¿e producentem sprzêtu, akce-
soriów i wysokiej jakoœci opakowañ.

Audio Anatomy sp. z o.o.

Audio Atelier to nowe, wyj¹tkowe miejsce na
polskiej mapie specjalistycznych salonów
audio. Zlokalizowane w historycznej, kamie-
nicznej czêœci miasta, stworzone jest z myœl¹
o oddaniu ducha czasu fabrycznej £odzi.
Mamy nadzieje, ¿e dla wielu melomanów z 

Audio Atelier

ul. Samuela Lindego 1E/24
30-148 Kraków
Tel.: +48 885 503 305
office@audioanatomy.pl
www.audioanatomy.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 702 / VII piêtro

ul. Jaracza 18
90-262 £ódŸ
Tel.: 698 691 173, 606 276 001

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 601 / VI piêtro

ca³ej Polski oka¿e siê audiofilsk¹ ziemi¹ obie-
can¹. To tylko i a¿ gustowne mieszkanie z 
cudownym dŸwiêkiem, wyj¹tkowymi grafi-
kami i aromatyczn¹ kaw¹. Miejsce przepe³-
nione sztuk¹, sprzyjaj¹ce refleksji i skupieniu
na ka¿dym dŸwiêku Pañstwa ulubionej muzyki. 
W tym roku wspólnie z naszymi przyjació³mi
z warszawskiego salonu Audiopunkt zapre-
zentujemy fantastycznie zaprojektowane i
przede wszystkim brzmi¹ce urz¹dzenia w³o-
skiej marki Norma Audio. W tym jednego
z najciekawszych wzmacniaczy na rynku
modelu Norma Revo IPA-140, nagodzonego
tytu³em Wzmacniacz Roku 2016 przez ma-
gazyn Audio Video. Kolumny w tym systemie
to genialne brytyjskie monitory Graham Audio
okablowane przewodami Tellurium Q. Zape-
wniamy, ¿e bêdzie Wam towarzyszy³ œwietny
dŸwiêk w czasie waszego pobytu w tym
pokoju!
Wspólnie z kolumnami Harpia Acoustic poka-
¿emy Pañstwu produkty amerykañskiej marki
Exogal. Exogal to m³oda firma powsta³a w
2013 roku. Za³o¿yli j¹ bran¿owi weterani,
z du¿ym doœwiadczeniem zawodowym w
audio: Jeff Haagenstad, Jan Larsen, Larry
Jacoby oraz Jim Kinne. Wszyscy byli kiedyœ
pracownikami znanej i cenionej w Polsce
marki Wadia. Jim Kinne zajmowa³ siê w swo-
jej karierze opracowaniem miêdzy innymi
takich produktów jak Wadia 27, Wadia 270,
czy 790.
Produkcja odbywa siê w USA w stanie Min-
nesota. Exogal bazuje na otwartych protoko-
³ach i standardach aby umo¿liwiæ odtwarza-
nie muzyki z dowolnych Ÿróde³. Sprzêt mo¿e
te¿ byæ sterowany za poœrednictwem sieci
lokalnej przez systemy automatyki bez kosz-
townych sterowników. Obecnie dostêpny
jest przetwornik cyfrowo-analogowy Comet
w dwóch wersjach. Podstawowa wersja
Cometa kosztuje 3.000 dolarów. Wersja o
nazwie Comet Plus ma dodatkowy, lepszy
zasilacz i kosztuje 3.500 dolarów.
Do ofer ty dojdzie jeszcze wzmacniacz
cyfrowy Ion przeznaczony do wspó³pracy
z Cometem, którego premiera odbêdzie siê
w³aœnie na warszawskim Audio Video Show.

ul. Henryka Sucharskiego 49
30-898 Kraków
Tel.: 12 265 02 85
audiocenter@audiocenter.pl
www.audiocenter.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Arkadia I-V / parter

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 211 / II piêtro, Strefa S³uchawkowa

/ I piêtro

Audio Center Poland
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Tegoroczna wystawa Audio Video Show
bêdzie okazj¹ do zaprezentowania jeszcze
wiêkszej liczby produktów bêd¹cych w dy-
strybucji Audio Center Poland. Oprócz du¿ych
sal Arkadia w Radisson Blu Sobieski Hotel,
po raz pierwszy zaprezentujemy tak¿e spe-
cjalnie wyselekcjonowane produkty na Sta-
dionie Narodowym.
W sali na Stadionie Narodowym zaprezentu-
jemy referencyjny system, którego kompo-
nenty zdoby³y ogromne uznanie zarówno
w pismach specjalistycznych ca³ego œwiata,
jak i u melomanów (zdradzimy, ¿e w samej
Warszawie graj¹ ju¿ trzy podobne zestawy).
W jego sk³ad wejd¹ wzmacniacz Naim State-
ment, najnowsze kolumny Monitor Audio
Platinum PL500 II, odtwarzacz plików Naim
NDS z zasilaczem zewnêtrznym XPS DR
oraz kable Naim Super Lumina.
Wzmacniacz Naim Statement, sk³adaj¹cy siê
z przedwzmacniacza NAC S1 i dwóch mo-
nofonicznych wzmacniaczy mocy NAP S1.
Pomys³ na zupe³nie nowy rodzaj wzmacnia-
cza zosta³ po raz pierwszy opracowany przez
naszych in¿ynierów ponad dziesiêæ lat temu,
a jego rozwój rozpocz¹³ siê na dobre w 2011
roku. Celem by³o ustalenie nowego wzorca
odniesienia w sprzêcie audio i odtwarzaniu
muzyki na poziomie high-end.
Ka¿dy wzmacniacz mocy mono wykorzystuje
olbrzymi transformator 4000 W do zasilania
g³oœników moc¹ dok³adnie 746 W (przy 8
Ohmach). Precyzyjny projekt równie¿ powo-
duje, ¿e ka¿dy wat jest dostarczany prosto
tam, gdzie jest potrzebny i kiedy jest potrze-
bny. W koñcu moc jest niczym, jeœli nie ma
dla niej celu.W sali bêdzie mo¿na równie¿
zobaczyæ dwa nowe produkty marki Naim
stanowi¹ce tylko czêœæ zupe³nie nowej serii
produktów All-in-One serii Uniti - Uniti Atom
oraz Uniti Core. Seria Uniti bêdzie sukcesy-
wnie wprowadzana do sprzeda¿y na prze³o-
mie roku 2016/17.
Majestatyczne PL500 II to najlepszy ambasa-
dor brzmienia najwy¿szej klasy. To w brzmie-
niu tych kolumn odkryjecie Pañstwo kwinte-
sencjê wysi³ków naszych in¿ynierów: wyra-
finowane, dŸwiêczne, detaliczne wysokie
tony znajduj¹ce oparcie w wysublimowanych
tonach œrednich wspieranych przez g³êbok¹,
czyst¹, szybk¹ podstawê basow¹. DŸwiêk
jeszcze nigdy nie by³ tak potê¿ny, nie od-
dawa³ tak dobrze prawdziwego brzmienia
instrumentów i wokali, ani nie tworzy³ tak
przekonuj¹cego, trójwymiarowego obrazu
muzycznego w przestrzeni wokó³ s³uchacza.
Kolumny te tworz¹ nadzwyczajnie wierny,
du¿y, wci¹gaj¹cy doskonale prowadzonym
rytmem i powalaj¹cy dynamik¹ spektakl
muzyczny. Nasz najbardziej wyrafinowany
system wyposa¿ony w a¿ cztery 8-calowe
woofery RDT II, dwa 4-calowe przetworniki

œredniotonowe RDT II oraz tweeter MPD
odtworzy ka¿de nagranie, niezale¿nie od
gatunku muzycznego, z doskona³ym timin-
giem i precyzj¹. Ka¿de nagranie i ka¿da œcie-
¿ka dŸwiêkowa ogl¹danego filmu zabrzmi¹
w nadzwyczaj wci¹gaj¹cy, ¿ywy i bezkom-
promisowy sposób.
Na Stadionie narodowym dystrybutor, tak jak
w roku poprzednim, zaprezentuje równie¿
wybrane modele s³uchawek renomowanej,
niemieckiej firmy Ultrasone. Wœród nich no-
woœci na rok 2017 - Specjalna edycja s³u-
chawek Edition 8 EX oraz wyprodukowany
na 25 lecie firmy model 25th Jubilee.
W du¿ych salach Arkadia Hotelu Sobieski
przedstawimy trzy systemy.
Sala Arkadia I to sala poœwiêcona urz¹dze-
niom Cambridge Audio. W jego sk³ad wejd¹
wzmacniacz zintegrowany Cambridge Audio
CXA80, transport CD Cambridge Audio CXC,
odtwarzacz strumieniowy Cambridge Audio
CXN oraz kolumny Monitor Audio Bronze 6
(Laureat EISA 2016).
U¿ytkowanie CXA80 jest bajecznie proste
i wygodne. Wyj¹tkowy kszta³t obudowy,
szczotkowane aluminium, czytelny wyœwie-
tlacz na froncie - te wszystkie elementy sk³a-
daj¹ siê na wyj¹tkowo atrakcyjny, by nie
rzec wrêcz piêkny wizerunek naszej integry,
który dorównuje jedynie sprytnym, przemy-
œlanym rozwi¹zaniom jakie zastosowaliœmy
w jego wnêtrzu. Ka¿de Ÿród³o pod³¹czone do
tego wzmacniacza dostarczy Ci niezapomnia-
nych wra¿eñ i pozwoli na nowo odkryæ
Twoj¹ kolekcjê muzyki.
CXA80 od samego pocz¹tku by³ projekto-
wany pod k¹tem wspó³pracy z cyfrowymi
Ÿród³ami sygna³u audio i oferowania brzmie-
nia wysokiej klasy. W tym celu zastosowa-
liœmy wysokiej klasy koœæ przetwornika
cyfrowo-analogowego, WM8740 Wolfsona,
pracuj¹c¹ z rozdzielczoœci¹ 24 bitów i 192
kHz. Dziêki temu przetwornikowi pod³¹czenie
Ÿróde³ cyfrowych do CXA80 spowoduje uzys-
kanie wy¿szej jakoœci dŸwiêku ni¿ w sytuacji,
gdy to ich wbudowane „daki” odpowiadaj¹
za koñcowe brzmienie. Doskona³ym partne-
rem dla naszej integry mo¿e byæ tak¿e nasz
dedykowany transport p³yt CD, CXC. Dziêki
wbudowanemu DAC-owi ka¿de cyfrowe Ÿró-
d³o zabrzmi lepiej, ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.
Okablowanie zostanie wykonane ³¹czówkami
Chord z serii Epic.
System w Sali Arkadia II oparty zostanie
o produkty firmy Arcam, wspó³pracuj¹ce
z kolumnami Monitor Audio amplituner ste-
reofoniczny Arcam SR250, odtwarzacz
multiformatowy Arcam UDP411, kolumny
Monitor Audio Platinum 200 II oraz kable
Wireworld Purist Audio Design.
SR250 jest amplitunerem stereofonicznym,
z koñcówkami mocy pracuj¹cymi w klasie G,

z wejœciami i wyjœciami wideo HDMI (Ultra HD
i 3D), tunerem analogowym FM, cyfrowym
DAB oraz automatyczn¹ korekcj¹ akustyki.
Wielu mi³oœników muzyki marzy o amplitune-
rze oferuj¹cym dŸwiêk o klasie porównywal-
nej do dobrego wzmacniacza stereo, chc¹c
jednak¿e zachowaæ bogactwo z³¹cz, uniwer-
salnoœæ i mo¿liwoœæ pod³¹czenia do sieci
Ethernet oferowane przez wiêkszoœæ pro-
dukowanych wspó³czeœnie amplitunerów.
Z dum¹ przedstawiamy SR250, nasz pier-
wszy, 2-kana³owy amplituner wysokiej klasy.
Amplituner oferuje zdecydowanie wy¿sz¹
jakoœæ brzmienia ni¿ jakiekolwiek inne kon-
kurencyjne produkty, w pe³ni zas³uguj¹c na
miano produktu audiofilskiego. SR250 oferuje
najwy¿szy poziom jakoœci i realizmu zarówno
w czasie projekcji filmowych blockbusterów
jak i Waszych ulubionych koncertów mu-
zycznych.By zaoferowaæ jeszcze wy¿sz¹
jakoœæ prezentacji w nowym modelu SR250
zastosowaliœmy najnowszy system korekcji
akustyki pomieszczenia od Dirac Research.
Dirac Live® dla produktów Arcama daje
dealerowi mo¿liwoœæ zoptymalizowania pre-
zentacji systemu dla w³aœciwie ka¿dych wa-
runków akustycznych. Rozwi¹zanie to gwa-
rantuje tym samym u¿ytkownikom mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia absolutnej wyj¹tkowoœci doznañ
i pe³nej satysfakcji w ich w³asnych domach.
Zarówno sekcje video jak i audio zaprojekto-
wano wykorzystuj¹c najnowsze rozwi¹zania,
zachowuj¹c tak¿e mo¿liwoœæ zintegrowania
przysz³ych, dziœ jeszcze niedostêpnych
rozwi¹zañ.
Sala Arkadia IV bêdzie pokazem mo¿liwoœci
niewielkiego systemu, z³o¿onego z systemu
all-in-one Arcam Movie Solo 2.1, z którym
wspó³pracowaæ bêd¹ kolumny Monitor Audio
Platinum II 200 i subwoofer Arcam Solo Sub.
Dekadê temu, wa¿¹cy 11,5 kg system Solo
przedefiniowa³ styl i dŸwiêk systemów hi-fi
i kina domowego, wnosz¹c do domów, które
nigdy wczeœniej nie goœci³y urz¹dzeñ hi-fi
dŸwiêk znany z najlepszych systemów audio-
filskich. Nowe Solo Movie 2.1 gwarantuje
dŸwiêk i obraz na poziomie, o jakim jego
poprzednicy mogli tylko pomarzyæ i który
dostêpny by³ jedynie z drogich, osobnych
urz¹dzeñ.
Solo wyposa¿ony zosta³ w czytnik BD/DVD/
SACD/CD i wzmacniacze o mocy 160 W,
zamkniête w dyskretnej, stylowej obudowie,
odpornej na wibracje. Urz¹dzenie jest w sta-
nie wype³niæ mocnym, ciep³ym dŸwiêkiem
nawet du¿e pokoje. Cztery wejœcia HDMI
(1.4b), wejœcia cyfrowe RCA, optyczne, ana-
logowe dla gramofonu oraz mini-jack 3,5 mm
daj¹ u¿ytkownikowi wolnoœæ w wyborze
Ÿród³a sygna³u, bez potrzeby nadmiernej
rozbudowy systemu.
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Audio Forte dzia³a w Warszawie od 1998
roku. To wy³¹czny dystrybutor na Polskê
wielu marek, miêdzy innymi: Acoustic Solid,
AHP, Atoll, Athom, Graham Slee, Hannl, Hihg
EndNovum, Magneplanar, Nagaoka, Opus3,
Plinius, The Cartridge Man, Tonar. Na Audio
Video Show 2016 zaprezentujemy nowoœci
w naszej ofercie - kolumny Athom GT2, które
zagraj¹ wraz z dobrze ju¿ znan¹ elektronik¹
Atoll.  Wœród urz¹dzeñ  tej marki znajd¹ siê:
zintegrowany wzmacniacz mocy, odtwarzacz
plików cyfrowych oraz transport CD.
Na tegorocznej wystawie zaprezentujemy
tak¿e zupe³ne novum - rêcznie wykonane
przez ludwisarza ustroje akustyczne HighEnd
Novum z Niemiec (PMR - Passive Multivocal
Resonator). Te ostatnie wzbudzaj¹ sporo
kontrowersji - od strony fizycznej i akustycz-
nej, bo jak wielu twierdzi, taki talerz nie mo¿e
graæ. Nie mo¿e, ale gra, i to wybornie, co
postaramy siê pokazaæ podczas prezentacji
na naszej ekspozycji w pokoju numer 516.
Na naszej prezentacji nie mog³oby zabrakn¹æ
gramofonu. Jak co roku zapraszamy do po-
s³uchania systemu Acoustic Solid wraz ze
wzmacniaczem gramofonowym tej marki.
Podczas wystawy s³u¿ymy tak¿e pomoc¹
w wyborze p³yt, zarówno czarnych, jak i CD
oraz SACD. W szczególnoœci polecamy
kr¹¿ki szwedzkiej wytwórni OPUS 3, spe-
cjalizuj¹cej siê w nagraniach audiofilskich.

Audio Forte

Ju¿ od ponad 20 lat jesteœmy jednym z naj-
prê¿niej dzia³aj¹cych dystrybutorów urz¹dzeñ

Audio Klan
W pokoju Audio Note (UK) ustawiony jest
niedu¿y zestaw z poziomu drugiego wed³ug
klasyfikacji urz¹dzeñ tej firmy, czyli S¹ to
klasyczny transport CD, DAC 2.1X, wzma-
cniacz mocy z asymetrycznym stopniem
wyjœciowym (single-ended) zawieraj¹cym
pentody 6L6 P2SE Signature oraz wysoko-
skuteczne i ³atwe do wysterowania kolumny
g³oœnikowe Audio Note (UK) AN-E SPE HE,
które zosta³y specjalnie zaprojektowane
do grania ze wzmacniaczami lampowymi
o ma³ej mocy wyjœciowej.
Dystrybucj¹ i sprzeda¿¹ Audio Note (UK)

Audio Note (UK)

ul. Henryka Brodatego 3
02-496 Warszawa
Tel.: 22 662 45 99
www.audiosystem.com.pl
kontakt@audiosystem.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 204, 205, 206 / II piêtro,

Studio TV5 / I piêtro

Audio System

Istniej¹ca od 1997 roku firma Audio System
ma w swojej ofercie najwy¿szej jakoœci ele-
ktronikê, kolumny, kable i ró¿nego rodzaju
akcesoria oko³o trzydziestu firm. W tym roku
w pokojach Audio Systemu prezentowane
bêd¹ nastêpuj¹ce marki:
Apertura - luksusowe francuskie kolumny
z wy¿szej pó³ki, o oryginalnie zaprojektowa-
nych obudowach, z g³oœnikami wstêgowymi
przetwarzaj¹cymi wysokie czêstotliwoœci.
Blumenhofer - niemieckie hi-endowe kolumny
pod³ogowe, zawsze dwudro¿ne, w których
wysokie czêstotliwoœci przetwarzaj¹ specja-
lnie opracowane horny.
Cary Audio - amerykañski producent elektro-
niki high-end, posiadaj¹cy w swojej ofercie
zarówno klasyczne wzmacniacze lampowe,
jak i nowoczesne odtwarzacze strumieniowe.
Creek - król œwietnego dŸwiêku w przystê-
pnych cenach, którego brzmienie niezale¿nie
od sytuacji nigdy nie zawodzi i nigdy nie
rozczarowuje.
Harbeth - „kultowa” tradycyjna brytyjska
marka kolumnowa, znana przed ka¿dego
audiofila. Angielskie monitory cechuj¹ siê
m.in. niepowtarzaln¹ barw¹, naturaln¹ i ciep³¹
œrednic¹ oraz przestrzennym obrazowaniem.
Kudos - brytyjska marka produkuj¹ca kolu-
mny ze œredniego i wy¿szego zakresu ceno-
wego. W obudowach o klasycznej budowie
i proporcjach, zastosowano wysokiej klasy
g³oœniki Seasa, produkowane na specjalne
zamówienie.
MBL - obecny na ka¿dej wystawie sprzêtu
niemiecki producent high-endu, znany przede
wszystkim z kolumn o nietypowych g³oœni-
kach, graj¹cych dŸwiêkiem dookólnym, który
rozchodzi siê po pomieszczeniu niczym
muzyka s³uchana na ¿ywo.
Parasound - bezkompromisowe, solidne,
niezawodne, trwa³e i fantastycznie brzmi¹ce
amerykañskie wzmacniacze o przystêpnych,
jak na tê klasê sprzêtu, cenach. Parasound
pracuje w studiach produkcyjnych i na-
graniowych firm takich jak: Pixar, Sony,
Lucasfilm czy Capitol Records.
PS Audio - amerykañski producent jedynych

Zajmujemy siê produkcj¹ wzmacniaczy lam-
powych od roku 1999. Specjalizujemy siê
w budowie ca³kowicie zbalansowanych
wzmacniaczy Push-Pull, pracuj¹cych w kla-
sie A, bez transformatorów g³oœnikowych
(OTL). Produkujemy tak¿e przetworniki cy-
frowo - analogowe oraz zespo³y g³oœnikowe
o wysokiej skutecznoœci.
W pokoju Avatar Audio mo¿na bêdzie pos³u-
chaæ naszego wzmacniacza Primus OTL
oraz nowego lampowego DACa. Jest to zmo-
dyfikowany Asus Xonar Esence, w którym
do oryginalnego toru audio dobudowaliœmy
czêœæ lampow¹ wraz z zasilaniem i servo.
DAC obs³uguje formaty PCM i DSD, posiada
wyjœcia RCA i XLR.

Audio-Akustyka

Wychodz¹c naprzeciw coraz bardziej wyma-
gaj¹cym s³uchaczom i entuzjastom dobrego
brzmienia Audio-Connect poszerzy³o ofer tê
handlow¹ o œwiatowej klasy wybitne marki.
Chc¹c sprostaæ oczekiwaniom naszych
klientów, nawi¹zaliœmy wspó³pracê z fir-
mami: Aqua Acoustic Quality, Ars Sonum,

Audio-Connect

Zapraszamy na premierowe prezentacje
wzmacniaczy Dan D’Agostino, najnow-
szych zestawów g³oœnikowych Wilson Audio
i Russell-K, referencyjnych Ÿróde³ cyfrowych
dCS i MSB oraz gramofonów Acoustic
Signature i Spiral Groove.
Prezentacje audiofast odbywaj¹ siê na Sta-
dionie Narodowym w 3 salach.
W du¿ej sali TV3 nie stronimy od trudnej do
odtworzenia muzyki, gramy rocka z p³yt wi-
nylowych i DAC-a. Prezentujemy referencyjny
przetwornik MSB Select DAC II, monobloki
Dan d’Agostino M400 oraz najnowsze g³oœni-
ki Wilson Audio ALEXX, które s¹ nastêpc¹
modelu MAXX3. �ród³em analogowym jest
gramofon Spiral Groove SG1.2 oraz przed-
wzmacniacz Dan D’Agostino Momentum
Phonostage. Wykorzystujemy stoliki Sympo-
sium Acoustics oraz okablowanie i akcesoria
firmy Synergistic Research.

audiofast

DŸwiêk mo¿e byæ streamowany przez ³¹cze
Bluetooth i przez sieæ UPnP, zarówno poprzez
po³¹czenie kablowe, jak i Wi-Fi. Jest jeszcze
tuner FM/DAB/DAB+. Spis funkcji uzupe³-
niaj¹ dekodery dŸwiêku HD, dziêki którym
absolutnie nic nam nie umknie. Movie 2.1
dostarczany jest z wygodnym, podœwietla-
nym pilotem zdalnego sterowania.

ul. Rejtana 7/9
02-516 Warszawa
Tel.: 22 646 69 99 / 22 409 47 43
www.audioforte.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 510, 516 / V piêtro

ul. Szkolna 45
05-270 Marki
tel. 22 777 99 00
www.audioklan.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 102, 103, Strefa S³uchawek / I piêtro

audio-wideo na polskim rynku. Obecnie ofe-
rujemy produkty niemal 40 producentów
sprzêtu AV z ca³ego œwiata. Podczas tegoro-
cznej wystawy Audio Video Show przedsta-
wimy najlepsze rozwi¹zania, które idealnie
wpisuj¹ siê w oczekiwania polskich mi³oœni-
ków doskona³ego dŸwiêku i obrazu. W lo¿y
103 Yamaha zaprezentuje nowoœci rewolu-
cyjnego systemu bezprzewodowej muzyki
- MusicCast. Dziêki niemu, korzystaj¹c z do-
mowych urz¹dzeñ, takich jak amplituner AV,
sprzêt hi-fi, soundbary, g³oœniki bezprzewo-
dowe lub aktywne, mo¿esz cieszyæ siê pe³n¹
funkcjonalnoœci¹ bezprzewodowego systemu
strefowego. �ród³a muzyki, takie jak smartfo-
ny, ³¹cz¹ siê z nim za pomoc¹ Bluetooth,
AirPlay i Wi-Fi, a same modele MusicCast 
odtwarzaj¹ m.in. pliki wysokiej rozdzielczoœci.
Wœród zaprezentowanych urz¹dzeñ znajd¹
siê wszechstronne konstrukcje, m.in. odtwa-
rzacz sieciowy / przedwzmacniacz Music
Cast WXC-50, jak i najnowsze produkty z
rodziny PianoCraft, np. MusicCast MCR-
N570D. Mi³oœników spektakularnych emocji,
jakie niezmiennie zapewnia kino domowe,
zapraszamy do lo¿y 102, w której zaprezen-
tujemy soundbary Yamahy. Na goœci bêd¹
czeka³y urz¹dzenia z rodziny YSP, które dziêki
technologii cyfrowej projekcji dŸwiêku do-
starczaj¹ rzeczywisty dŸwiêk przestrzenny.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje flagowy
model MusicCast YSP-5600, który jest pier-
wszym na œwiecie soundbarem kompatybil-
nym z Dolby Atmos i DTS:X. Dziêki temu
przestrzenny dŸwiêk dos³ownie otacza widza
ze wszystkich stron, tak¿e od góry. Ofertê
produktow¹ Yamahy bêdzie mo¿na poznaæ
tak¿e w hallu przed lo¿¹ 102.

Warszawa
Tel.: 601 252 745
konsultant@szemis.pl
www.audionote.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 701 / VII piêtro

w Polsce zajmuje siê Szemis Audio Konsul-
tant oraz wybrane sklepy.

w swoim rodzaju regeneratorów pr¹du, kabli
zasilaj¹cych oraz elektroniki, wœród której
wyró¿niaj¹ siê zw³aszcza najwy¿szej klasy
przetworniki cyfrowo-analogowe DSD.
Vincent - specjalista od solidnie wykonanej
i œwietnie brzmi¹cej elektroniki ze œredniego
przedzia³u cenowego.
Vivid Audio - kolumny w ka¿dym aspekcie
nowatorskie i bezkompromisowe, bêd¹ce
dzie³em konstruktora s³ynnych Nautilusów.
Ypsilon - grecka elektronika high-end, nad
któr¹ piej¹ z zachwytu recenzenci z ca³ego
œwiata. Konstruktorzy produkuj¹ w³asne
transformatory i przywi¹zuj¹ ogromn¹ wagê
do jakoœci zasilania.
Tara Labs i Van den Hul - dwaj giganci kablo-
wi, których nikomu przedstawiaæ nie trzeba.
Przewody tych dwóch marek ³¹czyæ bêd¹
urz¹dzenia w ka¿dym pokoju Audio Systemu.

www.audio-akustyka.eu

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Azalia 3

ul. Marcinkowskiego 22
85-056 Bydgoszcz
Tel.: 52 341 12 49, 604 466 810
www.audio-connect.pl
www.audioconnectdistribution.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Hetman I, II, 118 / I piêtro

Diapason, Jean-Marie Reynaud oraz Wells
Audio. Jesteœmy ich wy³¹cznym przedsta-
wicielem na Polskê.
Atrakcjami tegorocznej wystawy bêd¹:
Szczytowy model kolumn marki DIAPASON
-Dynamis. Po raz pierwszy w Polsce poka-
¿emy kolumny uznanej na ca³ym œwiecie
francuskiej marki Jean-Marie Reynaud.
Firma powsta³a w 1967 r. i ju¿ nie d³ugo
bêdzie œwiêtowaæ swoje 50-lecie.
Premierowo w naszym kraju zaprezentujemy
najnowszy i jeden z najlepszych przetworni-
ków cyfrowo-analogowych na œwiecie Aqua
Acoustic-Formula. Wykorzystuje on autorsk¹
technologiê Optologic DAC. Przedstawimy,
tak¿e najnowszy model znanego i docenio-
nego przetwornika La Scala.
Podczas wystawy bêdzie mo¿na po raz pier-
wszy pos³uchaæ wzmacniacza firmy Wells
Audio - Majestic. Zaprezentowane zostan¹,
tak¿e koñcówki mocy - Innamorata, Akasha.
W prezentowanych systemach zagraj¹ tak¿e
lampowe wzmacniacze Ars Sonum - Gran
Filarmonia i Filarmonia.
Zaprezentujemy tak¿e profesjonaln¹, ultra-
dŸwiêkow¹ myjkê p³yt winylowych firmy
KLAudio.
W trakcie wystawy naszymi goœæmi bêd¹
Stefano Jelo (Aqua Acoustic Quality) oraz
Jeff Wells (Wells Audio).

ul. Romanowska 55 E, pasa¿, lok. 9
91-174 £ódŸ
Tel.: 42 61 33 750
Fax: 42 61 33 751
www.audiofast.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 219, 220 / II piêtro, Studio TV3 / I piêtro

System w sali 219 sk³ada siê z gramofonu
Acoustic Signature Ascona MKII z najnow-
szym ramieniem Acoustic Signature TA9000
i wk³adk¹ gramofonow¹ Soundsmith Hype-
rion oraz referencyjnego wieloczêœciowego
Ÿród³a cyfrowego dCS Vivaldi. Wzmoc-
nienie zapewnia w 100% elektronika Dan
D’Agostino w tym najnowsze 1000-watowe
monobloki Progression, przedwzmacniacze
Momentum Pre i Momentum Phonostage,
a g³oœniki, to najnowsze Wilson Audio
YVETTE, nastêpca modelu SOPHIA3.
W sali 220 prezentujemy nowoœæ w naszej
ofercie, zestawy g³oœnikowe Russell-K o
wybitnym stosunku jakoœci do ceny. �ród³em
jest odtwarzacz dCS Rossini pod³¹czony
bezpoœrednio do wzmacniacza Classic Stereo
Dana D’Agostino.

Audiomagic.pl
ul. Sienna 61
00-820 Warszawa
Tel.: 668 478 461
www.audiomagic.pl
  
Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Strefa S³uchawek / I piêtro

Audiomagic zgodnie ze specjalizacj¹ firmy
tak¿e w tym roku skupi siê na s³uchawkach
i PC-Audio w najlepszym wydaniu. Liczymy,
¿e odwiedzaj¹cy odkryj¹ znane im utwory
muzyczne na nowo, ze znacznie wiêksz¹ ilo-
œci¹ detali. U³atwi im to maria¿ amerykañ-
skich, brytyjskich oraz chiñskich marek audio
w hi-endowym wydaniu - Audeze, Chord
Electronics, Enigmacoustics, Comply, Schiit
Audio, Cayin, Etymotic oraz Westone. 
Zaprezentowane zostan¹ po raz pierwszy
w Polsce s³uchawki amerykañskiego pro-
ducenta Enigmacustics, oparte o dwa prze-
tworniki elektroakustyczne, posiadaj¹ce naj-
lepsze cechy przetwornika elektrostatycznego
jak i dynamicznego. Model Dharma D1000
wyceniony na 6950 z³ to absolutny hit tego-
rocznego Audio Video Show, deklasuj¹cy
rywali produkuj¹cych s³uchawki oparte o je-
den przetwornik zarówno w technologii ele-
ktrostatycznej, dynamicznej jak i planarnej. 
Napêdzaæ s³uchawki u nas bêdzie elektronika
brytyjskiej marki Chord Electronics. Brytyj-
czycy posiadaj¹cy niezliczon¹ iloœæ patentów
sami projektuj¹ od podstaw koœci DAC.
Zaprezentowane zostan¹ modele Chord Hugo,
2Qute oraz Hugo TT. 
Przy naszych stoiskach ods³uchaæ bêdzie
mo¿na tak¿e rumuñskie s³uchawki Meze,
które w kilkudziesiêciu publikacjach w Polsce
i na œwiecie ocenione zosta³y jako najlepsze
s³uchawki w cenie do 1500 z³. PrzyjdŸ i po-
czuj moc oraz detalicznoœæ dŸwiêku nieosi¹-
galn¹ dla g³oœników.
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ul. S³oneczna 2
38-300 Gorlice
Tel.: 18 521 3 521, 33 444 69 68
sales@audiomica.com
www.audiomica.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 130 / I piêtro

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 306 / III piêtro, 518 / V piêtro

Audiomica Laboratory

Tel.: 600 908 444
www.audiophilar.com  

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 132 / I piêtro

Audiophilar

Kolejny raz mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa
na prezentacjê ekscytuj¹cych systemów
audio. Kto zna Audiopunkt ten wie, ¿e potra-
fimy z niedrogich urz¹dzeñ wyczarowaæ
piêkny dŸwiêk. Mamy nadziejê ¿e i tym
razem nam siê uda.
W pierwszym pokoju 411 bêdzie prezento-
wany system z³o¿ony z brytyjskich monito-
rów BBC LS3/5 Chartwell by Graham Audio
+ w³oski wzmacniacz Norma Audio. Wspa-
nia³e kultowe g³oœniki + piêkny barwny
wzmacniacz poka¿¹ nam ca³e piêkno muzyki.
W pokoju 415 system bêdzie opiera³ siê
o g³oœniki polskiej firmy Sound Project. Do
napêdzenia kolumn zaprosiliœmy magiczn¹
japoñsk¹ elektronikê firmy Soul Note, która
s³ynie przede wszystkim z niesamowitej
transparentnoœci i czystoœci przekazu w do-
datku z du¿¹ dawk¹ muzykalnoœci.
W trzecim pokoju 418 za spraw¹ wyj¹tko-
wych g³oœników izraelskiej firmy PureAudio
Project, opartych o konstrukcjê Open Baffle
(g³oœniki bez obudowy) i towarzysz¹cej im
sprawdzonej znakomicie muzykalnej elektro-
niki firmy Soul Note bêdziemy starali siê
Pañstwu przedstawiæ jak realistyczna i piê-
kna mo¿e byæ muzyka.

Audiopunkt

ul. Chemiczna 3
65-713 Zielona Góra
Tel.: 502 485 808 (Audiothlon);
Tel.: 601 742 490 (Media4Home)
www.audiothlon.com
www.media4home.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 515 / V piêtro

Audiothlon & Media4Home

Audiomica Laboratory - produkujemy prze-
wody do zastosowañ audio-video. Jesteœmy
mark¹ z globalnym zasiêgiem. Nasze pro-
dukty odnosz¹ sukcesy na wszystkich kon-
tynentach. Liczne nagrody i wyró¿nienia to
dla nas motywacja do coraz ciê¿szej pracy…
wyniki oceñcie sami.
W dwóch pokojach w hotelu Sobieski zapre-
zentujemy wspólne dzie³a w obrêbie Polskie-
go Klastra Audio. Wspólnie z najlepszymi
polskimi producentami audio, pokarzemy
dwa systemy zbudowane wy³¹cznie z pol-
skich komponentów: Dream Reference 001
oraz Dream Reference 002. Na potrzeby je-
dnego z systemów powsta³ ciekawy upgrade
przewodów na bazie Excellence Series.
Zapraszamy równie¿ na prezentacje Audio-
mica Laboratory na Stadion PGE Narodowy.
Wspólnie z Zeta Zero poka¿emy najwy¿sze
modele przewodów w akcji z nowymi kolu-
mnami Orbital 360.

Na tego rocznej wystawie Audio Video Show
bêdziemy mieli przyjemnoœæ zaprezentowaæ
Pañstwu nasze stoliki audio w odœwie¿onych
i ulepszonych wersjach Singature. Bêd¹ nimi
Platform Line Double & Single Signature oraz
Modern Line Signature. Cech¹ charaktery-
styczn¹ ka¿dego stolika w wersji Signature,
s¹ blaty wykonane z grubej sklejki liœciastej,
pokryte oklein¹ naturaln¹ oraz widocznym
rysunkiem sklejki na w¹skiej krawêdzi. Ca-
³oœæ wykoñczona jest lakierami w wysokim
po³ysku. Dodatkowo nogi w tej wersji zys-
ka³y wykoñczenie chromem w po³ysku, co
w po³¹czeniu z blatami, tworzy idealn¹ kom-
pozycjê. Wraz z nowymi materia³ami oraz
ich wykoñczeniami zwiêkszy³y siê równie¿
gruboœci blatów jak i œrednice nóg. Wszystko
to po to, aby jeszcze bardziej wzmocniæ
wytrzyma³oœæ i stabilnoœæ naszych stolików
oraz sprostaæ oczekiwaniom najbardziej

wymagaj¹cych audiofilów. Jak co roku i tym
razem towarzyszyæ nam bêdzie elektronika
naszych przyjació³ z Amare Musica, która
z pewnoœci¹ zapewni Pañstwu jedno z najle-
pszych brzmieñ wystawy.

ul. Stefana Batorego 35
02-591 Warszawa
Tel.: 22 825 30 90, 601 171 299
www.audiopunkt.com.pl
www.sklep.audiopunkt.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 411, 415, 416 / IV piêtro

Warszawskie Audio Video Show jest dla nas
od zawsze okazj¹ do zaprezentowania no-
woœci ofertowych marek. W tym roku zapre-
zentujemy system skomponowany z najno-
wszych kolumn trójdro¿nych Equilibrium
z serii Black Orchid pod³¹czonych, tradycyj-
nie ju¿, do elektroniki „za wyobra¿alne pie-

ni¹dze”. Tym razem bêd¹ to komponenty
brytyjskiego NAIMa w rozmiarze mini - Uniti
Qute i 2xNAP100. Ca³oœæ bêdzie okablowana
przewodami g³oœnikowymi i interkonektami
z nowej serii Equilibrium - PURE, a zasilanie
systemu zapewni nowy mini power box
ENERR Zero 4S z przewodami pr¹dowymi
ENERR z serii Transcenda. Najnowsze kolu-
mny Equilibrium Black Orchid S8 to trójdro-
¿ne pod³ogówki wykorzystuj¹ce modyfiko-
wane przez nas tweetery magnezowo-alumi-
niowe oraz nowe drivery œredniotonowe
i basowe z ryflowanymi membranami papie-
rowymi z serii Orchestra by ETON. Obiecuje-
my granie dynamiczne, otwarte, muzykalne...
Zapraszamy.

ul. So³tysowska 35A
31-589 Kraków
Tel.: 12 686 10 15
www.audiotrendt.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 510 / V piêtro

Audiotrendt

Salon Audiotrendt to specjaliœci audio video,
którym przyœwieca zawsze jeden cel, zado-
wolenie klienta i osi¹gniêcie efektu najlepsze-
go z mo¿liwych. Nasz¹ misj¹ nie jest prezen-
towanie rozwi¹zañ oczywistych, „gotowców”
spotykanych na masow¹ skalê, ale rozwi¹zañ
szytych na miarê, które pozwalaj¹ nam pre-
zentowaæ siê na najwiêkszych wystawach
budz¹c zawsze du¿e emocje. Jesteœmy salo-
nem bardzo rzadko pod¹¿aj¹cym za trendami
w swoich propozycjach systemów. W zamian
za to staramy siê wyznaczaæ je samemu.
Posiadamy bardzo szerok¹ gam¹ produktow¹
co pozwala nam na elastycznoœæ konfigu-
racji, z czego wszystkie mo¿na przetestowaæ
w naszej sali ods³uchowej w Krakowie.
W tym roku zapraszamy do hotelu Radisson
Blu Sobieski na spotkanie w mi³ej atmosferze,
okraszone cudown¹ muzyk¹ p³yn¹c¹ ze
szwajcarskich kolumn marki Piega, legen-
darnych kolumn elektrostatycznych marki
QUAD wraz z elektronik¹ tego¿ producenta.
Nad stabilnoœci¹ pr¹dow¹ systemu pracowaæ
bêdzie jeden z liderów w dziedzinie zasilania
- Gigawatt.
Na produkty wystawowe Audio Video Show
proponujemy atrakcyjne rabaty, dziêki którym
byæ mo¿e uda siê uzupe³niæ czêœciowo, b¹dŸ
te¿ w ca³oœci swój system. Na wystawie
oprócz prezentacji przygotowanego systemu,
s³u¿ymy porad¹ w zakresie budowania no-
wego systemu, jego rekonfiguracji, ewentu-
alnie konsultacji projektu wykonawczego
systemu audio video.
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REKLAMA

MOJE AUDIO

Audium ma ju¿ w Polsce piêæ lat. Zaprasza-
my na prezentacjê bardzo spójnej koncepcji
g³oœnikowej, opatrzonej etykiet¹ Made In
Germany. G³oœniki Audium zaskocz¹ nawet
wytrawnych adeptów dŸwiêku wysokiej klasy,
a dla przeciêtnych u¿ytkowników sprzêtu
hi-fi, mog¹ byæ istnym szokiem. Z niewielkich
rozmiarów skrzynek wydobywa siê bowiem
dŸwiêk o niespotykanie du¿ej skali, a na usta
ciœnie siê pytanie, dlaczego widaæ tylko jeden
maleñki g³oœnik? OdpowiedŸ jest prosta,
wszystkie modele Audium skonstruowano
w oparciu o ultralekki g³oœnik szerokopasmo-
wy o œrednicy 7.5 cm, wspomagany owal-
nym papierowym wooferem zamontowanym
w podstawie g³oœnika. W tym roku zaprasza-
my na prezentacjê rozwi¹zañ aktywnych i
pó³ - aktywnych bogato reprezentowanych
w katalogu Audium w towarzystwie prze³o-
mowych rozwi¹zania technicznych firmy
Arini Audio, stworzonych zarówno dla wybre-
dnego konesera muzyki, jak i pocz¹tkuj¹cego
entuzjasty. Aby osi¹gn¹æ wzorcow¹ jakoœæ
brzmienia, zaprojektowaliœmy od podstaw
okablowanie z serii Individual. Kable te po-
siadaj¹ precyzyjnie okreœlony przebieg to-
nalny, dopasowany do prezentowanego
systemu. Dziêki temu us³yszysz przynajmniej
dwa razy wiêcej informacji, ka¿dy dŸwiêk
w swojej pe³ni i potêdze i ka¿dy, najcichszy
nawet szmer. Przes³uchaj swoje ulubione
nagrania w prezentowanym systemie.

Audium Poland & Arini Audio

Mike Stojanovica 1
37000 Krusevac, Serbia
Tel.: 381 62 232307
www.aurisaudio.rs
info@aurisaudio.rs

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 615 / VI piêtro

Auris Audio

Misj¹ serbskiej firmy Auris Audio zawsze by³o
i do dziœ pozostaje, spe³nianie ¿yczeñ nawet
najbardziej wybrednych audiofilów. Firma
œwiadomie zainwestowa³a w pomys³y i te-
chnologiê, która stylistycznie nawi¹zuje do
czasów retro. Nie pomija przy tym aspektu
jakoœci dŸwiêku. Filozofia Auris Audio wywo-

AV.Net Sieci Audiowizualne Sp. z o.o., Dzia³
Dystrybucji, to suma wielu lat doœwiadczeñ
firmy na rynku audiowizualnym. Najwa¿niej-
szy dla AV.Net jest obraz, st¹d pierwsza
nasza obecnoœæ na Audio Video Show, który
dotychczas koncentrowa³ siê na Audio. Spe-
cjalizujemy siê w sprzeda¿y projektorów
profesjonalnych oraz do kina domowego
prezentuj¹cych obraz najwy¿szej jakoœci,
a tak¿e dodatkowego osprzêtu i produktów
niezbêdnych do tworzenia kompletnych sys-
temów projekcyjnych. W tegorocznej edycji
Audio Video Show 2016 zaprezentujemy pro-
jektor JVC z bie¿¹cej oferty urz¹dzeñ profe-
sjonalnych do kina domowego z serii Refe-
rence Series, model DLA-RS500 z presti¿o-
w¹ ocen¹ ‘Referencja’ na niezale¿nym spe-
cjalistycznym por talu HDTVPolska.com.
Prawdziw¹ gratk¹ bêdzie jednak premierowy
pokaz najnowszego laserowego projektora
JVC DLA-Z1 o rzeczywistej rozdzielczoœci
4K, który wejdzie do oferty produktowej
w najbli¿szym czasie.
Projektory zaœwiec¹ na ekran ramowy firmy
Stewart Filmscreen znanej z najwy¿szej jako-
œci wykonania oraz referencyjnych powierz-
chni projekcyjnych z certyfikatami THX i ISF
u¿ywanych m.in. w studiach filmowych. Jako
wy³¹czny dystrybutor uchwytów projektoro-
wych Peerless-AV w Polsce zaprezentujemy
najlepsze na rynku uchwyty z mikrometry-
czn¹ regulacj¹ po³o¿enia w ka¿dej p³aszczy-

AV.Net Sieci
Audiowizualne Sp. z o.o.

ul. Trudna 46
32-700 Bochnia
Tel.: 516 048 997
www.audium.net.pl
www.ariniaudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 201, 202 / II piêtro

dzi siê z nowoczesnej technologii, nawi¹zuje
do naturalnych materia³ów i ³¹czy z metodami
produkcji, dziêki którym urz¹dzenia posiadaj¹
duszê. In¿ynierowie firmy Auris to zespó³
z du¿ym doœwiadczeniem w projektowaniu
wzmacniaczy. Ka¿de z urz¹dzeñ traktowane
jest z  najwy¿sz¹ starannoœci¹ i oddaniem.
Niezale¿nie od ogromnego doœwiadczenia
i wiedzy firma ci¹gle inwestuje swój rozwój
jak i powiêksza zaplecze produkcyjne. Te
doœwiadczenia pozwalaj¹ produktom Auris
Audio równaæ siê z najlepszymi markami
w bran¿y. Dziêki szlachetnemu i jednoczeœnie
nowoczesnemu wygl¹dowi oraz bezkompro-
misowej konstrukcji Auris Audio bez proble-
mu odnajduje siê wœród najlepszych produ-
centów sprzêtu audio.

04-118 Warszawa
ul. Ostrobramska 104
www.av.net.pl
www.hcx.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 136 / I piêtro

Ÿnie. Poka¿emy tak¿e szeroki wybór kabli
HDMI firmy PureLink GmbH, daj¹cych gwa-
rancjê transmisji sygna³u 4K oraz specjaln¹
konstrukcje z³¹czy, umo¿liwiaj¹cych wielo-
letnie, bezawaryjne u¿ytkowanie.

Avatar Audio
16-010 Osowicze 64a
Bia³ystok
Tel.: 509 928 990
www.avatar-audio.com

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip
Sala: Azalia III

W maju br. zakoñczyliœmy kilkuletnie prace
nad now¹ generacj¹ kolumn Holophony.
Instrument do odtwarzania muzyki zosta³
nastrojony.
Zmianie uleg³y wszystkie elementy kolumn
z wyj¹tkiem g³oœników. Wybrane do badañ
w 2009 roku przetworniki sprzed 50-60 lat
potwierdzi³y sw¹ klasê, ale okaza³y siê te¿
nadzwyczaj wymagaj¹ce. Ich wyj¹tkowa
szybkoœæ i przezroczystoœæ ujawnia najdro-
bniejsze niedoskona³oœci zwrotnicy i wymaga
niespotykanej precyzji w jej budowie. Po
przetestowaniu kilku tysiêcy prototypów wy-
daje siê, ¿e wymagania te zosta³y spe³nione.
Holophony to prawdopodobnie jedyne do-
stêpne na rynku kolumny g³oœnikowe, które
posiadaj¹:
- oryginalne g³oœniki z lat 50 i 60-tych ub.
wieku z ultralekkimi papierowymi membrana-
mi, niezrównanie szybkimi i precyzyjnymi,
- bardzo ma³¹ moc (15-20 W), dziêki czemu
uzyskuj¹ ekstremaln¹ rozdzielczoœæ i przez-
roczystoœæ,
- terminale do uziemienia koszy g³oœników,
co mocno poprawia barwê i separacjê,
- miêkk¹ powierzchniê obudowy wokó³ g³o-
œników (oklejone s¹ filcem), co zapobiega
niekorzystnym odbiciom dŸwiêku,
- ustawienie na poduszkach magnetycznych
(efekt lewitacji), co skutecznie chroni przed
wibracjami,
- ca³kowicie niezale¿ny modu³ wysoko-œre-
dniotonowy, magnetycznie lewituj¹cy nad
skrzyni¹ basow¹, co zapobiega przenosze-
niu wibracji,
- wszystkie po³¹czenia elektryczne wykonane
bez lutowania (bez u¿ycia cyny, która degra-
duje dŸwiêk).
W tym roku zaprezentujemy dwa nowe re-
welacyjne Ÿród³a dŸwiêku: streamer Avatar
Audio LiveBIT wraz z lampowym przetworni-
kiem C/A Audio-Akustyki oraz magnetofon
szpulowy Revox PR99. Pozosta³e elementy
toru to nowa wersja wzmacniacza lampo-
wego Audio-Akustyka Primus OTL (transfor-
merless) oraz ulepszone platformy antywi-
bracyjne i podstawki pod kable Receptor,
a tak¿e okablowanie Avatar Audio DreamLink.
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Firma AVCON jest producentem wysokiej
klasy zestawów g³oœnikowych oraz akce-
soriów audio. Brzmienie naszych kolumn
nacechowane jest swobod¹ oraz niezwyk³¹
precyzj¹ odtwarzania detali. Dodatkowym
atutem s¹ perfekcyjnie wykonane obudowy.
Podczas tegorocznej edycji Audio Video
Show skoncentrujemy siê na prezentacji
systemu opartego na trójdro¿nych monito-
rach Avalanche Reference Monitor. To kon-
strukcja ³¹cz¹ca w sobie energiê i potêgê
basu z lekkoœci¹ prezencji sopranów przez
g³oœniki wstêgowe.
Tradycyjnie ju¿, jako Ÿród³o sygna³u oraz
amplifikacja wykorzystana zostanie japoñska
elektronika lampowa firmy Triode.
Jak zwykle bêdzie mo¿liwoœæ zapoznania siê
z naszymi ustrojami akustycznymi Grand-6
o regulowanej proporcji t³umienia do rozpra-
szania.

Avcon
Przemys³aw Nieprzecki

ul. Wajdeloty 10/1
80-437 Gdañsk
Tel.: 58 341 23 20, 601 98 65 08
www.baltlab.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 307 / III piêtro

Baltlab

Baltlab to producent znanych szerokiej rzeszy
melomanów, znakomicie brzmi¹cych wzma-
cniaczy. Sta³e miejsce na polskim rynku
audio, zapewni³ sobie takimi konstrukcjami
jak Epoca 1, 2 i 3. Wielokrotnie nagradzane
przez bran¿ow¹ prasê konstrukcje, których
jedyn¹ inspiracj¹ jest muzyka.Tegoroczna
wystawa bêdzie okazj¹ do zaprezentowania,
znanej ju¿ szerokiemu gronu s³uchaczy,
nowej linii wzmacniaczy o nazwie Endo.
To wzmacniacze pokazuj¹ce wnêtrze muzyki,
czyli to, czym jesteœmy zainteresowani naj-
bardziej. Endo 2 to zbalansowana konstru-
kcja, podtrzymuj¹ca dotychczasow¹ filozofiê
wzmacniaczy bez pêtli ca³kowitego sprzê¿e-
nia zwrotnego, która wspó³pracowaæ bêdzie
z rewelacyjnymi kolumnami g³oœnikowymi
firmy Trenner & Friedl. Jako Ÿród³o wykorzys-
tywaæ bêdziemy znakomicie przyjêty przez

Marka Bang & Olufsen po raz pierwszy
bêdzie uczestniczy³a w Audio Video Show.
W zwi¹zku z tym chcemy siê Pañstwu zapre-
zentowaæ z jak najlepszej strony. Poka¿emy
nasze nowe flagowe g³oœniki BeoLab 90.
Aktywne kolumny, ka¿da z wbudowanymi 18
przetwornikami ScanSpeak i 18 wzmacnia-
czami ICE Power oraz Heliox dedykowanymi
tej konstrukcji o ³¹cznej mocy 8200W. Mo¿li-
woœæ kalibracji g³oœników oraz zmiany chara-
kterystyki i szerokoœci fali dŸwiêkowej na pe-
wno spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem.
Marka Bang & Olufsen kojarzona jest te¿
z piêknymi telewizorami. Audio Video Show
bêdzie dla nas okazj¹ do pokazania naszych
premier. Telewizora BeoVision 14, którego
aluminiowa rama, wyj¹tkowy kszta³t oraz
os³ona z drewnianych listewek skrywaj¹ca
trójdro¿ne g³oœniki stereo o mocy 180W,
zachwyci ka¿dego konesera piêkna i techno-
logii. Drugim telewizorem jest BeoVision
Horizon, telewizor wykonany z aluminium
i stali wyposa¿ony w ciekaw¹ gamê mo-
cowañ aby spe³niæ wymogi dzisiejszego
szybkiego i elastycznego ¿ycia. Telewizor
w bardzo minimalistycznym wydaniu, ideal-
ny jako pocz¹tek Pañstwa przygody z mark¹
Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen Polska

W 2016 roku w dystrybucji Best Audio poja-
wi³y siê dwie nowe marki: brytyjskie gramo-
fony Edwards Audio i japoñskie wk³adki Hana
Cartridges.
Edwards Audio to marka stworzona pod
skrzyd³ami znanej od lat firmy Talk Electro-
nics, szczyc¹cej siê tym, ¿e wszystkie pro-
dukowane urz¹dzenia powstaj¹ na miejscu
w Anglii.

Best-Audio

Best Music - producent stolików audio dla
wymagaj¹cych. Oferta sk³ada siê z siedmiu
modeli, zaprojektowanych w celu zapew-
nienia solidnego podparcia dla wiêkszoœci
systemów audio. Ka¿dy z proponowanych
modeli wyró¿nia siê dba³oœci¹ o szczegó³y,
co jest konsekwencj¹ ich rêcznego wykona-
nia. Jako materia³y do blatów wykorzysty-
wane s¹ materia³y naturalne: granit, drewno
krajowe i egzotyczne, MDF, w ró¿nych wa-
riantach wykoñczenia. Konstrukcje stalowe
oparte s¹ na wysokowytrzyma³ej stali, a ich
po³¹czenie wykonane jest w taki sposób aby
nie by³o widoczne. Stoliki audio bêd¹ pre-
zentowane w doborowym towarzystwie gra-
mofonów marki Fonica.

Best Music

Black Record Store to nowy sklep na polskiej
muzycznej mapie. Dedykowany jest wszys-
tkim mi³oœnikom najbardziej szlachetnego
noœnika dŸwiêku, jakim jest i bêdzie klasy-
czna czarna p³yta winylowa. Oferujemy du¿y
wybór nowych p³yt winylowych, od klasy-
cznego rocka i muzyki alternatywnej, soulu,
elektroniki, nowego i klasycznego jazzu, po
world music i muzykê eksperymentaln¹. Tak
jak i wy, jesteœmy fanami muzyki. Razem
z wami chcemy budowaæ spo³ecznoœæ mi³o-
œników nie tylko czarnego kr¹¿ka, ale przede
wszystkim pomost pomiêdzy muzyk¹ i Arty-
stami. Razem z wami chcemy stworzyæ
najlepsze miejsce godne dla wielkiej muzyki
- niech ¿yj¹ wielkie p³yty i du¿e ok³adki!

Black Record Store

Czeska firma BLOCK AUDIO zaprezentuje
w tym roku przedwzmacniacz oraz bezkom-
promisowe monobloki. Urz¹dzenia pracuj¹
w klasie A. Przedwzmacniacz Line Block to
urz¹dzenie w konfiguracji dual mono. Zasila-
ne jest z osobnego bateryjnego Ÿród³a Power
Block, które zapewnia pe³ne odseparowane
odseparowanie od sieci elektrycznej. Posiada
on równie¿ sekcjê phono dla wk³adek MC
/MM. Koñcówka mocy Mono Block zapewne
bêdzie jednym z najpotê¿niejszych mocowo
urz¹dzeñ na tegorocznej wystawie. Trafo
2.5 kW wraz z kondensatorami filtruj¹cymi
o pojemnoœci 500 000?F na kana³ z ³atwo-
œci¹ poradz¹ sobie z ka¿dym zestawem ko-
lumn i praktycznie dowolnym poziomem
g³oœnoœci. Za pomoc¹ prze³¹cznika mo¿na
zmieniæ tryb pracy na ECO, który zapewni
ni¿szy pobór mocy.

Block Audio s.r.o.

W tym roku zapraszamy serdecznie wszys-
tkich do pokoju 518 w hotelu Radisson Blu
Sobieski. Chcemy wraz z innymi cz³onkami
Polskiego Klastra Audio zaprezentowaæ
nasze produkty. Bêd¹ te¿ nowoœci. Czekamy
na Was. Wiêcej informacji mo¿ecie znaleŸæ
na naszej stronie.

Bodnar Audio

Skolegade 44c
8600 Silkeborg, Denmark
www.buchardt-audio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 212 / II piêtro

Buchardt Audio ApS

ul. Wierzbowa 2
05-870 B³onie
Tel.: 606 917 718
avcon@avcon.com.pl
www.avcon.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 216 / II piêtro

zachodni¹ prasê, amerykañski przetwornik
cyfrowo-analogowy Exogal Comet.

Royal Wilanów
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Tel.: 796 999 511
wilanow@beostores.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Symfonia II / I piêtro

ul. Traugutta 25
90-113 £ódŸ
Tel.: 504 290 010
info@bestaudio.pl
www.sklep.bestaudio.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 228 / II piêtro

W naszej sali zaprezentujemy przekrój naj-
nowszej ofer ty gramofonów poczynaj¹c
od bud¿etowego Apprentice Lite za nieca³e
1700 z³ po najwy¿szy model TT3SE kosztu-
j¹cy niespe³na 5000 z³. Wszystkie modele
Edwards Audio wyposa¿one s¹ w fabryczne
pokrywy.
Hana to wk³adki MC które w bardzo krótkim
czasie zdoby³y ogromne uznanie recenzen-
tów i u¿ytkowników. Obydwa modele Hana S
i Hana E w ka¿dym teœcie zbieraj¹ same po-
chwa³y i oceniane s¹ jako rewelacja w swoich
grupach cenowych.
Idealnym uzupe³nieniem oferty gramofonów
i wk³adek bêd¹ akcesoria do czyszczenia
firmy AM Denmark.
Advance Acoustic jest na polskim rynku ju¿
11 lat. W tym roku zaprezentujemy pe³n¹
gamê wzmacniaczy i odtwarzaczy. Polsk¹
premierê bêd¹ mia³y flagowe monobloki X-A
1200 o mocy 450W (8Ohm) oraz najnowszy
mini streamer sieciowy WTX Microstream.
Na naszym stoisku nie zabraknie szwedzkiej
Supry. Wœród pe³nej gamy kabli, wtyków
i listew zasilaj¹cych na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ dwie premiery - kabel g³oœnikowy
Supra XL Annorum i Supra Phono - nowa
wersja interkonektu dedykowanego dla gra-
mofonów.
W 2016 roku Best Audio obchodzi 25-lecie
dzia³alnoœci. Z tej okazji dla wszystkich od-
wiedzaj¹cych wystawê Audio Video Show
przygotowaliœmy atrakcyjne jubileuszowe
oferty. Zapraszamy.

ul. Bzowa 4
63-100 Psarskie
Tel.: 698 616 791
info@bestmusic.com.pl
www.bestmusic.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 305 / III piêtro

Aleje Ujazdowskie 22/10
00-478 Warszawa
Tel.: 730 033 093
www.blackrecordstore.com
info@blackrecordstore.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoisk P³ytowe / II piêtro

Vodarni 1a 
779 00 Olomouc, Czech Republic
 Tel.: +420 604 514 282
ms@blockaudio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 310 / III piêtro

ul. Obroki 130
40-833 Katowice
Tel.: 501 23 64 12

www.bodnaraudio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 518 / V piêtro

Skupiamy siê wy³¹cznie na wydajnoœci i jako-
œci. Buchardt Audio jest duñskim producen-
tem hi-endowych zestawów g³oœnikowych.
Firma produkuje przystêpne cenowo kolumny,
które cechuje staranny projekt i precyzyjne
wykonanie. Zestawy powsta³y dziêki wspó³-
pracy z jednym z najbardziej utalentowanych
programistów i in¿ynierów w bran¿y. 
Buchardt Audio chce konkurowaæ na rynku
jakoœci¹ i cen¹. Zestawy cechuje wydajnoœæ
oraz doskona³e brzmienie. W tym zakresie
kolumny Buchardt Audio mog¹ konkurowaæ
ze znacznie dro¿szymi produktami. W poli-
tyce cenowej firmy pomocna jest decyzja
zwi¹zana z rezygnacj¹ z poœrednictwa
dealerów i dystrybutorów. Na cenê ma
wp³yw tak¿e ograniczony koszt marketingu.
Dziêki temu firma eliminuje skutecznie
60-70% dodatkowych kosztów. 

CORE trends
ul. Œw. Franciszka 62
93-479 £ódŸ
Tel.: 799 811 040
Tel.: 737 530 733
info@coretrends.pl
www.coretrends.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski  

Sala: 301, 302 / III piêtro

CORE Trends jest wy³¹cznym dystrybutorem
w Polsce marek: Agath, Artnovicon, Audionet,
Ceratec, Chord & Major, Datasat, iEast,
Pendulumic, Schnepel, Schroers & Schroers,
Screen Innovations, Soundtect, Stewar t
Filmscreen, Thixar, Townshend Audio, Triad,
Wall-Smart, Wolf Cinema, YG Acoustics
i wiele innych. 
Zapraszamy na prezentacjê kilku nowych
urz¹dzeñ, w tym kolumn klasy ultra hi-end

Carmel 2, amerykañskiego producenta YG
Acoustics  (Best Loudspeakers of the Year
2015, 2016) oraz premierowy pokaz serii
Ultra firmy Audionet (German Brand Award’
16 Winner). Do po³¹czeñ bêd¹ u¿ywane przej-
rzyste i transparentne kable Townshend Audio.
Zaprezentujemy now¹ markê na polskim
rynku Artnovicon, modne i wysokiej wydaj-
noœci panele akustyczne. Pokazany zostanie
równie¿ Hi-Fi meble Schnepel, Schroers
& Schroers, unikalne produkty antywibra-
cyjne Thixar i Townshend Audio. Zapraszamy
serdecznie Pañstwa na spotkanie z muzyk¹
wraz z pierwsze na œwiecie s³uchawkami
tonaln¹ firmy Chord & Major i bezkompromi-
sowymi s³uchawkami bezprzewodowymi
producenta z Singapuru, firmy Pendulumic. 
CORE trends to marka budowana na czte-
rech filarach wartoœci: Comfort-Opportunity
-Reliability-Efficiency. S¹ to g³ówne tenden-
cje, które towarzysz¹ nam w naszej pracy
na co dzieñ, si³a napêdowa i ostateczny cel,
w naszym rozumieniu mody i stylu.
Firma CORE trends Sp. z o.o. do swojej
gamy produktów z precyzj¹ i starannoœci¹
wybiera tylko te najbardziej innowacyjne,
najbardziej wydajne i niezawodne produkty
na rynku. Staramy siê by proponowany przez
nas asortyment stanowi³y produkty idealnie
zaprojektowane, posiadaj¹ce bezproblemow¹
integracjê oraz maksymaln¹ wydajnoœæ,
daj¹ce naszym klientom poczucie przyjemno-
œci i wygody, tym samym czyni¹c nasz¹
pracê przyjemnym hobby dla nas samych.

CubeAudio

W tym roku przygotowaliœmy dla Pañstwa
prezentacjê zestawów g³oœnikowych Cube
Audio Bliss C. Kolumny zbudowane s¹ w opar-
ciu o jeden z najbardziej nowatorskich 8 ca-
lowych przetworników szerokopasmowych.
Wœród rozwi¹zañ opracowanych przez
CubeAudio znajdziecie pañstwo: hybrydowy
uk³ad magnetyczny, zaawansowany uk³ad
pierœcieni Faradaya, ultra-linearne zawiesze-
nie dolne oraz wielosektorowa konstrukcja
membran.
Zarówno projektowanie g³oœników jak i ich
produkcja odbywa siê w Polsce. Dzia³amy
dla Pañstwa od 7 lat. W ofercie znajduj¹ siê
g³oœniki szerokopasmowe prezentowane na
tegorocznej wystawie kolumny oraz tuby
akustyczne.

Os. Powstañ Narodowych 43
61-216 Poznañ
Tel.: 507 576 410
www.cubeaudio.eu

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 311 / III piêtro
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ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
Tel: 22 331 55 55
www.salonydenon.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Galeria I-III, Husaria / parter

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Ksi¹¿êca, Strefa S³uchawkowa / I piêtro

Denon Salony Firmowe

W targach Audio Video Show bierzemy udzia³
od 2013 roku. Podczas tegorocznej edycji,
po raz drugi zaprezentujemy kompletny,
autorski system Destination Audio. W jego
sk³ad wchodz¹ w pe³ni tubowe, trójdro¿ne
kolumny, zbudowane na bazie projektowa-
nych na zamówienie 16" g³oœników baso-
wych (2 szt. na kolumnê), kompresyjnego
4" g³oœnika œredniotonowego i fabrycznego
g³oœnika wysokotonowego JBL.
Tuba basowa wykonana jest rêcznie z drewna
liœciastego, gdzie gruboœæ œcianek miejscami
wynosi do 12 cm. Tuba œrednio-tonowa jest
równie¿ rêcznie wykonywana z wielu warstw
drewna metod¹ giêcia. Ca³oœæ jest rêcznie
fornirowana, woskowana i lakierowana. Kolu-
mny s¹ robione wy³¹cznie na zamówienie
a czas realizacji ze wzglêdu na skalê trudno-
œci i skomplikowania wynosi od 4 do 6 mie-
siêcy. Zestaw tubowy osi¹ga skutecznoœæ
106dB, co pozwala skorzystaæ z dobro-
dziejstw pojedynczych triod ma³ej mocy
w roli wzmocnienia. W naszym przypadku
bêd¹ to autorskie, monofoniczne koñcówki
o mocy 2W, oparte na lampie 45 i wspó³pra-
cuj¹ce z dzielonym przedwzmacniaczem na
lampach 76 oraz ECC40.
�ród³em bêdzie lampowy DAC PCM Destina-
tion Audio w po³¹czeniu z fabrycznym kom-
puterem Mac Mini w roli transportu.

Destination Audio

Denon Salony Firmowe (Audio Video Design
Sp. z o.o.), to polska sieæ specjalistycznych
sklepów oferuj¹cych wysokiej klasy sprzêt
audiowizualny. Za³o¿ona ponad 20 lat temu
firma posiada w swojej ofercie produkty naj-
wy¿szej klasy. Swoim klientom udostêpnia
zarówno minimalistyczne zestawy w przy-
stêpnych cenach i wysokiej jakoœci, jak
i wyrafinowane systemy audio/wideo prze-
znaczone dla domów i rezydencji. Spó³ka
proponuje produkty renomowanych marek,
znanych na ca³ym œwiecie producentów
sprzêtu audiowizualnego, takich jak: Denon,
Marantz, Audio Research, Dali, Canton,
Sonus faber, Q Acoustics, B&O Play,
Monster, HEOS by Denon, Sonos, Sumiko,
Wadia, QED oraz wielu innych.
Zami³owanie do doskona³ego brzmienia
i atrakcyjna oferta sprzêtu najwy¿szej klasy
zaowocowa³y dynamicznym rozwojem dzia-
³alnoœci. Obecnie spó³ka prowadzi dziesiêæ
salonów stacjonarnych, znajduj¹cych siê
w presti¿owych galeriach handlowych naj-
wiêkszych miast Polski - cztery w Warsza-
wie, dwa w Poznaniu, po jednym w Gdañsku,
Krakowie, Katowicach i Wroc³awiu, a tak¿e
specjalistyczny sklep internetowy. Poza
granicami spó³ka posiada równie¿ Salony
Denon w Budapeszcie na Wêgrzech oraz
w Wilnie na Litwie.
Spó³ka oferuje produkty najwy¿szej jakoœci
zapewniaj¹c kompleksow¹ ofertê sprzêtow¹
i akcesoryjn¹, prezentacje we w³asnych
salach ods³uchowych, a tak¿e us³ugi instala-
cyjne, pe³en pakiet obs³ugi posprzeda¿owej
oraz specjalne warunki gwarancyjne nawet
do 5 lat!
Sukces firmy jest owocem wytrwa³ej, rzetel-
nej pracy i ogromnej pasji. Potrzeba i chêæ
osi¹gania doskona³ego brzmienia stoi u pod-
staw dzia³ania ca³ego zespo³u.
Zapraszamy do naszych salonów!
Audio Video Design Sp. z o.o., to spó³ka
nale¿¹ca do grupy firm Horn Distribution S.A.

ul. Warszawska 22
96-321 Huta ¯abiowolska
Tel.: 697 227 229

www.destinationaudio.eu
destinationaudio@gmail.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 213 / II piêtro

DIMD
Bruninieku iela 16
Riga LV-1001, Latvia
www.dimd.eu

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 412 / IV piêtro

DIMD jest bardzo m³od¹ mark¹. Patrz¹c na
ich wzmacniacze, mo¿na nabraæ przekonania,
¿e konstruktorzy w tej firmie maj¹ prawdziw¹
obsesjê na punkcie ³¹czenia luksusowego
wzornictwa z estetyk¹ urz¹dzeñ lampowych.
Podczas Audio Video Show 2016 firma
zaprezentuje swoje  pierwsze dzie³o sztuki,
stereofoniczn¹ koñcówkê mocy PP10.
„W DIMD wierzymy, ¿e piêkny wygl¹d mo¿e
iœæ w parze z nieskaziteln¹ jakoœci¹. Nasze
podejœcie polega na starannej optymalizacji,
opartej na prawdziwych, mierzalnych para-
metrach. Dodatkowym znakiem rozpoznaw-
czym firmy DIMD jest rêczne wykonanie
z zastosowaniem monta¿u point-to-point.
W rezultacie powsta³ wzmacniacz o najbar-
dziej autentycznym brzmieniu."

DirAudio
ul. Bolkowska 4 / 31 B
01-466 Warszawa
Tel.: 570 160 857
www.diraudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 107 / I piêtro

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê
z ofert¹ firmy DirAudio, dystrybutora okablo-
wania oraz z³¹czy audio/video firmy KáCsa
z Budapesztu. Oferujemy produkty do zasto-
sowañ High-End, Hi-Fi, PA (Public Access)
oraz DIY. W procesie produkcji wykorzysty-
wane s¹ kable z przewodnikami OFC, SPC
oraz wysokiej czystoœci monokrystalicznej
miedzi 6N UP-OCC. Profesjonalni technicy
firmy KáCsa posiadaj¹ ponad 20 letnie
doœwiadczenie w produkcji kabli audio/video.
Stosuj¹ przy tym z³¹cza pokryte z³otem,
srebrem lub rodem. Wybieraj¹c dany rodzaj
przewodnika i z³¹czy, dopasowujesz produkt
do swojego upodobania i smaku, tak jak
muzyka, której s³uchasz!

Draabe Technologies
GmbH

Nasza firma jest w tym roku po raz pierwszy
w Warszawie! Na tegorocznej wystawie
Audio Video Show zaprezentujemy maszyny
do mycia p³yt winylowych Nessie Vinylcleaner
oraz Nessie Vinylmaster.
Maszyny produkowane s¹ w naszej fabryce
niedaleko Hamburga. Model Nessie Vinyl-
master jest juz 5 lat na rynku i ma ponad
1000 u¿ytkowników na ca³ym œwiecie. Nessie
Vinylmaster jest maszyn¹ automatyczn¹, 
pracuj¹c¹ bardzo cicho. Nessie Vinylcleaner
jest nowoœci¹, maj¹c¹ na targach Audio
Video Show 2016 swoj¹ premierê.
Pragniemy pokazaæ Pañstwu jak funkcjonuj¹
nasze maszyny. Chêtnie wymyjemy tak¿e
przyniesiona przez Pañstwa p³ytê winylow¹.

Bei den Kämpen 4
D-21220 Seevetal, Niemcy
Tel.: 41 85 797 48 43
www.vinyl-master.de

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Hall 2 / parter

02-434 Warszawa
ul. £uki Wielkie 3/5
www.eic.pl

E.I.C. Sp. z o.o.
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Firma Elco-Exim zaprezentuje najnowsze mo-
dele kolumn firm Magnat i Heco, elektronikê
firmy Magnat oraz akcesoria Hi-Fi firmy
Oehlbach.
W Sali 206 odbêdzie siê prezentacja kolumn

Elco-Exim

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 119-122 / I piêtro

Na tegorocznej wystawie Audio Video Show
firma E.I.C. poka¿e szeroki przekrój dystry-
buowanych produktów, w tym a¿ piêæ syste-
mów muzycznych. Dwa z nich to instalacje
wielokana³owe, a trzy systemy stereofoniczne
high-end. Pokazy bêd¹ odbywa³y siê na Sta-
dionie PGE Narodowym w czterech salach
o numerach od 119 do 122.
Po raz pierwszy w Polsce mo¿na bêdzie
obejrzeæ i pos³uchaæ spektakularnego kina
domowego opartego na niewielkich bezprze-
wodowych kolumnach wykorzystuj¹cych
technologiê WiSA. Bêdzie to system 5.2
Reference Premiere HD Wireless firmy Klipsch.
Ka¿da z kolumn wchodz¹cych w sk³ad syste-
mu zawiera solidny wzmacniacz perfekcyjnie
napêdzaj¹cy wbudowane w ni¹ g³oœniki.
Ca³oœci¹ zawiaduje HUB, do którego mo¿na
dopi¹æ przez HDMI cztery urz¹dzenia oferu-
j¹ce obraz 4K z HDCP 2.2. Jakoœæ uzyskiwa-
nego dŸwiêku jest po prostu studyjna.
Drugi system kina domowego oparty bê-
dzie na najnowszym amplitunerze ONKYO
TX-RZ3100 i zestawie 5.1 Klipsch Reference
Premiere, który zdoby³ nagrodê EISA. Obej-
rzeæ bêdzie mo¿na równie¿ pe³n¹ aktualn¹
ofertê produktów Onkyo.
Trzy systemy stereo:
Flagowe kolumny g³oœnikowe firmy Tannoy
model Kingdom Royal Carbon Black, napêdza-
ne bêd¹ elektronik¹ Esoteric z linii „Grandioso”:
koñcówki mocy M1, dwuelementowy przed-
wzmacniacz C-1 oraz odtwarzacz CD/CASD
K-01, okablowanie Kimber Kable.
Produkty PMC z najnowszej serii Twenty5
oraz perfekcyjne MB2 SE sterowane bêd¹
ze wzmacniaczy zintegrowanych Esoteric:
F-03 (klasa A) i F-05 oraz odtwarzacza
CD/SACD K-05, okablowanie Kimber Kable.
Najnowsze produkty AURUM R9VOLUTION
i elektronika AURUM. Mo¿na bêdzie pos³u-
chaæ potê¿nego modelu TITAN 9, po³¹czenie
mocy i dynamiki z delikatnoœci¹ i precyzj¹,
okablowanie Straight Wire.

ul. Jana Paw³a II 7
05-077 Warszawa / Stara Mi³osna
Tel.: 22 773 32 16
www.elcoexim.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 205, 206 / II piêtro

Heco, w tym najnowszej pozycji Direct
Dreiklang. Kolumna zachwyca niebanalnym
designem oraz high-endowym brzmieniem
w porównaniu z atrakcyjn¹ cen¹.
W Sali 205 zaprezentujemy kolumny oraz
elektronikê firmy Magnat. Premierê bêd¹
mia³y bezprzewodowe kolumny Magnasphere.
Oczywiœcie nie zabraknie klasycznych roz-
wi¹zañ HI-FI dostarczanych przez niemie-
ckiego producenta.
W obu salach firma Oehlbach zaprezentuje
kondycjonery, listwy zasilaj¹ce oraz profe-
sjonalne okablowanie.

ul. Pi³sudskiego 38
41-200 Sosnowiec
biuro@elinsaudio.com
www.elinsaudio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 715 / VII piêtro

elinsAudio manufacture

Bielsko-Bia³a
Tel.: 886 586 554
hello@encore7.com
www.encore7.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 306 / III piêtro oraz 518 / V piêtro

Encore Seven (EGG-SHELL)

Produktami wystawianymi bêd¹: wzmac-
niacz dzielony Mille o mocy 2x1000W, oraz
wzmacniacz zintegrowany Concerto o mocy
2x250W.
Nasze wzmacniacze zosta³y zaprojektowane
do pracy z wymagaj¹cymi zestawami g³oœni-
kowymi, posiadaj¹ wyj¹tkowo wysoki pr¹d
wyjœciowy i damping factor.
Nowoœci¹ w ofercie naszej firmy bêdzie bez-
kompromisowy przedwzmacniacz gramofo-
nowy MC z rozbudowanym hybrydowym
zasilaniem sieciowo-akumulatorowym.
Nasze nagrody: Mille - Best Product 2014
Magazyn High Fidelity, Concerto - Best
Product 2015 Magazyn High Fidelity.

Encore Seven to polska firma produkuj¹ca
wzmacniacze lampowe pod mark¹ Egg-Shell.
Urz¹dzenia maj¹ charakterystyczny, unikalny
wygl¹d, niespotykany dot¹d w tej bran¿y
i wszystkie reprezentuj¹ klasê A. Producent
stawia na estetykê wizualn¹ i jednoczeœnie
bardzo dobre walory brzmieniowe, potwier-
dzone wieloma pozytywnymi testami w pra-
sie polskiej i zagranicznej oraz tytu³ami
„High-End”, „Rekomendacja” (StereoLife),
„Red Fingerprint” (HighFidelity) oraz „Polski
High-End” (Audio Lifestyle). Sprzêt produko-
wany jest rêcznie w Polsce. Wzmacniacze

Encore Seven docenione s¹ tak¿e poza
naszym krajem (firma posiada 7 przedsta-
wicielstw zagranicznych w tym w Niemczech,
Wielkiej Brytanii i we W³oszech). Encore
Seven jest wspó³za³o¿ycielem i aktywnym
promotorem projektu pod nazw¹ „Polski
Klaster Audio”. W³aœnie w ramach tego zrze-
szenia zaprezentuje swoje wzmacniacze
w dwóch pokojach, jako elementy dwóch
ró¿nych, ca³kowicie polskich systemów
audio wysokiej klasy. Zapraszamy do pokoi
306 i 518 w hotelu Radisson Blu Sobieski.

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: 22 375 75 00
info@epson.pl
www.epson.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 123 / I piêtro

Epson Europe B.V.
oddzia³ w Polsce

Epson - œwiatowy lider na rynku projektorów
multimedialnych - ma przyjemnoœæ zaprosiæ
Pañstwa do odwiedzenia stoiska firmy pod-
czas tegorocznego Audio Video Show na Sta-
dionie Narodowym (hall 13, stanowisko 123).
Bêdzie to okazja m.in. do wziêcia udzia³u
w pierwszym w Polsce publiczny pokazie
nowego projektora 3LCD do kina domo-
wego - modelu EH-TW9300W. Podczas po-
równania do jego poprzednika, cenionego
EH-TW9200W zaprezentujemy rozwój urz¹-
dzeñ do kina domowego, tworzonych
w oparciu o autorsk¹ technologiê obrazo-
wania Epson 3LCD.
W nowym urz¹dzeniu zastosowano rozwi¹-
zania sprawdzone w nagradzanym, prze³o-
mowym projektorze EH-LS10000 (mowa tu
np. o wsparciu dla Ultra HD i rozdzielczoœci
4K, uzyskiwanych za pomoc¹ technologii
4K Enhancement, a tak¿e automatyce zes-
po³u optycznego). W EH-TW9300W po raz
pierwszy w tej klasie urz¹dzeñ zastosowano
równie¿ funkcjê kompensacji jednorodnoœci
obrazu, zarezerwowan¹ dot¹d dla projektorów
PRO AV.
Odwiedzaj¹c stoisko Epson bêdzie mo¿na
tak¿e zapoznaæ siê bezpoœrednio z ca³ym
portfolio nowoczesnych projektorów oraz
scenariuszami ich wykorzystania. Wymieniæ
warto choæby EH-TW5350 ze wsparciem
dla technologii Miracast do zastosowañ
gamingowych, multimedialny stó³ eduka-
cyjny zbudowany na bazie EB-595Wi i EB
-1430Wi oraz pakietu oprogramowania
SMART koñcz¹c na projektorach bizneso-
wych. Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie symulator
wyœcigów samochodowych, oparty na inter-
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Prezentujemy swoje wzmacniacze lampowe
w 3 systemach (p. 401, 405, 406). Wszys-
tkie z nich oparte s¹ o kolumny Pylon Audio.
Niech kilka poni¿szych cytatów pos³u¿y za
zachêtê do odwiedzenia nas podczas tegoro-
cznej wystawy Audio Video Show. Silver
Luna „pos³uchajmy tego wzmacniacza, bo
to kiler.” W. Pacu³a High Fidelity. Titania
„to wspania³y wzmacniacz lampowy! (…)
DŸwiêk najproœciej okreœliæ jako ¿arliwy
i mocny, pe³nokrwisty i plastyczny. Gêsty
i rozdzielczy. Wysokoklasowy.” L. Hegel
Stereo i Kolorowo. Silver Luna Prestige
„w mojej ocenie to fantastyczny wzmac-
niacz.” M. Dyba HiFi Knights.
Jednak g³ówn¹ atrakcj¹ prezentacji Fezz
Audio jest premiera wzmacniacza Mira Ceti,
pierwszej na œwiecie, seryjnie produkowanej
integry single ended opartej o toroidalne
transformatory g³oœnikowe. Przy tej okazji
zapraszamy na spotkanie z konstruktorami
transformatorów Toroidy.pl, które w g³ównej
mierze stanowi¹ o wyj¹tkowych w³aœciwo-
œciach sonicznych wzmacniaczy Fezz Audio.
To spotkanie mo¿e siê okazaæ nie lada gratk¹
dla osób zainteresowanych DIY i okazj¹ do
bli¿szego zapoznania siê z budow¹ transfor-
matorów pro audio.
W pokoju wystawowym (402) prezentowane
s¹ tak¿e obudowy przeznaczone do adaptacji
na potrzeby DIY audio.
Fezz Audio i Pylon Audio s¹ firmami z tylko
polskim kapita³em. PrzyjdŸ do nas i przeko-
naj siê, ¿e Polak potrafi to nie tylko slogan.

Fezz Audio

Focal Polska FNCE S.A. jest dystrybucyjn¹
spó³k¹ zale¿n¹ firmy FOCAL JM LAB SAS.
Od stycznia 2016 zajmuje siê dystrybucj¹

FOCAL Polska FNCE S.A.

Orpelów Numerki 44 
95-082 Dobroñ
Tel.: 697 776 777
www.fonica.pl
rl@fonica.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 305 / III piêtro

Fonica

aktywnym fotelu oraz projektorze instalacyj-
nym.

ESA powsta³a w 1991 r. Zdoby³a sobie reno-
mê dopracowanymi, audiofilskimi konstru-
kcjami kolumn g³oœnikowych wysokiej klasy.
W tym roku zaprezentujemy nowy dwudro-
¿ny podstawkowy model Continuum XXV
Anniversary, bêd¹cy nawi¹zaniem do naszej
klasycznej konstrukcji z lat 90.Jak zwykle
w przypadku kolumn firmy ESA, najwy¿szej
klasy g³oœniki montowane s¹ w rêcznie wy-
konywanych obudowach, dostêpnych w naj-
rozmaitszych naturalnych okleinach. W tym
roku nasze kolumny bêd¹ prezentowane
z lampowymi wzmacniaczami w³oskiej firmy
Mastersound oraz gramofonem angielskiej
firmy Avid jako Ÿród³em.

ESA

Jesteœmy wielkimi fanami muzyki. Analog to
od ponad 100 lat jej synonim, st¹d ju¿ krótka
droga do naszej nazwy Fanalog, czyli fan
analogu. Pragniemy popularyzowaæ systemy
audio wykorzystuj¹ce gramofony oraz prze-
kazywaæ jak najwiêcej informacji dotycz¹-
cych tej tematyki. Na naszej stronie mo¿na
znaleŸæ porady i wskazówki dla pocz¹tkuj¹-
cych oraz teksty skierowane do wytrawnych
fanów winyli, którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹
wiedzê. Nie ograniczamy siê tylko do popu-
laryzacji analogów. Oferujemy muzykê na
innych noœnikach: CD, DVD, BRD, SACD
oraz sprzêt, dziêki któremu mo¿emy siê na-
cieszyæ muzyk¹ zaklêt¹ w p³ytach. Opisujemy
ca³y rynek muzyczny, wybieramy najwa¿niej-
sze, najbardziej znacz¹ce albumy zarówno
nowe jak i te historyczne, ponadto przybli¿a-
my mniej znanych, ale ciekawych wykonaw-
ców. Aktualnie oferta Fanalogu liczy prawie
9000 tytu³ów dostêpnych w trybie 24 godziny
od zamówienia. Dodatkowo rejestruj¹c siê
na stronie www.voiceshop.pl zaznaczywszy

fanalog.pl

ul. Jontka 5
04-823 Warszawa
Tel.: 22 615 50 01, 601 69 21 48
biuro@esa.com.pl
www.esa.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 225 / II piêtro

ul. Mostowa 4
43-400 Cieszyn
Tel.: +48 33 851 26 91
www.fanalog.pl
www.voiceshop.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoiska p³ytowe / II piêtro

opcjê odbioru newsletteru ju¿ nigdy nie prze-
gapisz ¿adnej nowoœci p³ytowej.
W³aœcicielem projektu fanalog.pl jest firma
Voice.

ul. Mazowiecka 20
16-001 Ksiê¿yno
www.fezzaudio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 405, 406 / IV piêtro

Al. Wyzwolenia 3/5
00-572 Warszawa
Tel.: 22 270 29 45, 729 197 506
focal-polska@fnce.eu
www.focal-polska.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Wilanów I / parter

produktów Focal z linii Home Classic i New
Media na terenie Polski, Wêgier i Republiki
Czeskiej, a od wrzeœnia tego roku w³¹czy³a
do oferty kable Atlas Cables. Jest równie¿
dystrybutorem nowej polskiej marki Muarah 
(gramofony oraz lampowe wzmacniacze
i przedwzmacniacze).
Na ekspozycji Focal Polska FNCE S.A. w sali
Wilanów I w Hotelu Radisson Blu Sobieski
mo¿na bêdzie zobaczyæ i pos³uchaæ g³oœni-
ków z linii FOCAL Sopra (w tym najnowszych
N3), które poza zachwycaj¹cym designem
wyposa¿one s¹ we wszystkie najnowsze
osi¹gniêcia technologiczne Focala, w tym
s³ynne odwrócone berylowe kopu³ki g³oœni-
ków wysokotonowych. Zaprezentowane
zostan¹ te¿ trzy nowe modele s³uchawek:
Focal Utopia, Elear i Listen, elektronika
Muarah oraz pe³na oferta referencyjnych
kabli Atlas Cables. Podczas Audio Video
Show bêdzie okazja do spotkania i rozmowy
z przedstawicielami producentów wszystkich
eksponowanych marek.

Fonica to marka, obecna w sercach i pamiêci
od ponad 60 lat. Obecnie sta³a siê rozpozna-
walna na ca³ym œwiecie. Gramofony Fonica
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem audiofili
dziêki doskona³emu dŸwiêkowi jaki towarzy-
szy ods³uchowi, niepowtarzalnemu wzorni-
ctwu, a tak¿e bardzo wysokiej jakoœci wyko-
nania wszystkich elementów. Niebagatelnego
znaczenia nabiera fakt, ¿e s¹ to produkty
wykonane z najwy¿szej jakoœci materia³ów,
a wiêkszoœæ elementów jest wykonywana
rêcznie. Przez ostatnie lata testy na ³amach
wielu zagranicznych magazynów pokaza³y,
¿e made in Poland oznacza najwy¿sz¹ jakoœæ.
Obecnie w ofercie znajduj¹ siê dwa ramiona
F-02 oraz F-03 w wersji 3.0. Zosta³o wpro-
wadzone du¿o zmian od daty ich premiery,
co spowodowa³o, ¿e s¹ to wysokiej klasy
dojrza³e produkty. Pragniemy zwróciæ Pañ-
stwa uwagê na designerski model F 901
Violin, który oprócz niepowtarzalnego wzor-
nictwa charakteryzuje siê wyj¹tkowym, do-
skona³ym brzmieniem co zosta³o docenione
i gramofon ten otrzyma³ tytu³ Best Product
2014 HighFidelity.pl. Tradycyjnie jak co roku
zaprezentowane zostan¹ równie¿ nowe
modele gramofonów, które wzbogac¹ ofertê



Marielundvej 28
2730 Herlev, Denmark
www.gato-audio.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 101 / I piêtro

Gato Audio

Firma GFmod z Wroc³awia, dystrybutor spe-
cjalistycznych firm bran¿y audio jak Zingali,
M2Tech, Burson, Calyx, Dayens, PPA Studio,
Beresford, Entreq.Tym razem we wspó³pracy
z polskim producentem kolumn tubowych
Destination Audio, zaprezentuje okablowa-

GFmod Audio Research

ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 1
95-100 Zgierz
Tel.: 504 183 445, 42 715 01 53
Fax: 42 715 01 53
www.gigawatt.pl
info@gigawatt.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 510 / V piêtro

GigaWatt

GigaWatt, to prê¿nie rozwijaj¹ca siê polska
manufaktura, specjalizuj¹ca siê w wytwarza-
niu akcesoriów zasilaj¹cych klasy Hi-End.
Firma zosta³a za³o¿ona w 2007 roku i doœæ
szybko zd¹¿y³a wyrobiæ sobie renomê marki
znanej z urz¹dzeñ, które wyró¿niaj¹ najlepsze
komponenty, wybitna jakoœæ wykonania
oraz konkurencyjne ceny. Produkty marki
GigaWatt ciesz¹ siê jednak uznaniem g³ównie
ze wzglêdu na spektakularny wp³yw na
dŸwiêk i obraz zasilanych urz¹dzeñ, dodatko-
wo stanowi¹c ich skuteczn¹ ochronê przed
zak³óceniami.
Produkty marki GigaWatt s¹ doceniane nie
tylko w Polsce, gdzie maj¹ ju¿ ugruntowan¹
pozycjê, ale równie¿ na rynkach zagrani-
cznych, na terenie ca³ej Europy, Ameryki
Pó³nocnej, Azji i Australii. Wed³ug opinii dy-
strybutorów oraz bran¿owych magazynów
audio, produkty GigaWatta pod wzglêdem
jakoœci wykonania jak i efektywnoœci dzia³a-
nia, nale¿¹ do œcis³ej œwiatowej czo³ówki,
wytyczaj¹c tym samym nowe wzorce.
Potwierdzeniem tego s¹ liczne pozytywne
recenzje, nagrody oraz wyró¿nienia. Wysta-
wa bêdzie wiêc doskona³¹ okazj¹ do bli¿-
szego przyjrzenia siê wielu wyj¹tkowym pro-
duktom, które zosta³y wyró¿nione przez

Schabweg 4a
82239 Alling, Niemcy
www.goebel-highend.de
info@goebel-highend.de

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Krokus

Gobel High End

Göbel Highend jest producentem kolumn
g³oœnikowych i kabli. S¹ to najwy¿szej jako-
œci urz¹dzenia, ca³kowicie zaprojektowane
i wyprodukowane w Niemczech.
W trakcie wystawy zostan¹ zaprezentowane
zestawy Epoque Fine wraz z kompletnym
zestawem elektroniki szwajcarskiej firmy
CH-Precision. System audio zostanie okablo-
wany naszymi legendarnymi kablami Lacorde
Statement.

Franco Serblin „Cz³owiek DŸwiêk Czyni¹cy”,
lekarz z wykszta³cenia, skrzypek z zami³owa-
nia, audiofil z powo³ania, ucieleœnia³ marzenia
zdeklarowanego melomana. By³ twórc¹ urz¹-
dzeñ zupe³nie wyj¹tkowych które sam trakto-
wa³ jaki instrumenty muzyczne. Jego najwiê-
kszym talentem by³a umiejêtnoœæ harmonij-
nego zespolenia dwóch podstawowych wy-
miarów egzystencji kolumny g³oœnikowej,
wyszukanej i pe³nej gracji formy z rasowym

Grobel Audio

audio z przedwzmacniaczem Manleyem
Steelheadem.
Drugi system to kolumny Penaudio, model
Ceny napêdzany japoñskim wzmacniaczem
firmy SPEC model RSA-717EX. �ród³em
dŸwiêku bêdzie lampowy USB-DAC niemie-
ckiej firmy Acoustic Plan, interkonekty i kable
g³oœnikowe japoñskiej firmy KRYNA. Za od-
powiedni¹ jakoœæ pr¹du dostarczanego do
naszych urz¹dzeñ zadba niezawieraj¹cy
cewek i transformatorów filtr sieciowy Euro
4000, amerykañskiej firmy Chang Lightspeed.
Ca³oœæ ustawiona bêdzie na stolikach firmy
Harmonium.
Na tegoroczne Audio Video Show zaprosili-
œmy: konstruktora kolumn Davone Audio
Paula Schenkela, twórcê kultowego gra-
mofony dps3 Willi Bauera, Sami Pentile
z Penaudio oraz Clausa Jackle z firmy
Acoustic Plan.

Zapraszamy do zapoznania siê z nagradza-
nymi, duñskimi produktami i wzornictwem.
Pochodz¹ca z Kopenhagi firma GATO jest
producentem, który poka¿e w jaki sposób
³¹czyæ elektronikê i industrialne wzornictwo.
Jak co roku, Gato Audio poka¿e nowoœci ze
swojej oferty, ale postara siê skupiæ uwagê
odwiedzaj¹cych na nowej serii kolumn FM.
5 nowych modeli o wszechstronnym zasto-
sowaniu: podstawkowe, œcienne oraz pod³o-
gowe.
Na odwiedzaj¹cych w pokoju 101 na Stadio-
nie PGE Narodowym czekaæ bêd¹ duñska
goœcinnoœæ, œwietne brzmienie, zadziwiaj¹ce
wzornictwo oraz czekolada.

ul. Solskiego 42
52-416 Wroc³aw
Tel.: 510 44 99 90
www.gfmod.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 213 / II piêtro

nie i akcesoria pr¹dowe szwedzkiej marki
ENTREQ. Rezultatem poszukiwañ i wielu
testów by³ wybór w³aœnie tych, a nie innych
kabli do wspó³pracy z niezwykle wymagaj¹-
cymi kolumnami tubowymi. Jedni je kochaj¹,
inni nienawidz¹, ale jedno nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e kolumny tubowe jak ¿adne inne
potrafi¹ zaprezentowaæ niezwyk³¹ g³êbiê,
fakturê, rozmach i skalê dynamiki w muzyce.
Bezlitoœnie potrafi¹ te¿ uwypukliæ wszelkie
wady, niedoci¹gniêcia i kompromisy jakoœ-
ciowe ca³ego toru audio, od elektroniki po
kable. Kable Entreq tworzone s¹ z myœl¹
o najbardziej wymagaj¹cych zastosowaniach,
odrzucaj¹c wszelkie kompromisy zwi¹zane
z typow¹ budow¹ kabli. Dzia³aj¹ jak bezpo-
œrednie po³¹czenie. Zapewniaj¹ przez to nie-
spotykan¹ nigdzie naturalnoœæ, swobodê,
analogow¹ g³adkoœæ i niewymuszon¹ dyna-
mikê. Od listopada dostêpne bêd¹ równie¿
w us³udze Wypo¿yczalni GFmod.

ró¿ne zagraniczne magazyny i portale recen-
zuj¹ce sprzêt audio.
Na tegorocznej wystawie zaprezentowane
zostan¹ nowoœci, które trafi¹ do sprzeda¿y
jeszcze w tym roku. Premierowo zostan¹
pokazane dwa zupe³nie nowe produkty
- kondycjoner PC-2 EVO+ oraz przewód
zasilaj¹cy LC-3 MK3+. To jedne z pier-
wszych produktów zwiastuj¹cych now¹ seriê
„PLUS”. Nowo opracowane podzespo³y oraz
wiele istotnych modyfikacji maj¹ siê prze-
³o¿yæ na jeszcze lepsze brzmienie i jeszcze
wy¿sz¹ jakoœæ wykonania. Uwzglêdniaj¹c
fakt, ¿e dotychczasowe rozwi¹zania GigaWatta
sprawdza³y siê doskonale, trudno uwierzyæ,
¿e jakakolwiek dalsza poprawa jest jeszcze
mo¿liwa. Audio Video Show 2016 jest wiêc
miejscem w którym bêdzie mo¿na przekonaæ
siê o tym osobiœcie.
Na wystawie nie zabraknie równie¿ pozosta-
³ych produktów z oferty firmy.

ul. Polna 38
05-082 Stare Babice
Tel.: 501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
 

 

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Magnolia, Hall 3

W tym roku serdecznie zapraszamy na ods³u-
chy limitowanej serii s³uchawek dousznych
LAB II firmy Final. S¹ to jedne z dwóch par
s³uchawek na œwiecie, którym przy pomocy
drukarki trójwymiarowej nadano nieosi¹galny
dot¹d kszta³t! Obudowê wykonano z proszku
z tytanu rozpylonego laserowo. Przyci¹gaj¹
uwagê precyzyjnym a¿urowym wygl¹dem,
który ma niebagatelny wp³yw na dŸwiêk,
klasyfikuj¹c je do konstrukcji otwartej.
Nowoœci¹ tegoroczn¹ bêd¹ tak¿e najmniejsze
na œwiecie dokana³ówki z serii F, o wadze
zaledwie 2g! Filigranowe F7200, F4100 oraz
F3100 zosta³y zaprojektowane z dba³oœci¹
o ka¿dy szczegó³. Wyposa¿one s¹ w taki sam
pojedynczy przetwornik, ró¿ni¹ siê materia-
³em i technik¹ wykonania. Producent pod-
kreœla tym samym jak wa¿ne i kluczowe zna-
czenie dla brzmienia ma materia³ z jakiego
wykonane s¹ obudowy.
Idea ta odnosi siê do ca³ej serii s³uchawek
dokana³owych firmy Final, których bêd¹ mieli
Pañstwo okazjê pos³uchaæ na naszym stoisku.
Przyk³adem tego jest dobrze wszystkim znana
seria Heaven, wyró¿niaj¹ca siê ogromn¹ ró¿-
norodnoœci¹ dŸwiêkow¹. S¹ to m.in.:
Heaven V Aging wykonane z mosi¹dzu oraz
Heaven VI wykonane z miedzi chromowanej
oraz poz³acane Heaven VIII - audio bi¿uteria.
Zachêcamy gor¹co do ods³uchów oryginalnej
serii dokana³ówek Piano Forte wykonanych
z mosi¹dzu, stali nierdzewnej i miedzi chro-
mowanej o konstrukcji pó³otwartej, nie posia-
daj¹cych wk³adek silikonowych.
Zaprezentowana zostanie tak¿e ca³a seria
s³uchawek nausznych Sonorous, od modelu
Sonorous II do Sonorous X. Seria ta chara-
kteryzuje siê precyzj¹ i solidnoœci¹ wykona-
nia, oraz wyj¹tkowo szerok¹ scen¹ muzy-
czn¹, pomimo budowy zamkniêtej. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje model Sonorous VI,
który swym dŸwiêkiem przedstawia za³o¿enia
firmy Final.
S³uchawkom towarzyszyæ bêd¹ znajduj¹ce
siê w naszej dystrybucji minimalistyczne
produkty japoñskiej firmy Olasonic: wzmac-
niacz zintegrowany z USB-DAC, transport
CD i przetwornik C/A.

Fonnex

firmy Fonica i sprawi¹, ¿e najbardziej wyma-
gaj¹cy koneserzy dobrego dŸwiêku nie bêd¹
mogli oprzeæ siê sile Polskiej tradycji.

Adamczowice 50
27-640 Klimontów
Tel.: 666 381 190
www.fonnex.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
Strefa S³uchawkowa / I piêtro

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Wszys-
tkich do spêdzenia czasu z japoñskimi pro-
duktami Final i Olasonic!

Franc Audio Accessories
Pawe³ Skulimowski

Od 2009 roku firma Franc Audio Accessories
konsekwentnie umacnia swoj¹ pozycjê
w bran¿y high-end, oferuj¹c najwy¿szej klasy
akcesoria i meble antywibracyjne dla syste-
mów audio. Coraz szersze grono odbiorców
w kraju i na œwiecie pozwala na ci¹g³y rozwój
firmy i wprowadzanie do oferty nowych pro-
duktów, których najwy¿sz¹ klasê potwier-
dzaj¹ testy w prasie krajowej oraz zagrani-
cznej. Wystarczy wspomnieæ, ¿e akcesoriów
firmy FAA u¿ywaj¹ w swoich systemach
testowych miêdzy innymi recenzenci High
Fidelity, 6moons, Hi-Fi Choice, Soundrebels
czy HiFi Statement, a podstawki ceramiczne
ceramic disc fat foot zdobi³y ok³adkê pre-
sti¿owego azjatyckiego pisma o tematyce
high-end HiFi Review nr 346.
W tym roku elbl¹ska manufaktura wprowadza
na rynek ca³¹ liniê nowych platform i stolików
antywibracyjnych o nazwie Modular. Linie
przeznaczona jest dla osób, które nie do
koñca s¹ pewne ile komponentów/urz¹dzeñ
audio bêdzie liczy³ ich docelowy system i/lub
nie chc¹ od razu wydawaæ du¿ej sumy na
dedykowany stolik o ograniczonej i okreœlo-
nej iloœci miejsca, która za jakiœ czas mo¿e
okazaæ siê niewystarczaj¹ca. Modular i jego
modu³owa/elementowa budowa to równie¿
krok w kierunku klienta, który bez konieczno-
œci posiadania na wstêpie du¿ej sumy pieniê-
dzy na dedykowany stolik, swoj¹ przygodê
z meblami audio bêdzie móg³ rozpocz¹æ
od niewielkiego wydatku, kupuj¹c jedynie
platformê (lub stolik) i dowolnie rozbudowy-
waæ j¹ (go) w górê czy na boki o kolejne
niedrogie komponenty, w miarê rozwoju
systemu audio czy mo¿liwoœci finansowych.
Oprócz systemu Modular, FAA zaprezentuje
równie¿ pe³n¹ ofertê z linii Wood Block,
a wiêc stó³ Wood Block Rack i platformy
Wood Block Slim oraz Wood Block Fat.
Poza tym pe³na gamê dostêpnych ju¿ od lat
podstawek antywibracyjnych z linii Ceramic
Disc (classic, fat oraz slim) i jako nowoœæ,
wprowadzon¹ w ubieg³ym roku listwê sie-
ciow¹ Power ON-E i podstawki antywibra-
cyjne, w nowym z³otym wykoñczeniu.
Wszystko to do obejrzenia i pos³uchania na
Stadionie Narodowym w salach 138 i Studio

Tel.: 530 815 954
www.f-franc.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 137-139 / I piêtro

TV4 podczas wspólnej prezentacji wraz
z oficjalnym dystrybutorem Franc Audio
Accessories w Polsce, warszawskim salo-
nem high-end SoundClub.

G LAB Design Fidelity
Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Jeœli szukaj¹ Pañstwo wzmacniacza, który
jest syntez¹ klasycznych lampowych urz¹-
dzeñ audio i nowoczesnego wzornictwa, to
na naszym stoisku s¹ Pañstwo w stanie
urzeczywistniæ swoje marzenia. Zintegrowa-
ny wzmacniacz lampowy Block w towarzy-
stwie znakomitych kolumn g³oœnikowych
firmy Horns pobudzi zmys³y nawet najbar-
dziej wymagaj¹cych odbiorców.
Projekt wizualny wzmacniacza Block narodzi³
siê w g³owie wszechstronnego projektanta,
absolwenta Akademii Sztuk Piêknych w Kra-
kowie Mateusza G³ówki. Za projekt elektro-
niki wzmacniacza odpowiada Pan Marian
Kopecki. Doœwiadczony zespó³ specjalistów
o¿ywi³ projekt Blocka i z przywi¹zaniem do
detali zbudowa³ ka¿dy jego element. Wzma-
cniacze s¹ produkowane rêcznie z najle-
pszej klasy podzespo³ów. Dziêki pracy i pasji
ca³ego zespo³u wzmacniacz jest dostêpny
w sprzeda¿y w Polsce i za granic¹.

ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
Tel.: 570 077 530,  668 134 951
www.glabdefi.com
contact@glabdefi.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
Sala: 230 / II piêtro

ul. Powstañców Œl¹skich 118
53-333 Wroc³aw
Tel.: 71 336 52 67, 790 425 142
www.galeriaaudio.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
Sala: 125 / I piêtro

Galeria Audio

Jesteœmy wy³¹cznym przedstawicielem
w Polsce firm: Manley Labs (USA), Leema
Acoustics (Walia), Davone Audio (Dania),
bauer audio (Niemcy), Sonneteer (UK),
Chang Lightspeed (USA), Acoustic Plan
(Niemcy), SPEC (Japonia), KRYNA (Japonia)
oraz Penaudio (Finlandia).
Na tegorocznym Audio Video Show zapre-
zentujemy dwa systemy. Pierwszy oparty
na kolumnach g³oœnikowych Davone Solo,
napêdzanych wzmacniaczami mocy Manley
Labs Neoclassic 250, sterowanych przed-
wzmacniaczem liniowym Manley Neoclassic
300B. �ród³em bêdzie gramofon dps3 bauer
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ul. Krowoderskich Zuchów 16
31-272 Kraków
Tel.: 12 307 04 67, 730 840 450, 609 051 362
www.hifistation.pl
biuro@hifistation.pl

 

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 101 / I piêtro

HiFi Station

nowe modu³y filtruj¹ce oraz nowe obudowy
tych¿e modu³ów. Dziêki temu, sta³o siê mo-
¿liwym przekazanie wiêkszej iloœci realisty-
cznych doznañ muzycznych.

Hifistation po raz drugi serdecznie zaprasza
wszystkich Pañstwa do odwiedzenia naszej
prezentacji, w której przygotowaliœmy sporo
ciekawych nowoœci. Swoj¹ oficjaln¹ premierê
bêdzie mia³a najnowsza i jeszcze ciep³a seria
QR kolumn g³oœnikowych duñskiej firmy
Audiovector. Jest to kopenhaska manufaktura,
która od prawie 40 lat zyskuje coraz wiêksze
uznanie i popularnoœæ na wszystkich konty-
nentach. W roli wzmacniacza wyst¹pi w³oska
manufaktura Audio Analogue, która zawsze
bêdzie charakteryzowaæ siê dŸwiêkiem
zgodnym z firmow¹ nazw¹, czyli w stu pro-
centach analogowym. Jako Ÿród³o sygna³u
pos³u¿y transport oraz przetwornik firmy
Lumin. Okablowanie g³oœnikowe oraz inter-
konekty to Cardas Audio marka postrzegana
jako jedna z sensownie wycenianych w œwie-
cie kabli audio.
Podczas wystawy zaprezentowane zostan¹
równie¿ stoliki oraz podstawki pod kolumny
firmy Customdesign, która projektuje i wy-
konuje wszystko w Anglii, a stosuj¹c swoj¹
oryginaln¹ filozofiê ma bardzo wiele do
powiedzenia na szeroko pojêtym rynku mebli
HiFi. Równie¿ swoj¹ premierê bêd¹ mia³y
rewelacyjne kable niemieckiej firmy Eagle
Cable której oferta to zarówno tradycyjne
przewody analogowe jak i wyj¹tkowe pro-
dukty dla tych którzy chc¹ jeszcze bardziej
wykorzystaæ swoje smartfony lub komputery
jako pe³noprawne Ÿród³o dŸwiêku. Serdecznie
zapraszamy na I piêtro Hotelu Jan III Sobieski.

opinia@highfidelity.pl
www.highfidelity.pl

"High Fidelity"
Magazyn internetowy

Zaledwie miesi¹c temu, bo w paŸdzierniku,
magazyn „High Fidelity”, mia³ swoje 150
wydanie. Wydawany od 2004 roku jest naj-
starszym polskim pismem internetowym
i jednym z najstarszych na œwiecie. Jest
równie¿ jednym z najlepiej rozpoznawanych

tytu³ów w kraju i za granic¹. Wspó³pracuj¹
z nami najwiêksze pisma tego typu: Enjoy
The Music.com, Positive-Feedback.com
oraz hifistatement.net.
Jako wieloletni partner medialny wystawy
Audio Show - teraz Audio Video Show -
w czasie ka¿dej jej edycji proponujemy kilka
niecodziennych wydarzeñ, maj¹cych na celu
edukacjê i rozrywkê. W tym roku mamy dla
odwiedzaj¹cym trzy rzeczy.
Pierwsza to, ju¿ tradycyjnie, drukowana wer-
sja naszego testu z listopadowej ok³adki.
Tym razem prezentujemy wyj¹tkowy odtwa-
rzacz Compact Disc, przygotowany nieda-
wno przez niemieck¹ firmê Audionet model
Planck. Jak siê okazuje format ten mo¿e
zapewniæ absolutnie high-endowy dŸwiêk.
Nawet w porównaniu z plikami wysokiej
rozdzielczoœci pokazuje, ¿e jeœli coœ jest
dopracowane i w³aœciwie wykonane, to
efekty s¹ zadziwiaj¹ce. Test otrzymaliœcie
pañstwo razem z katalogiem wystawy,
proszê go traktowaæ jako pami¹tkê.
Drugie dzia³anie to wynik naszej wspó³pracy
z najbardziej rozchwytywanym obecnie
polskim masteringowcem, posiadaczem
statuetki Grammy, cz³owiekiem, który re-
masteruje katalog Polish Jazz, Jackiem
Gaw³owskim. Bêdzie to spotkanie w ramach
Krakowskiego Towarzystwa Sonicznego,
w czasie którego Jacek opowie o kulisach
swojej pracy, zaprezentuje pliki wysokiej
rozdzielczoœci nagrañ, które znamy jedynie
z p³yt CD. Poruszy równie¿ temat zwi¹zku
œwiata audio profesjonalnego i konsumen-
ckiego i spróbuje odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego istnieje miêdzy nimi tak g³êboki
podzia³. Spotkanie jest mo¿liwe dziêki firmie
Ayon Audio oraz jej polskiego dystrybutora,
firmie Nautilus. Ze strony Ayona pomaga³
nam bêdzie Gerhard Hirt, jej w³aœciciel, który
poka¿e przy okazji najnowsze produkty
- odtwarzacz plików oraz odtwarzacz SACD.
I wreszcie zupe³na rozrywka - konkurs przy-
gotowany razem z firm¹ Pylon Audio. Jak
mo¿na by³o przeczytaæ w paŸdziernikowym
wydaniu magazynu, do wygrania bêdzie spe-
cjalna wersja kolumn Pylon Audio Emerald
High Fidelity o wartoœci 8000 z³. W konkursie
mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto w czasie wy-
stawy Audio Video Show znajdzie rozmie-
szczone w ró¿nych miejscach i hotelach
banery i plakaty z ok³adkami „High Fidelity”
z 2016 roku (12 sztuk). Wystarczy zrobiæ
sobie z nimi zdjêcia i nades³aæ je na adres
konkurs@highfidelity.pl. Wszystkie szczegó³y
na ³amach magazynu. A ju¿ 16 listopada
znajdziecie na naszych ³amach sprawozdanie
z wystawy.
Dziêkujemy pañstwu za kolejny spêdzony
z nami rok i prosimy o kolejny!

ul. Pañska 75
00-834 Warszawa
Tel.: 22 258 88 88, 785 150 000
www.hi-ton.pl
salon@hi-ton.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 226, 227 / II piêtro

Hi-Ton Home of Perfection

Warszawski salon Hi-Ton Home of Perfection
- oficjalny dystrybutor marki T+A Elektro-
akustik - przygotowa³ w tym roku a¿ dwie
prezentacje. W sali 226 PGE Narodowego
znajd¹ Pañstwo ultra hi-endowy system hi-fi
z³o¿ony w ca³oœci z urz¹dzeñ niemieckiej
firmy T+A. Na stoliku zostan¹ ustawione
flagowe komponenty z serii HV (High Voltage)
- odtwarzacz SACD/DAC PDP 3000 HV,
przedwzmacniacz P 3000 HV oraz dwie
koñcówki mocy A 3000 HV wspomagane
dwoma zewnêtrznymi zasilaczami PS 3000
HV. Topowy system T+A pojawi siê na
wystawie Audio Video Show po raz pierwszy.
Wczeœniej by³ prezentowany w Polsce tylko
raz, co nie powinno dziwiæ z uwagi na ekstre-
malnie wysok¹ cenê. Producent zapewnia,
¿e równie wysoka jest jakoœæ wykonania
i brzmienia tego kompletu, potwierdzona
wieloma nagrodami i wyró¿nieniami. Wisien-
k¹ na torcie bêd¹ prezentowane premierowo
kolumny T+S Solitaire CWT 1000-8 SE
Carbon. Ca³oœæ bêdzie kosztowa³a ponad
pó³ miliona z³otych! Dla mi³oœników bardziej
"osi¹galnego" sprzêtu przygotowano drugi
system. W sali 227 zaprezentowane zostan¹
urz¹dzenia z najnowszej serii E 1000, odtwa-
rzacz MP 1000 E, wzmacniacz PA 1000 E
oraz wielofunkcyjny amplituner all-in-one R
1000 E. Wszystkie nowe modele s¹ po³¹-
czeniem charakterystycznej dla T+A wyso-
kiej jakoœci brzmienia i wykonania z nowo-
czesnymi funkcjami streamingowymi, rozbu-
dowanymi opcjami po³¹czeniowymi i jeszcze
bardziej dopracowanymi detalami. Seria
E 1000 stanowi dowód na to, ¿e mo¿na
s³uchaæ muzyki w sposób ³atwy i przyjemny,
nie rezygnuj¹c z dŸwiêku najwy¿szej próby.
Hi-Ton Home of Perfection zaprasza wszy-
stkich melomanów i audiofilów do obu
swoich sal, gdzie w przyjemnej atmosferze
bêdzie mo¿na nie tylko pos³uchaæ muzyki
w najlepszym wydaniu, ale tak¿e porozma-
wiaæ o sprzêcie audio z pracownikami salonu
i zaprzyjaŸnionymi doradcami. Goœciem
specjalnym bêdzie za³o¿yciel i szef T+A
Elektroakustik - Siegfried Amft.

dŸwiêkiem. W sposób niespotykany potrafi³
po³¹czyæ tradycjê z nowoczesnoœci¹ siêgaj¹c
po sprawdzone metody budowy instrumen-
tów lutniczych, jednoczeœnie korzystaj¹c
z zaawansowanych technik wspó³czesnej
elektroniki.
Po trzech latach poœwiêconych na prace kon-
cepcyjne i projektowe, LIGNEA - Harmonious
profile speaker, jedno z ostatnich dzie³ Franco
Serblina, ujrza³o œwiat³o dzienne.
Lignea wyros³a z potrzeby stworzenia nie-
wielkiego g³oœnika, który mo¿na ³atwo wkom-
ponowaæ w otoczenie. Jego walory este-
tyczne, zwarta forma i jakoœæ dŸwiêku s¹
wyj¹tkowe i niezaprzeczalnie kusz¹ce.
Ka¿da z obudów wykonana jest z jednego
kawa³ka litego drewna. Aluminiowy panel
przedni zawieraj¹cy g³oœniki, harmonijnie kom-
ponuje siê z drewnian¹ obudow¹ kolumny.
Drewniana komora g³oœnika posiada specja-
ln¹ konstrukcjê refrakcyjn¹, zapewniaj¹c¹
doskona³¹ kontrolê nad rezonansami.
Massimiliano Favella napisa³: „Na ka¿dym
z etapów prac nad najdrobniejszym szcze-
gó³em, zawsze pod¹¿a³em œcie¿k¹ wyzna-
czon¹ przez Jego wskazówki i „modus ope-
randi”. Dziœ mogê stwierdziæ, ¿e wartoœæ
rzeczy wynika ze znaczenia, jakie im nadaje-
my. Wartoœci¹, jak¹ przypisujê projektowi
LIGNEA jest g³êboki szacunek jakim zawsze
darzy³em Franco”.
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ zapraszamy do
obejrzenia i pos³uchania tych niezwyk³ych
kolumn które zagraj¹ w towarzystwie wzma-
cniaczy Jadis i magnetofonu szpulowego.
W s¹siedztwie sali Magnolia bêdzie mo¿na
pos³uchaæ najnowszych urz¹dzeñ Stax
miêdzy innymi SR-L700, SR-L500 i SR-L300.

Haiku-Audio
ul. Romanowicza 4/541
30-701 Kraków
Tel.: 731 838 358
www.haiku-audio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 211 / II piêtro

Na tegorocznej wystawie zaprezentujemy
Pañstwu znakomite po³¹czenie wzmacniaczy
Haiku-AudioO i g³oœników Wigg-Art.
Bêdzie mo¿na pos³uchaæ naszego bestsellera,
hybrydowego wzmacniacza Bright MK3,
wielokrotnie recenzowanego i nagrodzonego
wyró¿nieniem Red Fingerprint oraz tytu³em
Best Product 2015 przez portal HighFidelity.pl
Zademonstrujemy równie¿ wzmacniacz SOL
III, najwy¿szy model z serii wzmacniaczy
tranzystorowych oraz absolutn¹ premierê,
hybrydowy Bright MK4.
Ponadto bêdzie mo¿na zobaczyæ u nas wiele

ciekawostek, jak na przyk³ad wnêtrza nie-
których wzmacniaczy czy urz¹dzenia stu-
dyjne z serii PRO.

ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
Tel.: 22 826 47 67
Fax: 22 826 24 58
www.hificlub.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala 207, 208 / II piêtro, Studio TV6 / I piêtro

HIFI Club

Tegoroczna wystawa to okazja do zaprezen-
towania kilku premier z bogatej oferty HiFi
Clubu.
Jedn¹ z atrakcji bêd¹ najnowsze g³oœniki
Rockpor t Technologies model Cygnus.
To pe³nozakresowe kolumny pod³ogowe,
w których zastosowano najnowsze firmowe
technologie w dziedzinie konstrukcji obudo-
wy i przetworników elektroakustycznych.
Jeœli ods³uch modelu Atria i Avior zrobi³ na
Was wra¿enie to zarezerwujcie sobie czas
na pos³uchanie kolumn Cygnus. Obiecujemy,
i¿ Cygnus przeniesie Was w nowe miejsce
w œwiecie High-Endu i ustanowi jedyny
w swoim rodzaju standard jakoœci w dzie-
dzinie reprodukcji muzyki.
G³oœniki zostan¹ zaprezentowane razem
z topow¹, lampow¹ elektronik¹ VTL. Wzma-
cniacz mocy S-400 serii II i referencyjny
przedwzmacniacz TL-7.5 serii III to godni
partnerzy dla tych wspania³ych g³oœników.
Esencj¹ VTL jest po³¹czenie muzyki i techno-
logii, wyra¿aj¹ce siê w eleganckim projekcie
urz¹dzeñ, przywi¹zaniu do detali, jakoœci
i niezawodnoœci. £¹czy to co najlepsze
w lampach, prawdziwe emocje muzyczne
z wigorem i moc¹ oferowan¹ przez wspó³-
czesne uk³ady elektroniczne. �ród³em tej pre-
zentacji bêdzie gramofon VPI model Avenger
Reference z wk³adk¹ Lyra Etna.
Koneserom  wyrafinowanego brzmienia nie
trzeba zapewne przedstawiaæ absolutnej
legendy jak¹ jest amerykañski McIntosh
Laboratory. Obiekt po¿¹dania recenzentów,
dla których muzyka jest sztuk¹. Na przestrze-
ni kilkudziesiêciu lat wzornictwo McIntosha
sta³o siê rozpoznawalne bardziej, ni¿ logo.
W ka¿dym sklepie, na ka¿dej pó³ce szklany
front, archaiczne, wykoñczone aluminio-
wymi pokrêt³ami ga³ki i w³aœnie te magiczne
wskaŸniki identyfikuj¹ kultowy produkt. To
McIntosh. Ka¿dy, kto zobaczy³ raz, zawsze
go rozpozna. I co ciekawe, nie ma podróbek...
Wszystkie tegoroczne nowoœci McIntosha
bêd¹ pokazane na tegorocznej wystawie.
Norweska firma Electrocompaniet istnieje
ponad 40 lat. W tym roku pos³uchamy sys-

temu audio opartego na s³ynnych wzmacnia-
czach mocy AW-600 Nemo. �ród³em dla
tego systemu bêdzie odtwarzacz multime-
dialny ECM-2, a partnerem dla tej elektro-
niki bêd¹ najnowsze g³oœniki firmy Wilson
Benesch, model A.C.T. One Evolution P1
w niesamowitym wykoñczeniu Enzo Red.
To nikt inny jak Craig Milnes, za³o¿yciel i kon-
struktor Wilson Benesch, jako pierwszy zasto-
sowa³ w³ókna wêglowe w swoich niezwyk³ych
kolumnach i ramionach gramofonowych.
Harmonic Resolution Systems (HRS) opra-
cowa³o seriê prze³omowych rozwi¹zañ anty-
wibracyjnych i produktów umo¿liwiaj¹cych
kontrolowanie rezonansów. Dziêki temu
mo¿na znacz¹co ograniczyæ mechaniczne
i dŸwiêkowe wibracje w ca³ym paœmie czê-
stotliwoœci ka¿dego systemu audio. Konstru-
kcje HRS zosta³y zaprojektowane w taki spo-
sób, aby móc osi¹gn¹æ po¿¹dan¹ poprawê
niezale¿nie od miejsca, w którym umieœcimy
posiadane komponenty hi fi. Redukcja szko-
dliwych wibracji jest osi¹gana z szerokim
spektrum urz¹dzeñ o zró¿nicowanych proje-
ktach i technikach konstrukcyjnych. Szafki
audio, platformy antywibracyjne i inne akce-
soria tej firmy bêd¹ prezentowane w trakcie
tegorocznej wystawy.
Najnowsze g³oœniki firmy Thiel Audio model
TT1 to trójdro¿ne kolumny pod³ogowe wyko-
rzystuj¹ce ³¹cznie 4 g³oœniki dynamiczne.
Zakres basowy obs³uguj¹ dwa przetworniki  
z odlewanymi koszami aluminiowymi i alumi-
niowymi membranami. G³oœnik œredniotono-
wy posiada membranê z w³ókna szklanego
oraz ma odlewany kosz wykonany z alumi-
nium. Wysokie tony odtwarza wysokiej klasy
kopu³ka tytanowa. W sumie bêd¹ zaprezento-
wane trzy nowe modele zestawów g³oœni-
kowych firmy Thiel: pod³ogowe TT1, pod-
stawkowe TM3 oraz g³oœnik centralny TC1.
Wszystkie wymienione kolumny nale¿¹ do
nowej serii o nazwie 3rd Avenue Collection.
Nazwa ta pochodzi od ulicy w mieœcie Nash-
ville, gdzie mieœci siê obecna siedziba firmy.
Po raz kolejny zostan¹ tak¿e pokazane meble
audio w³oskiej firmy Bassocontinuo. Celem
powstania Bassocontinuo by³o stworzenia
marki potrafi¹cej produkowaæ najwy¿szej
jakoœci modu³owe meble przeznaczone dla
najwy¿szej klasy urz¹dzeñ audio. Od samego
pocz¹tku istnienia  wszystkie jej wyroby s¹
w ca³oœci projektowane i wytwarzane we
W³oszech.
Okablowanie wszystkich systemów audio to
tradycyjnie kable z oferty Transparent Audio.
Transparent ma przyjemnoœæ og³osiæ wpro-
wadzenie na rynek nowej, pi¹tej generacji
najwy¿szej jakoœci przewodów audio. Ka¿dy
element kabli nowej serii GEN 5 ró¿ni siê
konstrukcyjnie od poprzedniej serii MM2.
W GEN 5 zastosowano nowe przewodniki,
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ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
Tel.: 22 331 55 55
www.horn.eu

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy,

Sala: Ksi¹¿êca / I piêtro

Horn Distribution S.A Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy,

Sala: 222 / II piêtro

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 306 / III piêtro

hORNS

Aktywne pod³ogowe kolumny g³oœnikowe
Infado Boson to po³¹czenie wysoce zaawan-
sowanych technologii audio oraz du¿ych
mo¿liwoœci, jakie daje wykorzystanie noœni-
ków cyfrowych i plików na potrzeby odtwa-
rzania dŸwiêku najwy¿szej jakoœci. Domowy
zestaw hi-fi w wydaniu Infado sk³ada siê
tylko z jednego urz¹dzenia, pary kolumn
g³oœnikowych, które zastêpuj¹ 4 (!) elementy
tradycyjnego toru audio. Oprócz kolumny
g³oœnikowej urz¹dzenie realizuje tak¿e fun-
kcje odtwarzania audio, przetwornika C/A
(DAC), innowacyjnego wzmacniacza wbudo-
wanego oraz okablowania po³¹czeniowego.
Parametry techniczne odtwarzania dŸwiêku
s¹ daleko poza zasiêgiem tradycyjnych
kolumn g³oœnikowych ze wzglêdu na za-
awansowane algorytmy matematyczne DSP
korekcji naturalnych niedoskona³oœci g³oœ-
ników i wzmacniacza.
Siln¹ stron¹ produktu Infado jest odtwarzanie
plików w jakoœci CD jak i plików hi-res do
192kHz przy pomocy technologii ULTRA
k³ad¹cej szczególny nacisk na esencjê audio
czyli transjenty, zgodnie z za³o¿eniami opisa-
nymi w artykule w highfidelity.pl.
Rolê interfejsu u¿ytkownika pe³ni zintegrowa-
na aplikacja graficzna dostêpna na Windows
i Android, realizuj¹ca funkcjonalnoœæ bez-
przewodowego sterowania oraz odtwarzacza.

Infado Sp. z o.o.

ul. Szewska 18a
61-760 Poznañ
Tel.: 61 662 40 98, 501 454 880
www.intrada.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy,

Sala: 130 / I piêtro, 225 / II piêtro

Intrada

Firma J.Sikora na tegorocznej jubileuszowej
wystawie zaprezentuje wszystkie swoje wy-
roby, a wiêc gramofony Reference, Basic
i najnowszy, premierowy Starter. Wszystkie
wyposa¿one bêd¹ w ramiona Kuzmy oraz
wk³adki CAR-30, CAR-40 i CAR-50.
Zagramy te¿ na 20-letnich monoblokach
Burdjak&Sikora, które swoj¹ premierê mia³y
na I wystawie Audio Show w 1997 roku.
Napêdza³y wówczas najnowszy produkt
firmy Focal, kolumny Utopia, a teraz zagraj¹
z kolumnami ASW Magadis.

J.Sikora

Horn 25th Anniversary - Jubileuszowa Lo¿a
Osobliwoœci Audio
Horn Distribution S.A. jest polsk¹ firm¹ dy-
strybucyjn¹ dzia³aj¹c¹ na rynku rodzimym,
ale równie¿ w Szwajcarii, na Wêgrzech, na
Litwie oraz w Czechach. Do grupy firm Horn
Distribution nale¿y równie¿ spó³ka Audio
Video Design, operator sieci dziesiêciu profe-
sjonalnych salonów audio/wideo pod szyl-
dem Denon Salony Firmowe oraz specjalisty-
cznego sklepu internetowego.
Obchodz¹ca w bie¿¹cym roku swoje 25
urodziny, firma powsta³a z pasji dla doskona-
³ego brzmienia muzyki, któr¹ to pasjê dziel¹
wspólnie za³o¿yciel firmy i wszyscy cz³onko-
wie zespo³u. Horn specjalizuje siê w dystry-
bucji domowego i samochodowego sprzêtu
audio-video, oferuj¹c najbardziej licz¹ce siê
i znane na œwiecie marki. W nowoczesny
sposób dostarcza najlepszych i poszukiwa-
nych rozwi¹zañ sprzêtowych i akcesoriów
w zgodzie z trendami œwiatowymi, a tak¿e
je wyprzedzaj¹c.
Aktualnie Horn Distribution jest wy³¹cznym
przedstawicielem ponad piêædziesiêciu zna-
nych marek dzia³aj¹cych w bran¿ach audio
/wideo, telekomunikacyjnej oraz AGD. Wœród
najwa¿niejszych nale¿y wymieniæ: Denon,
Marantz, Dali, Sonus faber, Audio Reasearch,
Canton, Alpine, Audiolab, B&O Play, Monster,
Jays, Wadia, Q Acoustics, QED, HEOS by
Denon, QUAD, Sonos, Sumiko, EAT oraz
wiele innych.
Bazuj¹c na wieloletnich doœwiadczeniach
Horn buduje nowe obszary dzia³alnoœci wy-
korzystuj¹c synergiê dzia³añ i poszukuj¹c
nowych mo¿liwoœci kreuj¹cych wartoœæ
dodan¹ w swojej dystrybucji.
Spó³ka konsekwentnie realizuje swoj¹ misjê:
pozostawania najlepsz¹ firm¹ bran¿y, dostar-
czaj¹c¹ wysokiej klasy domowy i samocho-
dowy sprzêt audio video przy równoczesnym
doskonaleniu w³asnej organizacji.

ul. Turka 329a
20-258 Lublin
Tel.: 602 647 173
info@autotech.pl
www.horns.pl, www.horns-diy.pl

Firma Auto-Tech istnieje od 2000 roku. Doœ-
wiadczenie zdobyte w bran¿y motoryzacyjnej
pozwala nam oferowaæ wyroby najwy¿szej
jakoœci, z zastosowaniem najnowszych te-
chnologii zarówno na etapie projektowania
jak i w procesie produkcji.
Od 2007 roku nasza firma pod logiem hORNS
oferuje falowody dla DIY oraz gotowe kolu-
mny z zastosowaniem g³oœników ciœnienio-
wych. W naszych konstrukcjach stosujemy
starannie dobrane komponenty, cenione
w bran¿y audio oraz w³asne rozwi¹zania,
które stale dopracowujemy.
Nasza oferta obejmuje obecnie piêæ gotowych
systemów z ró¿nych przedzia³ów cenowych.
Na Audio Video Show prezentujemy tubowy
system oparty o berylowe g³oœniki ciœnieniowe.

ul. ¯urawia 43
00-680 Warszawa
www.infado.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 207 / II piêtro

Kompletny tor audio w jednym urz¹dzeniu
oszczêdza jednoczeœnie mi³oœnikom hi-fi
¿mudnego dobierania komponentów oraz
okablowania pod k¹tem optymalnego brzmie-
nia. W odró¿nieniu od w¹skiej oferty produ-
któw o porównywalnym zaawansowaniu
technologicznym na rynku œwiatowym celem
produkt Infado jest zaoferowanie produktu
nie tylko dla bardzo w¹skiego grona zamo-
¿nych klientów.

Prezentujemy dwa systemy. Na Stadionie
Narodowym, w SkyBox 130, wraz z zesta-
wem ZetaZero Orbital, pe³en system firmy
Nagra, a w nim premiery: przedwzmacniacz
i przetwornik DAC z serii Classic. Towarzy-
szyæ im bêd¹ najlepsze wzmacniacze HD
AMP. Oprócz tego topowy gramofon AVID
Acutus Reference SP. W SkyBox 225, z ze-
stawami g³oœnikowymi ESA, œwiatowa pre-
miera nowej wersji wzmacniacza Master-
sound Compact 845 i najlepsza integra tej
firmy - EVO 845. Jedynym Ÿród³em bêdzie
gramofon AVID Volvere SP z ramieniem
i wk³adk¹ EMT. Ponadto, w Hotel Radisson
Blu Sobieski, prezentowane s¹ wzmacniacz
Mastersound Dueventi z kolumnami Audium
- pokój 201 oraz gramofon AVID Diva II SP
z systemem Bryston w pokoju 610.

ul. Poligonowa 41
20-817 Lublin
Tel.: 501-236-108
www.jsikora.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy,

Sala: 212 / II piêtro
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bluetooth. Wszystkie produkty charakteryzuj¹
siê niesamowit¹ jakoœci¹ brzmienia oraz
wykoñczenia, zachowuj¹c przy tym surowe,
skandynawskie wzornictwo.
Jamo DIGITAL to najnowsza seria aktywnych
kolumn g³oœnikowych bluetooth. Wszystkie
produkty charakteryzuj¹ siê niepowtarzalnym
wzornictwem, doskona³ym brzmieniem oraz
najlepszym stosunkiem jakoœci do ceny.
DreamWave Audio - premiera w Polsce! To
amerykañski producent najwy¿szej jakoœci
przenoœnych g³oœników bluetooth. Wszystkie
produkty dedykowane s¹ dla aktywnych ludzi
i charakteryzuj¹ siê niesamowit¹ jakoœci¹
dŸwiêku, stylowym wygl¹dem oraz wysok¹
wytrzyma³oœci¹ obudowy.
W specjalnej strefie s³uchawek zaprezentuje-
my najciekawsze modele firmy Beyerdynamic
i Klipsch.
Beyerdynamic to niemiecki producent wyso-
kiej jakoœci s³uchawek konsumenckich oraz
wzmacniaczy s³uchawkowych. Na tegoro-
cznej wystawie odbêdzie siê premierowy
pokaz najnowszego modelu AMIRON, który
zosta³ wyposa¿ony w ulepszony przetwornik
typu Tesla.
Klipsch to amerykañski producent, który od
70 lat zajmuje siê produkcj¹ sprzêtu audio.
Zaprezentujemy Pañstwu najnowsze modele
s³uchawek z serii Reference oraz X, które
wykorzystuj¹ przetworniki armaturowe oraz
hybrydowe.

ul. Umultowska 39
61-614 Poznañ
Tel.: 507 509 100
www.koris.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 224 / II piêtro

Koris

Tegoroczne Audio Video Show jest wyj¹tko-
w¹ okazj¹ do zaprezentowania Pañstwu naj-
nowszego odtwarzacza p³yt CD francuskiej
manufaktury Metronome Technologie, z³o¿o-
nego z transportu Kalista CD Turntable oraz
przetwornika Kalista DAC, o ³¹cznej wartoœci
69 000 euro. Bêdzie to pierwszy publiczny
pokaz urz¹dzeñ na œwiecie.
System uzupe³ni znakomite towarzystwo
w postaci kolumn Wilson Audio Sabrina,
amplifikacji Dan D'agostino Momentum S250
oraz okablowania Synergistic Research.
Nowoœci¹ bêd¹ tak¿e akcesoria antywibra-
cyjne brytyjskiej marki Track Audio, dostêpne
po raz pierwszy w Polsce.
Pokaz poprowadzi dyrektor generalny Metro-
nome Technologie Pan Jean Marie Clauzel
wraz z zespo³em firmy Koris.

www.krugermatz.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Studio TV7 / I piêtro

Kruger&Matz

Loewe to niemiecki producent najwy¿szej
klasy presti¿owych telewizorów wyró¿niaj¹-
cych siê minimalistycznym designem, mo¿li-
woœci¹ personalizacji i wyj¹tkowym dŸwiê-
kiem. Wszystkie telewizory produkowane
s¹ w Niemczech. Firma ma ponad 90 letni¹
historiê i przez lata tworzy³a prze³omowe
innowacje ‘made in Germany’, skupiaj¹ce
siê na technologiach zapewniaj¹cych rzeczy-
wiste u³atwienia dla u¿ytkowników.
Na Audio Video Show po raz pierwszy pre-
zentowane bêd¹ uznane za najpiêkniejsze
telewizory OLED - Loewe bild 7 wraz z sys-
temem dŸwiêku klang 5.
Dystrybutorem marki Loewe jest 3Logic
sp. z o.o.

Loewe

W strefie Kruger&Matz bêdzie mo¿na zoba-
czyæ nowoœci z segmentu RTV, w tym tele-
wizory 4K czy szerok¹ ofertê sprzêtu home
audio. Dla wszystkich osób, które oprócz
dobrego brzmienia z telewizora ceni¹ sobie
estetykê Kruger&Matz zaprezentuje nowe
zestawy kolumn aktywnych, a wœród nich
model Destiny. Smuk³a kolumna z wbudo-
wanym wzmacniaczem rozwi¹zuje problemy
zwi¹zane z doborem dodatkowego sprzêtu
oraz koniecznoœci¹ pod³¹czania du¿ej iloœci
kabli. Na stoisku targowym Kruger&Matz
bêdzie mo¿na zobaczyæ tak¿e premierê fla-
gowego modelu kolumn pasywnych do kina
domowego Path, a tak¿e gramofony, g³oœniki
Bluetooth, najnowsze s³uchawki i miniwie¿e
w tym KM1598D z radiem DAB+ i wbudo-
wanym wzmacniaczem lampowym.

Tel.: 12 640 20 00
Fax: 12 640 20 01
www.loewe.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Platynowa 2 / I piêtro

Master Disc
ul. Œwiderska 112/13
03-128 Warszawa
Tel.: 602 353 731
Fax: 22 670 32 31
www.masterdisc.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Hall 2 / parter

Nasza firma zajmuje siê sprzeda¿¹ p³yt CD
- audiofilskich (tak¿e z³otych), DVD audio
i video, SACD oraz LP. Oferujemy m.in. p³yty
wytwórni: Mobile Fidelity (nieistniej¹cej),
JVC XR-CD, Toshiba, Winter & Winter, Enja,
Label Bleu, ECM, Verve, Blue Note, Tzadik,
Harmonia Mundi i wielu innych. Sprowadza-
my p³yty niedostêpne na zamówienia. Jeste-
œmy producentami folii ochronnych do
przechowywania p³yt w ró¿nych rozmiarach
(CD, LP, DVD) oraz ok³adek papierowych
wewnêtrznych na p³yty LP.

ul. Widok 21
05-800 Pruszków
Tel.: 501 450 865
www.megalithaudio.com.pl
megalithaudio@gmail.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 214 / II piêtro

Megalith Audio

Pragnê przedstawiæ Megalith Audio, now¹
firmê na ryku. Zajmujemy siê wytwarzaniem
zestawów g³oœnikowych. Poni¿ej krótka
geneza naszej dzia³alnoœci.
Wieloletnia obserwacja rynku i bezowocne
poszukiwanie zestawów g³oœnikowych dos-
kona³ej jakoœci (oczywiœcie takie istniej¹),
ale te¿ ceny adekwatnej do wartoœci (a o to
ju¿ trudniej), sk³oni³a nas do wkroczenia na
drogê wed³ug tzw. starej szko³y, gdzie pasjo-
naci, a nie ksiêgowi decyduj¹ o ostatecznym
produkcie. Postanowiliœmy z grup¹ mi³oœni-
ków muzyki oraz in¿ynierów akustyków coœ
z tym zrobiæ. Tak w³aœnie powsta³a firma
Megalith Audio.
Minê³o ponad 30 lat odk¹d pierwszy raz po-
stanowi³em zmodyfikowaæ posiadane przez
siebie kolumny g³oœnikowe. Dumnie nazy-
wa³y siê hi fi, ale poziom jaki reprezentowa³y
daleki by³ od tego, czego oczekiwa³by by-
walec - a takim by³em i jestem - koncertów
na ¿ywo!
Tak, w³aœnie brzmienie Live by³o tym, czego
poszukiwa³em w domowym systemie g³oœni-
kowym i nie tylko w nim. Pierwsze próby
polega³y na wymianie  wszystkich mo¿liwych
podzespo³ów w kolumnie g³oœnikowej. Nie
dawa³o to wiele, chocia¿ poziom dŸwiêku
ulega³ poprawie, to zawsze „tego czegoœ”
brakowa³o. Po setkach prób z ró¿nymi kom-
ponentami okazywa³o siê, ¿e najwiêkszym
problemem by³y obudowy.
Nasze d³ugoletnie doœwiadczenie w pracy
z materia³ami naturalnymi (drewno, kamieñ,
ceramika i inne bêd¹ce nasz¹ tajemnic¹) oraz
ich ró¿ne modyfikacje, pozwoli³o wykonaæ
obudowy wed³ug nas idealne, bardzo dobrze
absorbuj¹ce wibracje i skutecznie ogranicza-

ul. Tomaszewicza 2
94-048 £ódŸ
Tel.: 505 130 700
jagelectronics@onet.pl
www.jag-electronics.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 618 / VI piêtro

JAG-electronics

Na tegorocznej wystawie zaprezentujemy naj-
nowsze kolumny g³oœnikowe. Ich konstrukcja
zosta³a oparta na g³oœnikach szerokopasmo-
wych firmy Audio Nirvana. Kolumny (wyso-
kosprawne - 100 dB) s¹ idealnym „partne-
rem” dla produkowanych przez nas wzma-
cniaczy lampowych. System bêdzie wyposa-
¿ony w zasilanie naszej produkcji (kondycjo-
ner, listwa zasilaj¹ca, kable po³¹czeniowe).
Bêdziecie Pañstwo mogli pos³uchaæ swoich
ulubionych utworów na CD lub na naszym
odtwarzaczu strumieniowym jak równie¿
niektóre z nich porównaæ z ich form¹ analo-
gow¹ na p³ycie winylowej.

Al. Korfantego 141B
40-154 Katowice
Tel.: 32 203 45 09, 258 08 98
Fax: 32 203 45 09
info@jbl.com.pl
www.jbl.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Bia³a, 108, Strefa S³uchawkowa / I piêtro

JBL

JBL, Mark Levinson, Lexicon, Revel, Harman
Kardon czy AKG to ekskluzywne marki, które
nale¿¹ do koncernu HARMAN.
JBL œwiêtuje w tym roku swoje 70 urodziny
i niezmiennie wytycza nowe kierunki w dzie-
dzinie najwy¿szej jakoœci sprzêtu audio.
Niemal wszystkie prze³omowe festiwale
muzyczne, m.in. Woodstock w 1969 roku,
a w ci¹gu ostatnich lat olimpiady w Pekinie
(2008) i w Londynie (2012) oraz polskie sta-
diony na Euro 2012, nag³aœnia³ w³aœnie JBL.
Kolumny tej marki spotkaæ mo¿na w wiêkszo-
œci kin na ca³ym œwiecie, w tym w Dolby
Theatre, w którym odbywa siê coroczna
oscarowa gala oraz w najs³ynniejszych
salach operowych (Kopenhaga, Wiedeñ,
Sydney, Szanghaj). Znajdziemy je te¿ w roz-
g³oœniach radiowych, studiach nagraniowych
i klubach muzycznych.
JBL gra u Bruce’a Springsteena, Stinga, Erica
Claptona, cz³onków The Who, The Rolling
Stones, U2 czy zespo³u Metallica. Do grona
wielbicieli tych g³oœników nale¿eli tak¿e
Elvis Presley, Beatlesi oraz Michael Jackson.
Na wystawie Audio Video Show 2016 zapre-

zentowane zostan¹ miêdzy innymi produkty
hi-endowe zarówno Mark Levinson (No 519
oraz No 585), jak i JBL oraz wszystkie trzy
nagrodzone w ró¿nych kategoriach nagrod¹
EISA 2016-2017 modele marek koncernu
Harman: s³uchawki AKG N90Q i JBL Reflect
Mini BT oraz g³oœnik JBL Charge 3. Ponadto
zobaczyæ bêdzie mo¿na najnowsze, w pe³ni
wodoodporne (IPX7), bezprzewodowe g³oœ-
niki marki JBL, nowe serie s³uchawek, w tym
najwy¿szej jakoœci s³uchawki bezprzewodo-
we oraz najnowsze produkty kina domowego.

JR Audio
Jawczyce, ul. Poznañska 64
05-850 O¿arów Mazowiecki
Tel.: 22 722 35 02
www.jraudio.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 222 / II piêtro

Firma JR Audio w obecnym kszta³cie orga-
nizacyjnym powsta³a w 2012 roku, jako
szwedzko-polski projekt wprowadzenia na
rynek europejski gramofonów o oryginal-
nym wzornictwie i precyzyjnym wykonaniu,
z ogromn¹ dba³oœci¹ o poszczególne detale. 
Wiod¹cy produkt JR Audio, pokazany na
Audio Show, to wyj¹tkowej konstrukcji ramiê
gramofonowe Impossible, które mimo jedno-
osiowego mocowania prowadzi g³ówkê
z ig³¹ zawsze pod tym samym k¹tem do
rowków, bez wzglêdu na ich odleg³oœæ od
œrodka p³yty, tak jak ramiê tangencjalne.
Ramiê Impossible, zawieszone na szwajcar-
skich, rubinowych ³o¿yskach sto¿kowych
potrafi kompensowaæ zmieniaj¹c¹ siê stale
odleg³oœæ ig³y od œrodka p³yty i ustawiaæ j¹
zawsze pod takim k¹tem, pod jakim praco-
wa³ rylec w trakcie nagrywania. Mimo kilku
pomocniczych osi obrotu konstrukcja zacho-
wuje nienagann¹ sztywnoœæ i nie generuje
¿adnych wibracji w³asnych. Gramofony
powstaj¹ przy u¿yciu zawsze najlepszych
zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych
materia³ów wy³¹cznie pochodzenia euro-
pejskiego. Ofertê uzupe³niaj¹ ekskluzywne
akcesoria do gramofonów i analogowego
sprzêtu audio. 

www.jvc-pro.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 136 / I piêtro

JVC

Projektory JVC do kina domowego z serii
Reference (DLA-RS400, DLA-RS500, DLA
-S600) s¹ urz¹dzeniami klasy High-End wy-

konanymi w rewolucyjnej technologii D-ILA.
Od lat znane s¹ z najwy¿szego kontrastu
naturalnego na œwiecie oraz niespotykanej
plastyki i g³êbi obrazu bêd¹cych poza zasiê-
giem alternatywnych technologii wyœwie-
tlania. Projektory JVC Reference Series to
urz¹dzenia wyposa¿one w najwy¿szej jakoœci
komponenty m.in. panele D-ILA 6-generacji
z jeszcze mniejszymi odstêpami miêdzy
pikselami (jaœniejsze obrazy o wy¿szym kon-
traœcie), wysokiej jakoœci szklany obiektyw
(niezwyk³a ostroœæ i wyrazistoœæ obrazu)
oraz parametry takie jak mo¿liwoœæ referen-
cyjnej kalibracji zgodnie ze standardami THX,
ISF, czy pamiêæ obiektywu umo¿liwiaj¹c¹
projekcjê na ekranie 2,35:1. Ca³oœæ uzupe³nia
elegancki design: czarna obudowa ogra-
niczaj¹ca refleksy, z³oty pierœcieñ wokó³
obiektywu oraz z³ote napisy podkreœlaj¹ce
hi-endowy charakter urz¹dzeñ.
Modele na rok 2016 zosta³y znacznie popra-
wione pod k¹tem wyœwietlania materia³u 4K
z jasnoœci¹ podniesion¹ do 1900 lumenów
(DLA-RS600), obs³ug¹ HDR w szerokiej
palecie barw BT.2020, ulepszon¹ technologi¹
4K e-shift oraz Clear Motion Drive, popra-
wiaj¹c¹ p³ynnoœæ obrazu nawet w 2160p60.
Oba z³¹cza HDMI s¹ w standardzie 2.0 HDCP
2.2 i zapewniaj¹ obs³ugê pasma 18 Gbps
(4KP60 4:4:4).
Prawdziw¹ gratk¹ bêdzie jednak premiera
w Polsce najnowszego projektora JVC DLA
-Z1 o rozdzielczoœci rzeczywistej 4K z lase-
rowym Ÿród³em œwiat³a „BluEscent” o jasno-
œci 3000 lumenów i ¿ywotnoœci 20000h
wyposa¿onego w zaprojektowany od nowa
obiektyw wysokiej rozdzielczoœci dedyko-
wany dla 4K.
Zapraszamy na przygodê z najwy¿sz¹ jako-
œci¹ obrazu!

Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Tel.: 22 750 23 22
info@konsbud-hifi.pl
www.konsbud-hifi.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Kryszta³owa / II piêtro,

Strefa S³uchawkowa / I piêtro

Konsbud Hi-Fi

Konsbud Hi-Fi to dynamiczna firma z 25
letnim doœwiadczeniem w dystrybucji sprzêtu
home audio.
Zgodnie z obecnymi trendami jakie panuj¹ na
rynku audio, zaprezentujemy Pañstwu bez-
przewodowe systemy g³oœnikowe bluetooth,
oraz sieciowe urz¹dzenia audio.
Audio Pro to szwedzki producent aktywnych,
bezprzewodowych kolumn g³oœnikowych
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j¹ce fale stoj¹ce, powstaj¹ce w czasie pracy
g³oœników. Twierdzimy, ¿e to kluczowy ele-
ment, czêsto przez producentów ignorowany.
W naszej dzia³alnoœci stosujemy tylko najle-
psze podzespo³y: g³oœniki, elementy zwrotnic,
okablowanie, itp.
Chcemy podzieliæ siê z mi³oœnikami muzyki
- sami nimi jesteœmy - nasz¹ pasj¹!  
Wszystko to przek³ada siê na ciekawe rezul-
taty. Pragniemy Was zachêciæ do uczestni-
ctwa w tej wspania³ej przygodzie, jak¹ jest  
poszukiwanie swojego brzmienia’ w³aœnie
z nami, czyli z Megalith Audio.
Zaprezentujemy trzy modele kolumn z towa-
rzysz¹c¹ elektronik¹ Jadis, Luxman, Naim,
Audiolab.

MIP
ul. Dzia³dowska 12
01-184 Warszawa
Tel.: 22 424 82 54
biuro@mip.biz.pl
www.mip.bz

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Strefa S³uchawkowa, 140 / I piêtro

Firma MIP dzia³a na rynku elektroniki u¿yt-
kowej od 2003 roku. W ostatnich latach
równie¿ obecna jest na rynku profesjonalnym
oraz w segmencie sprzêtu klasy hi-fi/hi-end. 
Od samego pocz¹tku ukierunkowana jest na
przenoœne systemy audio-video. Marki, które
posiada pod swoimi skrzyd³ami to g³ównie
produkty premium, obok których nie powinno
siê przejœæ obojêtnie. Podczas targów zapre-
zentujemy:
W sali 140 na Stadionie Narodowym zapre-
zentujemy seriê odtwarzaczy strumienio-
wych hi-fi marki Auralic (modele Mini, Aries,
Altair). Mo¿na bêdzie równie¿ pos³uchaæ
ich we wspó³pracy z wyœmienitym DACiem
Auralic Vega, koñcówkami mocy Auralic
Merak oraz z zestawami g³oœników takich
marek jak Swan czy T+A. Model Auralic
Altair, który posiada równie¿ wzmacniacz
s³uchawkowy bêdzie pod³¹czony do s³ucha-
wek Fostex TH900 MKII.
W strefie s³uchawkowej (znajduj¹cej siê
na Stadionie Narodowym) sieæ sklepów
MP3Store zaprezentuje ca³¹ seriê odtwarza-
czy przenoœnych Astell&Kern wraz ze s³u-
chawkami Astell&Kern wyprodukowanych
wspólnie w kooperacji z firm¹ Beyerdynamic.
Ciekawostk¹ bêdzie przenoœny, bezprzewo-
dowy DAC Bluetooth AptX HD ze zintegro-
wanym wzmacniaczem A&K.
Mo¿na bêdzie pos³uchaæ równie¿ playerów
takich marek jak: Ibasso, gdzie nowoœci¹
bêdzie d³ugo oczekiwany model DX200, FiiO,
Questyle oraz Cowon. Towarzyszyæ im bêd¹

najnowsze modele s³uchawek takich marek
jak: SoundMagic, Fostex, Furutech-ADL.
W tej strefie poœwiêcimy równie¿ miejsce
produktom wyœmienitej marki Fostex. Bêdzie
mo¿na pos³uchaæ ca³ej linii s³uchawek,
w tym najnowszych produktów: TH900 MKII
i TH610 oraz ca³ej serii TRXX oraz TXXRP
s³uchawek studyjnych. Nie zabraknie równie¿
wzmacniaczy i daców japoñskiego produ-
centa. Prawdziwym rarytasem bêdzie pre-
miera lampowego wzmacniacza s³uchawko-
wego HP-V8, który wszêdzie gdzie siê pojawi
wzbudza prawdziwe emocje dŸwiêkowe.
W strefie s³uchawkowej zaprezentujemy
równie¿ najnowsze modele wzmacniaczy
ze zintegrowanym DACiem marki Questyle.
Miêdzy innymi najnowszy produkt Questyle
CMA600i we wspó³pracy ze s³uchawkami
Fostex TH610. Tutaj bêdzie mo¿na pos³uchaæ
równie¿ wzmacniacza s³uchawkowego
Auralic Taurus oraz zbalansowanego syste-
mu wzmacniacza z daciem - modelu Stratos
ze stajni ADL-Furutech.

MJ Audio LAB - dystrybutor marek: Bryston,
Larsen, Vicoustic. 
Bryston - 20 lat gwarancji mówi samo za
siebie. Legendarnej jakoœci, kanadyjskie
brzmienie i wykonanie. Wzmacniacze, przed-
wzmacniacze, przedwzmacniacze gramofo-
nowe, przetworniki cyfrowo analogowe,
odtwarzacze plików wysokiej rozdzielczoœci,
kolumny. W tym roku prezentujemy kilka
nowoœci od Brystona!
Przetwornik DAC BDA-3, odtwarzacz plików
BDP-Pi, koñcówka mocy 4B3 oraz kolumny
g³oœnikowe Mini-A. Urz¹dzenia zbieraj¹ œwie-
tne recenzje na œwiecie i w Polsce: Audio
Video - Wybór Redakcji ***** Rekomen-
dacja *****, High Fidelity - Red Fingerprint,
StereoLife - Rekomendacja / High End. 
Vicoustic - chcesz s³uchaæ muzyki - zacznij
od akustyki. Jak co roku i tym razem nie
zabraknie u nas portugalskich paneli akusty-
cznych, które s³yn¹ z doskona³ej skuteczno-
œci w dzia³aniu i s¹ naj³adniejszymi ustrojami
akustycznymi na rynku. Akustyka pomiesz-
czenia, w którym s³uchamy muzyki, ma naj-
wiêkszy wp³yw na jakoœæ odtwarzanego
dŸwiêku! Dlatego warto rozpocz¹æ przygo-
towanie swojego pokoju ods³uchowego

MJ Audio Lab
Warszawa
Tel.: 22 397 79 08, 888 693 711,

512 127 812
office@mjaudiolab.pl
www.hifi.mjaudiolab.pl
 

 

Lokalizacja: Radisson Blu Sobieski

Pokój: 610 / VI piêtro

w³aœnie od poprawy jego akustyki. Pomocne
w tym bêd¹ rozwi¹zania Vicoustic. Skute-
czne, nowoczesne, designerskie.
Du¿y wybór wersji, wykoñczeñ, materia³ów
i kolorów pozwoli dopasowaæ je do ka¿dego
wnêtrza.

Mogami.PL
PAteam Krzysztof Bia³obrzewski

Dlaczego Mogami? Poniewa¿ przewód ma
znaczenie.
Nie bez powodu japoñskie przewody Mogami
nazywane s¹ najlepszymi przewodami audio
dostêpnymi na rynku. Praktycznie ka¿de du¿e
studio nagrañ okablowane jest przewodami
Mogami. Oznacza to, ¿e na wiêkszoœci œwia-
towych p³yt przewód Mogami jest integraln¹
czêœci¹ toru sygna³u audio. Od 2012 roku
firma PAteam Krzysztof Bia³obrzewski jest
dystrybutorem przewodów Mogami w Polsce.
W swojej ofercie posiadamy przewody
gotowe z zarobionymi z³¹czami oraz kable na
metry. Na ¿yczenie klienta jesteœmy w stanie
przygotowaæ przewód Mogami w dowolnej
konfiguracji. Wykonujemy projekty oraz insta-
lacje okablowania audio. Okablowaliœmy ju¿
wiele studiów nagrañ, m.in. Monochrom
Studio - Gniewoszów, GPD - studio nagrañ
i postprodukcji - Poznañ, Studio As One
- Warszawa, Fonoplastykon - Wroc³aw,
Studio Nagrañ Pawe³ Niegowski - Poznañ.
Jakoœæ przewodów Mogami potwierdzaj¹
tak¿e muzycy, artyœci i zespo³y m.in.: Artur
Lesicki, Adam Nowak, Jaros³aw Treliñski,
Marcelina, Robert Szyd³o, Micha³ Wiraszko,
Rober Cichy, Happysad, Jamal i inni.
Na targach bêdzie mo¿na pos³uchaæ kilku
przewodów Mogami, m. in. serii High End:
2803 - interkonekt i 2804 - g³oœnikowy, które
s¹ wynikiem ogromnej iloœci teoretycznych
studiów, obliczeñ, pomiarów i doœwiadczeñ
obejmuj¹cych podwójne œlepe testy. Prze-
wody te zosta³y wskazane przez niezliczon¹
iloœæ s³uchaczy jako przewody o ekstremalnie
wysokiej jakoœci dŸwiêku. W Polsce zdoby³y
nagrodê Best Product 2015 magazynu High
Fidelity. "Wygl¹daj¹ jak sznurówka, a graj¹
jak wê¿e ogrodowe - Mogami maj¹ ciep³¹
barwê, gêst¹ fakturê, ale góra jest rozci¹-
gniêta i dobrze akcentowana. Nie mo¿na siê
nimi pochwaliæ przed znajomymi, bo trudno
je wypatrzeæ na pod³odze, ale w systemie
robi¹ du¿o dobrego!" - Wojciech Pacu³a.

ul. Strachociñska 62
51-511 Wroc³aw
Tel.: 601 786 869
mogami@mogami.pl
krzysztof@mogami.pl

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Dalia
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Wystawa Audio Video Show jest dla naszej
firmy zawsze momentem oczekiwanym
i wyj¹tkowym.
W tym roku mamy zaszczyt zaprezentowaæ
Pañstwu kompletny system Reimyo z fanta-
stycznymi japoñskimi monitorami Encore
ENC-5, najnowszym konwerterem C/A mo-
delem DAP-999EX TOKU oraz absolutn¹
premier¹, nowymi przewodami zasilaj¹cymi
Hijiri Takumi. Gwarantujemy, ¿e system ten
stworzy dla Pañstwa prawdziwy spektakl
muzyczny.
To jednak nie jedyna niespodzianka, któr¹
przygotowaliœmy na tegoroczne Audio Video
Show. Bêdzie mo¿na pos³uchaæ wielu kon-
strukcji w³osko-czeskiego Xaviana, znanego
i cenionego producenta kolumn, w tym mo-
deli Perla oraz Ambra. Prawdopodobnie tak¿e
kilku innych nowoœci. Naszym goœciem spe-
cjalnym bêdzie Roberto Barletta, g³ówny
konstruktor i w³aœciciel marki Xavian.
Kolumny Xaviana zostan¹ zaprezentowane
z fantastyczn¹ elektronik¹ norweskiego
Hegla. I tutaj czeka na Pañstwa pokaz kilku
premierowych urz¹dzeñ. Najnowszego wzma-
cniacza ROST oraz odtwarzacza compact
disc tej marki o wdziêcznej nazwie, Mohican.
W naszym odczuciu bêdzie to po³¹czenie
doskonale. Zaprezentowane zostan¹ tak¿e
model H360 oraz HD30.
Wspólnie z Premium Sound i elektronik¹
w³oskiego Pathosa zaprezentujemy kapitalne
fiñskie zestawy g³oœnikowe Gradient, modele
Revoluction MK IV, Helsinki 1,5 oraz Evidence
MK IV. Lubimy bardzo to po³¹czenie. Dziêki
Jorma, dziêki Atte. Robicie kapitalne rzeczy!
W pokoju wspólnie u¿ytkowanym z Audio
Atelier spotka Was system z³o¿ony z kilku
niezwykle ciekawych marek. Aequ Audio,
Trilogy Audio, Isol-8 oraz Lumin. Nie ukry-
wamy, ¿e holenderskie kolumny nas zauro-
czy³y. Ale nie tylko nas. Podoba³y siê redakcji
6moons tak bardzo, ¿e ukaza³y siê ich dwie
niezale¿ne recenzje.
Zwróci³y tak¿e uwagê redakcji High Fidelity.
Po raz pierwszy zaprezentujemy te¿ nowe
urz¹dzenia Nica Poulsona. Dzielon¹ konstru-
kcjê Trilogy 903/993.
Jesteœmy prawdziwie zakochani w tym co

Moje Audio

ul. Wolsztyñska 2/1
64-300 Boruja Koœcielna
Tel.: 691 524 733
www.manufakturasmaku.audio

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 202 / II piêtro

Monrio
Roman Gajewski

ul. Wiktorska 29/15
02-587 Warszawa
Tel.: 602 20 60 98
www.muarah.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 718 / VII piêtro

Muarah Audio

ul. Sudecka 152
53-129 Wroc³aw
Tel.: 606 276 001, 698 691 173
www.mojeaudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala 602, 607, 608 / VI piêtro

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Hall 1

robi. Z wielk¹ niecierpliwoœci¹ i utêsknieniem
czekamy na jego nowe pomys³y i konstru-
kcje. W pokoju tym bêd¹ z nami nasi przy-
jaciele z Aequ Audio, Ivo Sparidaens oraz
Paul Rassin.
By zaprezentowaæ najnowsze kolumny marki
Trenner&Friedl model Osiris poprosiliœmy
o wspó³pracê naszych przyjació³ z gdañskie-
go Baltlaba.
Jesteœmy pewni, ¿e to polsko - austriackie
po³¹czenie zaskoczy nie jedn¹ osobê. Bêdzie
to tak¿e niepowtarzalna okazja porozmawiaæ
z Andreasem Friedl o tym jakim cudem
udaje siê mu konstruowaæ tak genialne
wygl¹daj¹ce i graj¹ce kolumny.
W hotelu Golden Tulip zaprezentujemy na
siedmiu stanowiskach urz¹dzenia marki
iFi Audio. To m³oda firma stale zaskakuje
nas licznymi nowoœciami ze œwiata
mobilnych urz¹dzeñ audio i nie tylko. Na
wystawie zaprezentujemy kila nowych urz¹-
dzeñ w tym nowego DACa serii PRO.
Mamy nadziejê, ¿e wszystkie te systemy
stworz¹ dla Pañstwa magiczny spektakl.

Na tegorocznej, dwudziestej wystawie Audio
Video Show powraca znana na ca³ym œwie-
cie w³oska marka Monrio, która ju¿ ³adnych
parê lat temu goœci³a w naszym kraju.
Zaprezentowane bêd¹ produkty, które maj¹
ju¿ swoj¹ renomê w innych krajach. Jest to
miêdzy innymi wzmacniacz zintegrowany
MC 206, zestaw dzielony przedwzmacniacz
Asty Line wraz z monoblokami MP 11.
Swoja premierê bêdzie mia³ nowy wzmac-
niacz zintegrowany MC 201 i odtwarzacz
CD MC Player HP.
Na wystawie obecny bêdzie za³o¿yciel, kon-
struktor marki Monrio - Giovanni Gazzola.
Elektronikê Monrio uzupe³ni zupe³nie nowa
marka kolumn g³oœnikowych Passione.

Polska firma Muarah Audio mia³a swój debiut
na wystawie w 2015 roku. W ofercie produ-
centa znajdziemy nowoczesny gramofon,
lampowy wzmacniacz zintegrowany oraz
lampowy przedwzmacniacz gramofonowy
MM/MC. Nowym produktem prezentowanym
na tegorocznej wystawie bêdzie precyzyjny
zasilacz do przetworników DAC. Oprócz
dba³oœci o jakoœæ dŸwiêku, firma zatrosz-
czy³a siê tak¿e o nietuzinkowy design, ory-
ginalne rozwi¹zania techniczne oraz naj-
wy¿sz¹ jakoœæ wykonania. Znakiem rozpoz-
nawczym produktów Muarah Audio jest
czarno bia³a kolorystyka z chromowanymi
elementami oraz szklane fronty wzmacniaczy.
Gramofony marki Muarah standardowo wy-
posa¿one s¹ w ramiona kultowej, japoñskiej
firmy Jelco Ichikawa. Warto przyjrzeæ siê
bli¿ej tym niezwykle solidnie wykonanym
ramionom gramofonowym, gdy¿ zas³uguj¹
na zdecydowanie mocniejsz¹ obecnoœæ na
polskim rynku.
Muarah to klasyczna manufaktura, stawia-
j¹ca na jakoœæ, na dok³adne wykoñczenie
ka¿dego detalu. To sprzêt dla konesera piê-
knego brzemienia i estetyki - prawdziwy
polski Hi-End.
Pierwsze testy w prasie bran¿owej wypad³y
bardzo obiecuj¹co, warto wiêc bli¿ej zapoz-
naæ siê z ofert¹ producenta.
Na tegorocznej wystawie produkty Muarah
bêd¹ prezentowane w towarzystwie zesta-
wów g³oœnikowych firmy Focal.

ul. Ró¿ana 3
64-500 Szamotu³y
Tel.: 504 477 577
contact@mysound.com.pl
www.mysound.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 222 / II piêtro

My Sound

Stawiamy sobie za cel zaspokojenie zmys³ów
naszego klienta. Mamy na myœli nie tylko
efekty dŸwiêkowe, ale równie¿ wizualne.
Dba³oœæ o szczegó³y, precyzja wykonania
oraz wysoka jakoœæ u¿ytych materia³ów czyni
nasze produkty wyj¹tkowymi. Zaprezentujemy
Pañstwu system, który jest esencj¹ analogo-
wego brzmienia. System, który ³¹czy spraw-
dzone rozwi¹zania z u¿yciem zaawansowa-
nych technologicznie elementów oraz nowo-
czesnych technik projektowania. Zapraszamy
do odwiedzenia naszego pokoju, w którym
zagraj¹: kolumny tubowe z berylowymi g³o-
œnikami ciœnieniowymi, wzmacniacze lam-
powe ³¹cz¹ce piêkn¹ formê z wyj¹tkow¹
muzykalnoœci¹ i gramofon z innowacyjnym

ramieniem Impossible, które zapewnia pro-
wadzenie ig³y pod sta³ym k¹tem, bez wzglêdu
na odleg³oœæ od œrodka p³yty.

Amerykañska firma Mytek Digital zaprezen-
tuje kilka nowoœci.
Manhattan II DAC, nowy, ultra-precyzyjny,
hi-endowy przetwornik cyfrowo-analogowy
/ wzmaczniacz s³uchawkowy / preamp gra-
mofonowy. Jest to pierwszy na œwiecie
hi-endowy przetwornik wyposa¿ony w deko-
der MQA. Wyposa¿ony dodatkowo w kartê
WiFi bezproblemowo integruje siê z syste-
mami audio opartymi o sieæ bezprzewodow¹.
Konwerter Manhattan II jest kompatybilny ze
wszystkimi istniej¹cymi formatami muzyki,
w³¹czaj¹c DSD256 i DXD oraz p³yty winylo-
we. To jest nasz flagowy model!
Brooklyn ADC to absolutnie transparentny,
muzyczny przetwornik analogowo cyfrowy
z transformatorami na wejœciach analogo-
wych. Jest to nasza propozycja dla w³aœci-
cieli kolekcji p³yt analogowych chc¹cych
zdigitalizowaæ swoje zbiory. Umo¿liwia zapis
do PCM 32bit / 384 kHz jak równie¿ do
DSD256. Wbudowany sprzêtowy koder
MQA pozwala zakodowaæ finalne nagranie
w formacie MQA.
Brooklyn DAC, konwerter cyfrowo-analogo-
wy / wzmacniacz s³uchawkowy / preamp
gramofonowy umo¿liwiaj¹cy odtwarzanie
materia³ów z rozdzielczoœci¹ do 32bit / 384
khz oraz DSD 256. Posiada wbudowany
dekoder MQA.
Technologia MQA pozwala na streaming
muzyki nawet w rozdzielczoœci 384kHz / 24
bit przez zwykle domowe wi-fi z prêdkoœcia-
mi 700-1400kbps.

Mytek Digital
ul. Instalatorów 7c
02-237 Warszawa
Tel.: 22 8237238
www.mytekdigital.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 229 / II piêtro

Natural Sound
adam@natural-sound.eu
hari@natural-sound.eu
www.natural-sound.eu

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 209 / II piêtro

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Tulip I

Bie¿¹ce wydarzenie audio jest okazj¹ dla Na-
tural Sound do kilku promocji.

W dwóch miejscach: na Stadionie PGE
Narodowym i w hotelu Golden Tulip, pre-
zentujemy nowe produkty: wysokoczu³y
pe³nozakresowy g³oœnik Primavera, oparty
o niskonapiêciow¹ technologiê field coil,
wysokoczu³y, trójdro¿ny, pe³nozakresowy
g³oœnik Milena oraz gramofony brytyjskiej
firmy Vertere, której Natural Sound jest
przedstawicielem. Nowe g³oœniki graj¹ z lam-
pami AudioTekne, jak i z tranzystorami
FM-Acoustics. Na stadionie pokazujemy
wersje entry level, zaœ w sali hotelowej
systemy topowe obu producentów.
�ród³a cyfrowe to tradycyjnie ju¿ Select II
i Diamond DAC firmy MSB. Równoczeœnie
z Audio Video Show nast¹pi otwarcie salonu
Natural Sound w Warszawie.

ul. Malborska 24
30-646 Kraków
Tel.: 12 655 75 43
www.nautilus.net.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 203, 210 / II piêtro

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 616 / VI piêtro

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Tulip II

Nautilus Dystrybucja

Jak co roku, nie zabraknie nas w ¿adnej
lokalizacji.
W Sobieskim zaprezentujemy monitory Dyn-
audio z odœwie¿onej nie do poznania serii
Contour, zasilane wzmacniaczem mocy
Octave RE 320 oraz drugim w kolejnoœci
- po Jubilee - przedwzmacniaczem HP 700
niemieckiego producenta. Strumienie zer
i jedynek odtworzy nowy flagowiec z oferty
Accuphase: dzielony napêd DP-950 i DAC
DC-950, a winylowego dreszczu emocji do-
starczy niedrogi Transrotor Jupiter w mocno
rozbudowanej wersji, wyposa¿ony m. in. z
premierow¹ wk³adk¹ ZYX Ultimate. Kropkê
nad „i” postawi okablowanie Siltecha z serii
Triple Crown i Royal Signature, a atmosferê
w pomieszczeniu zapewni¹ niesamowite
akcesoria Acoustic Revive.
W Golden Tulicie przygotowaliœmy ma³¹
powtórkê z entuzjastycznie przyjêtego rok
temu Ayon Show. Maestro Gerhard Hirt za-
prezentuje tym razem pó³aktywn¹ wersjê
g³oœników Lumen White, zasilanych mono-
blokami Crossfire Evo, wraz z flagowym
przedwzmacniaczem Spheris oraz gramo-
fonowym Spheris Phono. No i oczywiœcie
absolutne premiery: odtwarzacz CD-35,
streamer S-10, a tak¿e przewody Pearl.

Referencyjny system marzeñ uzupe³ni Trans-
rotor Zet 3 w wersji maksymalnej, z dedyko-
wanym standem oraz wk³adk¹ My Sonic Lab.
To nie koniec nowych wra¿eñ - pora na
Stadion Narodowy.
Jako ¿e w naszej dzia³alnoœci specjalizujemy
siê równie¿ w systemach kina domowego
z najwy¿szej pó³ki, wspólnie z firm¹ Sony
zapraszamy na prezentacjê jednego z najle-
pszych projektorów laserowych na œwiecie:
modelu VPL-VW5000ES. Du¿y, krystalicznie
czysty obraz w rozdzielczoœci 4k to coœ
wspania³ego, wiêc oprawa dŸwiêkowa nie
mo¿e byæ gorsza. Zapewni j¹ najnowsza
seria Dynaudio Contour, tym razem w postaci
potê¿nych jednostek pod³ogowych. Przy tej
okazji przeprowadzimy te¿ krótki wyk³ad na
temat kalibracji dŸwiêku w systemach kina
domowego oraz zjawisk akustycznych
zachodz¹cych w pomieszczeniach.
Uwielbiamy szlachetny minimalizm, którego
nie zabraknie w sali dedykowanej firmie
Avantgarde. Pos³uchamy tu najnowszego
wcielenia znanych tubowych kolumn Duo.
Model XD wyposa¿ony jest w system do-
k³adnej kalibracji za pomoc¹ komputera
u¿ytkownika z zainstalowanym oprogramo-
waniem. System dope³ni¹: znakomita integra
Avantgarde XA, najlepszy „jednoczêœciowy”
odtwarzacz SACD Accuphase DP-720, in-
dustrialny gramofon Transrotor Max oraz
streamer Auralic Aries. Okablowanie? Szla-
chetne: Siltech, z najlepszych serii.
I w koñcu ostatnia, lecz nie mniej wa¿na sala
- klasyki. Zagraj¹ tu: przepiêkne pod³ogowe
Spendory D7, zasilane koñcówk¹ mocy
Leben CS-1000p oraz najnowszym referen-
cyjnym przedwzmacniaczem Accuphase
- C-3850. U Ÿród³a zagraj¹ sprawdzone urz¹-
dzenia: dzielony Accuphase DP-900/DC-901
oraz gramofon Transrotor Tourbillon z wk³a-
dk¹ My Sonic Lab. Ca³oœæ systemu bêdzie
okablowana przewodami Acoustic Zen.
Na deser zapraszamy na ekspozycjê stacjo-
narn¹ w stadionowym holu, gdzie zapre-
zentujemy m. in. nowoœci z oferty Chario
Phonara oraz nak³onimy Pañstwa do spraw-
dzenia, jak s³ucha siê muzyki z w³asnego
urz¹dzenia wyposa¿onego w nadajnik Blue-
tooth, na aktywnych, bezprzewodowych
Dynaudio Xeo 2 oraz bardzo tanim i niepo-
zornym wzmacniaczu Quadro produkcji
w³oskiej firmy Chario.
Polecamy tak¿e stoiska z p³ytami. Na jednym
z nich bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z pozycja-
mi z naszego katalogu w postaci plików, na
s³uchawkach pod³¹czonych do pierwszego
w historii Ayona lampowego wzmacniacza
s³uchawkowego HA-3.
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Nomos to team tworz¹cy zestawy Audio
Vintage najwy¿szej jakoœci.
Naszym celem jest muzyczna satysfakcja
Klienta. Oferujemy niepowtarzalny sprzêt ze
z³otych lat audio gdzie estetyka, jakoœæ i myœl
techniczna in¿ynierów wygrywa³a z oszczê-
dnoœci¹ ksiêgowych. W swej ofercie posia-
damy szeroki wybór gramofonów, wzmacnia-
czy, przedwzmacniaczy, koñcówek mocy,
tunerów, amplitunerów, odtwarzaczy cd,
magnetofonów kasetowych, magnetofonów
szpulowych oraz kolumn. Nasi klienci mog¹
zawsze liczyæ na pomoc techniczn¹ oraz
znany w bran¿y doskona³y serwis.
Na wystawie zaprezentujemy Pañstwu sub-
woofer JBL B 460 z lat osiemdziesi¹tych,
który pod³¹czony bêdzie do koñcówek mocy
przez dedykowan¹ zwrotnicê JBL BX 63 wraz
z kolumnami JBL TI 250 w pierwszej i najle-
pszej wersji amerykañskiej. Kolumny zasilane
bêd¹ zestawem Phase Linear. Jako Ÿród³o
zaprezentujemy gramofon Lenco L75 by
Nomos oraz gramofon Empire. Serdecznie
wszystkich zapraszamy do zwiedzania na-
szych pokoi. W jednym z nich przygotujemy
niespodziankê serwisow¹ oraz zaprosimy
Pañstwa w sentymentalno-œwietln¹ podró¿
w przesz³oœæ.

Nomos
ul. Tytoniowa 20
04-228 Warszawa
Tel.: 606 834 634, 608 415 388
www.nomos.waw.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Magnat I, II / I piêtro

Notte Sound Labs.
Kownaty 74
18-421 Pi¹tnica
Tel.: 604 564 222
nottesoundlabs@gmail.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 708 / VII piêtro

Na tegorocznym Audio Video Show przed-
stawimy Pañstwu w³asne konstrukcje audio.
Zaprezentujemy: Notte Line Preamplifier NLP
01, Notte Digital-Analog-Converter NDAC 01,
Notte Power Amplifier NPA 01, Notte Mono-
blocks NMB 01.
Urz¹dzenia s¹ efektem naszych wieloletnich
doœwiadczeñ i najlepszej wiedzy. Zastoso-
wane w nich nowatorskie rozwi¹zania oraz
najwy¿szej klasy komponenty elektroniczne
podnosz¹ przekaz muzyczny na nowe pozio-
my, niezale¿nie od gatunku prezentowanej
muzyki.

Nyquista Acoustic Design powsta³a w 2011.
G³ównym profilem dzia³alnoœci firmy jest
produkcja, sprzeda¿ oraz dystrybucja paneli
i ok³adzin akustycznych. W ci¹gu 5 lat dzia-
³alnoœci firma opracowa³a oraz wdro¿y³a do
seryjnej produkcji ponad 200 produktów do
zastosowañ izolacji i adaptacji akustycznej.
Obecnie Nyquista jest najwiêkszym produ-
centem ustrojów i ok³adzin akustycznych,
systemów izolacji oraz wibroizolacji w Euro-
pie Œrodkowej. Oprócz dzia³alnoœci produ-
kcyjnej, firma zajmuje siê równie¿ komple-
ksowymi us³ugami, zwi¹zanymi z akustyk¹
takimi jak: projektowanie akustyki wnêtrz,
projektowanie akustyki budowlanej, wyko-
nywanie pomiarów akustycznych oraz
przeprowadzanie audytów akustycznych.
Produkty Nyquista Acoustic Design, two-
rzone s¹ g³ównie z myœl¹ o obiektach takich
jak: sale ods³uchowe, sale kinowe, powierz-
chnie biurowe, kluby muzyczne, sale konfe-
rencyjne, studia nagrañ, studia filmowe, sale
koncertowe, hotele, restauracje, hale prze-
mys³owe oraz wszelkie obiekty u¿ytecznoœci
publicznej.

Nyquista Acoustic
Design
ul. Okrê¿na 3A
02-916 Warszawa
www.nyquista.pl
biuro@nyquista.pl
Tel.: 536 500 020, 791 247 646

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 225 / II piêtro, Studio TV4 / I piêtro

OPPO / Cinematic
ul. Piotra Ignuta 89
54-151 Wroc³aw
Tel.: 71 351 91 96
 www.oppodigital.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Strefa S³uchawkowa / I piêtro 

Produkty firmy OPPO Digital ju¿ na sta³e
zagoœci³y na warszawskich targach Audio
Video Show. Firma ta specjalizuje siê w pro-
dukcji odtwarzaczy wieloformatowych oraz
w sprzêcie s³uchawkowym. O tym, ¿e s¹ to
produkty na najwy¿szym poziomie, przez
wielu uwa¿ane za referencyjne, œwiadczy
wiele nagród bran¿owych, w tym 3 nagrody
EISA dla odtwarzacza Blu-ray BDP-103EU,
dla s³uchawek Hi-Fi PM-1 oraz dla OPPO
HA-2 za najlepszy USB DAC/ wzmacniacz

s³uchawkowy.
Firma OPPO Digital nie spoczywa na laurach
i wprowadza do oferty nowe produkty. Na
swoje premiery oczekuj¹ odtwarzacz Blu-ray
4K UHD UDP-203 oraz rodzina bezprze-
wodowych urz¹dzeñ Audio - seria Sonica,
w której sk³ad bêd¹ wchodziæ 2 g³oœniki
bezprzewodowe oraz DAC.
Na wystawie zaprezentujemy wszystkie po-
zosta³e produkty z naszej oferty. S³uchawki
planarne PM-1 i PM-2 zagraj¹ w towarzys-
twie doskona³ych wzmacniaczy s³uchawko-
wych HA-1. Jako Ÿród³o muzyki pos³u¿¹
odtwarzacze Blu-ray BDP-103D oraz BDP
-105D, z mo¿liwoœci¹ obs³ugi Tidal Hi-Fi.
Produkty przenoœne, czyli zestawy zamkniê-
tych s³uchawek planarnych PM-3, bêd¹
wspó³pracowaæ ze wzmacniaczami s³ucha-
wkowymi/DAC HA-2 SE, nastêpc¹ wzmac-
niacza s³uchawkowego HA-2.

Pacetech
Via Al Quarto Miglio 8
00178 Rzym, W³ochy
Francesco
Tel.: +39 3495 191 078
pacetech.help@gmail.com
Czes³aw
Tel.: +39 3468 077 646
czeslaw.pacetech@gmail.com
www.pacetech.it

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 308 / III piêtro

Pacetech jest oficjalnym europejskim dystry-
butorem takich marek jak Onix-Pace, Jib,
Melody, Exelion oraz Impeto, znanych na
ca³ym œwiecie dziêki swojej jakoœci i nieza-
wodnoœci.
Jesteœmy mi³oœnikami produktów hi-fi. Zape-
wniamy wsparcie i obs³ugê na najwy¿szym
poziomie. Mamy du¿¹ sieæ sklepów we
W³oszech, które pozwol¹ Ci na przetestowa-
nie produktów osobiœcie. Produkty maj¹
trzyletni¹ gwarancj¹.

Ju¿ w pierwszy weekend listopada na Stadio-
nie PGE Narodowym w Warszawie odbêd¹
siê kolejne targi Audio Video Show. Panaso-
nic, jak co roku, zaprezentuje na nich ca³¹
gamê swoich najnowszych produktów. Bêd¹

Panasonic
www.panasonic.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Continental / I piêtro
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to: m.in. audiofilskie s³uchawki HD10, s³u-
chawki z aktywn¹ redukcj¹ szumów HC800,
czy tez bezprzewodowe RP-BTS50 (wiêcej
informacji o produktach - poni¿ej).
Oprócz nich przedstawione zostan¹ dwa
najnowsze modele telewizorów DX800
i DX900 - odbiorniki o wspania³ej stylistce
i doskona³ej jakoœci obrazu.
Targi to te¿ wspania³a okazja, aby spotkaæ
siê z naszym muzycznym ambasadorem
Panasonic DJ ADAMUSem. Na stoisku Pana-
sonic us³yszymy najbardziej znane utwory
DJ-a jak i te nigdy wczeœniej nie publiko-
wane, w beztratnym formacie hi-res.
RP-HD10 - DŸwiêk najwy¿szej jakoœci
Audiofilskie s³uchawki Panasonic HD10 poz-
walaj¹ s³uchaæ muzyki w najwy¿szej jakoœci.
Zosta³y one wyposa¿one w technologiê po-
prawy dŸwiêku, dziêki czemu potrafi¹ oddaæ
brzmienie ka¿dego instrumentu z najdrob-
niejszymi szczegó³ami, zapewniaj¹c u¿ytko-
wnikowi wspania³¹ jakoœæ dŸwiêku, jakiej
jeszcze nigdy nie doœwiadczy³.
HC800 - Wycisz otoczenie
HC800 wykorzystuj¹ najnowsz¹ technologiê
redukcji szumów, aby zmniejszyæ poziom
ha³asu z otoczenia, który mo¿e przeszkodziæ
w odbiorze muzyki i zniszczyæ radoœæ ze
s³uchania. Pozwalaj¹ one cieszyæ siê ulubio-
n¹ muzyk¹, niemal¿e eliminuj¹c otaczaj¹cy
ha³as, nawet podczas podró¿y samolotem,
poci¹giem lub autobusem.
BTS50 - Celuj wy¿ej - wzleæ na skrzyd³ach
Bezprzewodowe s³uchawki BTS50 zapew-
niaj¹ doskona³y dŸwiêk podczas æwiczeñ.
Funkcja Bluetooth eliminuje koniecznoœæ sto-
sowania kabli, a wodoodpornoœæ na pozio-
mie IPX5 chroni przed potem i wod¹.
DX800 - Najwy¿szej jakoœci wzornictwo do
eleganckich wnêtrz
Wyj¹tkowe wzornictwo „Freestyle” sprawia,
¿e ten model TV bêdzie eleganckim dodat-
kiem do ka¿dego salonu. Technologia Pana-
sonic 4K PRO gwarantuje z kolei, ¿e obraz
wygl¹da dok³adnie tak, jak zamierzyli filmo-
wcy. Ten telewizor nie jest urz¹dzeniem,
które po prostu stoi na meblach. DX800
wzbogaca wnêtrze jako element jego wy-
stroju!
DX900 - Piêkne wzornictwo i wyj¹tkowy
kinowy obraz
Telewizor dostrojony we wspó³pracy z kolo-
rystami i filmowcami z Hollywood. Ten model
z technologi¹ 4K PRO ³¹czy procesor Studio
Master i profesjonalny wyœwietlacz kinowy,
by zapewniæ wyj¹tkow¹ wyrazistoœæ barw,
kontrast i jasnoœæ. Tak¿e jego wyszukane
wzornictwo wygl¹da wspaniale w ka¿dym
pomieszczeniu.

ul. Miodowa 4/7
31-055 Kraków
Tel.: 579 074 427
hello@paulsboutique.store
www.paulsboutique.store

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoisko P³ytowe / II piêtro

Paul's Boutique s.c.

Paul's Boutique Record Store - nowy winylo-
wy punkt na mapie Polski. Je¿eli kochasz
muzykê na czarnym noœniku, to nas poko-
chasz na pewno. Stworzyliœmy klimatyczne
miejsce w odpowiedzi na zapotrzebowania
ze strony s³uchaczy oraz kolekcjonerów.
Znajdziesz u nas p³yty od Milesa Davisa po
Aphex Twina. Ka¿da p³yta oznaczona jest
etykiet¹, która zawiera najwa¿niejsze infor-
macje o albumie i jego stanie. Do Twojej
dyspozycji mamy równie¿ stanowisko od-
s³uchowe uzbrojone w dwa niezawodne
Technicsy.
Naszym has³o przewodnie to "Diguj to!".
Oprócz nowych p³yt mamy specjalny dzia³
z albumami za symboliczn¹ cenê, raj dla
diggerów i beatmakerów.
Znajdziesz nas w sercu krakowskiego Kazi-
mierza, ul. Miodowa 4/7.

Pelne Brzmienie Studio
Hi-End
Warszawa
Tel.: 695 503 227
pbe@hi-endstudio.com
www.hi-endstudio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 216 / II piêtro, 707 / VII piêtro

Studio Hi-End Pe³ne Brzmienie jest importe-
rem i dystrybutorem stereofonicznych syste-
mów analogowych: gramofonów, wzmacnia-
czy lampowych oraz kolumn dedykowanych
do niskich mocy proponowanych kompo-
nentów elektroniki.
W roku 2016 zapraszamy do pokoju 707 w
Hotelu Sobieski, gdzie prezentowaæ bêdzie-
my topowe elementy naszej oferty high-end:
Systemdek 3D, system wzmacniaczy Art.
Audio, w oparciu o lampy w aplikacji triodo-
wej oraz kolumny ART Loudspekaers.
Wœród tegorocznych nowinek, zaprezen-
towana zostanie najnowsza konstrukcja
wzmacniacza gramofonowego Art Audio
Conductor Silver Phono, urz¹dzenie oparte
na przewodnikowym uk³adzie, wykorzystu-

j¹cym do wzmocnienia sygna³u z wk³adki
gramofonowej wtórnik katodowy lampy
12BH7.
Tak¿e szkocka manufaktura ART Loudspeakers
udostêpni do prezentacji swój najnowszy
topowy model z linii ART 8.3, oparty o dia-
mentowy przetwornik wysokotonowy SESa,
kwintesencjê misji firmy: music as it is
(muzyka na wyci¹gniêcie rêki).

www.philips.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Platynowa 1 oraz 111 / I piêtro

Philips

Strefa Philips pe³na bêdzie innowacji.
Po raz pierwszy w Polsce zaprezentujemy
Soundbar Philips Fidelio B8 (4349 z³) - pier-
wszy na œwiecie soundbar z systemem Dolby
Atmos. Podczas pokazów na ¿ywo bêdziesz
móg³ go us³yszeæ oraz oceniæ, czy rzeczy-
wiœcie dŸwiêk z soundbara mo¿e dobiegaæ
z… sufitu. Zaprezentujemy te¿ najmniejszy
soundbar z systemem Dolby Digital 5.1,
mierz¹cy zaledwie 40 cm Soundbar Philips
Fidelio B1 (2179 z³).
Bêdziesz móg³ równie¿ przetestowaæ bez-
przewodowe s³uchawki z aktywn¹ redukcj¹
szumów, us³yszeæ najnowszy system multi-
room Philips oraz obejrzeæ film z dŸwiêkiem
przestrzennym dostarczanym w systemie
Surround na ¯yczenie. £¹cznie w dwóch
salach zaprezentujemy 32 modele urz¹dzeñ
audio.
Dzia³ telewizorów zaprezentuje najnowsze
produkty w tym min. flagowy 55” model
OLED z serii 901F (14 999 z³) wspieraj¹cy
technologiê HDR i wyposa¿ony 3 stronny
system Ambilight generuj¹cy barwn¹ po-
œwiatê na œcianê za telewizorem oraz prze-
³omowy 65” telewizor AmbiLux - seria 8901
(20 999 z³), w którym po raz pierwszy za-
implementowano technologiê projekcyjnego
Ambilight na któr¹ to sk³ada siê 9 mikro pro-
jektorów zainstalowanych z ty³u TV. Proje-
ktory przenosz¹ na œcianê za TV czêœæ
obrazu wyœwietlanego na ekranie telewizora
tworz¹c niespotykany do tej pory efekt zag³ê-
bienia w obrazie.
PrzyjdŸ i odkryj markê Philips, jakiej jeszcze
nie zna³eœ!

plays.pl
sklep internetowy

Tel.: 796 327 857
biuro@plays.pl
www.plays.pl/shop/
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ul. Marsza³kowska 27/35 pawilon 3
00-639 Warszawa
Tel.: 516 518 876
sklep@plytygramofonowe.pl
www.plytygramofonowe.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoisko P³ytowe / II piêtro

plytygramofonowe.pl

Jeden z najnowszych sklepów winylowych
na mapie Warszawy. Powsta³y z po³¹czenia
si³ organizatorów dwóch najwiêkszych kier-
maszy winylowych w Warszawie, Warsza-
wskiej Gie³dy P³ytowej oraz Winylobrania.
W naszej ofercie znajdziecie nowe oraz spe-
cjalnie wyselekcjonowane u¿ywane p³yty
w ró¿nych gatunkach takich jak rock, pop,
jazz, funk, hip-hop, muzyka klasyczna czy
elektroniczna.
Poza sklepem stacjonarnym prowadzimy
równie¿ sklep internetowy
www.plytygramofonowe.pl, w którym mo¿e-
cie kupiæ nasze p³yty z dowolnego zak¹tka
na Ziemi. Zapraszamy do zapoznania siê
z nasz¹ ofert¹.

Tradycyjne jak co roku poka¿emy wyroby
czo³owych producentów audio, skupiaj¹c siê
g³ównie na najlepszych urz¹dzeniach wybra-

Polpak Poland sp. z o.o.

Tel.: 886 586 554, 33 812 47
kontakt@klasteraudio.pl
www.klasteraudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 306 / III piêtro oraz 518 / V piêtro

Polski Klaster Audio

Plays.pl to jeden z najwiêkszych specjalisty-
cznych sklepów muzycznych na polskim
rynku. Zajmujemy siê sprzeda¿¹ wydawnictw,
od szeroko rozumianej nowej elektroniki,
muzyki klubowej po indie rock, nowy jazz,
muzykê etniczn¹.Dysponujemy szerokim
wyborem oferty winylowej i CD, takich
wydawców jak m.in. Ninja Tune, Big Dada,
Brainfeeder, K7!, Strut, BBE, World Circuit,
Kompakt, MonkeyTown, MR Bongo,
SoundWay. Posiadamy w swoim katalogu
p³yty takich artystów jak Moderat, Gusgus,
Bonobo, Kamasi Washington, Tiga, Coco-
rosie, Nicolas Jaar, Jaga Jazzist, Arctic
Monkeys, The Cinematic Orchestra, Moby,
Buena Vista Social Club, Ali Farka Toure,
Trentemoller i setek innych.

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Stoisko P³ytowe / II piêtro

Al. Jerozolimskie 333A
05-816 Warszawa Regu³y
Tel.: 22 353 14 14
www.polpak.com.pl
www.facebook.com/polpakpoland

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sale: Belweder I, II / parter; 102 / I piêtro

nych z naszej bogatej oferty. Marki z naszej
dystrybucji zostan¹ zaprezentowane w trzech
pomieszczeniach.
Do sali Belweder II zapraszamy na polsk¹
premierê najnowszej serii kolumn g³oœniko-
wych marki Paradigm. Linia Persona jest
wizytówk¹ awangardowych materia³ów i naj-
bardziej zaawansowanych technologii audio,
a to wszystko od korzeni jest kanadyjskie.
Proste: Crafted in Canada! To nie jedyne pro-
dukty tej marki jakie bêdzie mo¿na zobaczyæ
na Audio Video Show 2016. Poka¿emy rów-
nie¿ liniê Prestige, ³¹cz¹c¹ najlepsze walory
soniczne oraz bardzo elegancki design. Za-
prezentowana zostanie bezprzewodowa linia
Paradigm PW zapewniaj¹ca bardziej dyna-
miczny streaming audio poprzez Wi-Fi oraz
korzystaj¹ca z technologii DTS Play Fi, naj-
bardziej innowacyjnej dostêpnej obecnie tech-
nologii przesy³ania bezprzewodowego dŸwiêku.
Bêdzie mo¿na pos³uchaæ na ¿ywo owocu
prawie czterech dekad konstrukcji audio oraz
innowacyjnej in¿ynierii, której efektem jest
zaskakuj¹cy idea³ pod³ogowej kolumny ele-
ktrostatycznej. Masterpiece Expression 13A
to kolejny, technologiczny krok naprzód dla
kultowej marki Martin Logan. Poza tym poka-
¿emy równie¿ przekrój przez niemal¿e ca³¹
ofertê amerykañskiego producenta.
Kolumny prezentowane w ods³uchu bêd¹
napêdzane hi-endowym 11.2-kana³owym
procesorem A/V (z korekcj¹ akustyki pomie-
szczenia ARC™) kanadyjskiej firmy Anthem
oraz koñcówk¹ mocy MCA-225, a o perfe-
kcyjn¹ czystoœæ oraz naturalnoœæ przesy³a-
nego sygna³u zadba okablowanie amery-
kañskiej marki XLO.
Do Apartamentu 102 zapraszamy na prezen-
tacjê produktów francuskiej marki Triangle,
brytyjskiego Roksana oraz chiñskiej manu-
faktury Xindak. G³ówn¹ atrakcj¹ bêd¹ kolu-
mny Triangle z serii Magellan. Model Quatuor
zagra w towarzystwie najnowszego wzmac-
niacza Roksan blak. W poszukiwaniu abso-
lutnego, kompletnego, ekskluzywnego pro-
duktu, ka¿dy detal kolumn Quatuor zosta³
drobiazgowo przemyœlany, ka¿da najdrob-
niejsza czêœæ zosta³a wykonana z najlep-
szych materia³ów. Rezultat to po³¹czenie
technologii i estetyki, daj¹ce odczucie wier-
nego obcowania z dŸwiêkiem. Obok tych
marek znajdziecie równie¿ dwa wzmacniacze
Xindak: XA-6800 oraz XA-6950 (II). Produkty
te s¹ gotowe, by staæ siê sercem systemu
audio z zadziwiaj¹cymi mo¿liwoœciami jakie
tylko wzmacniacz klasy A mo¿e daæ praw-
dziwym melomanom.
Dodatkowo zapraszamy do sali Belweder I
na prezentacjê polskiego producenta TAGA
Harmony. Poza tym bêdzie okazja, by prze-
testowaæ doskona³e s³uchawki z najnowszej
linii amerykañskiej marki NuForce: HEM2

oraz HEM4. Ciekaw¹ prezentacj¹ bêdzie
przekrój okablowania XLO, eksponuj¹cy ich
zaawansowan¹ konstrukcjê. Z okazji 25 lecia
istnienia firmy XLO zosta³a wydana p³yta CD
Conversations Vincenta Belangera i Anne
Bisson (równie¿ w wersji analogowej), któr¹
bêdzie mo¿na kupiæ na targach Audio Video
Show z podpisami artystów (iloœci ograni-
czone).
Te i wiele innych, najnowszych i najbardziej
popularnych produktów high-end audio z ofe-
rty Polpak Poland bêdzie mo¿na zobaczyæ i po-
s³uchaæ na targach Audio Video Show 2016.

Polski Klaster Audio to nieformalne zrzesze-
nie najlepszych polskich producentów oferu-
j¹cych produkty zwi¹zane z szeroko rozu-
mianym œwiatem audio. Zrzeszenie powsta³o
z inicjatywy Karola ZieleŸnika - w³aœciciela
salonu audio HiFi Studio w Bielsku-Bia³ej.
Swoje pomys³y do³o¿yli miêdzy innymi Krzy-
sztof Grabowski z firmy Encore Seven oraz
£ukasz Mika z Audiomica Laboratory. G³ów-
nym zadaniem zrzeszenia jest promocja pol-
skiego audio i tworzenie mo¿liwoœci spotkañ
z polskimi producentami, których produkty
s¹ tak samo dobre, a czêsto lepsze od marek
zagranicznych. Aktualnie do Klastra nale¿y
12 firm. Pierwsze dzia³ania skupiaj¹ siê na
wspólnej promocji oraz budowie ca³kowicie
polskich systemów audio stereo. Pierwsze
dwa: „Dream Reference #001” oraz „Dream
Reference #002” bêd¹ mia³y swoj¹ premierê
podczas Audio Video Show w pokojach 306
oraz 518 w Hotelu Radisson Blu Sobieski.

ul. Orê¿na 22
Piaseczno
Tel.: 501 223 106, 500 177 966

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 418 / IV piêtro

Pracownia Wzmacniaczy
Lampowych P.W.L.

Mamy przyjemnoœæ po raz pierwszy uczes-
tniczyæ w tak du¿ym wydarzeniu jakim jest
Audio Video Show. Pragniemy zaprosiæ Pañ-
stwa do sali 418, prezentowany system jest
naszym autorskim opracowaniem wzmacnia-
czy w technologii lampowej oraz kolumn
opartych na najlepszych przetwornikach
firmy JBL.

Aleja Wojska Polskiego 103
48-300 Nysa
preaudioturntables@gmail.com
www.pre-audio.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 518 / V piêtro

P.P.H.U. Pre-audio

ul. Rakoczego 31
80-169 Gdañsk
Tel.: 513 07 07 30, 537 07 07 30
www.premiumsound.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 602, 607 / VI piêtro

Premium Sound
Salon Audio-Video

Wzmacniacze to 100kg koñcówki mocy opar-
te o du¿e wysokonapiêciowe triody mocy
w topologii Single Ended oraz przedwzmac-
niacz lampowy skonstruowany bezkompro-
misowo w czêœci elektronicznej jak te¿ me-
chanicznej.
Nasze hobbystyczne korzenie pozwoli³y nam
spojrzeæ na sprzêt audio trochê inaczej, nie-
komercyjnie.
Stosujemy zawsze indywidualne rozwi¹zania,
nasz¹ pasj¹ jest realizowanie konstrukcji nie-
typowych, wykorzystywanie ekstremalnie
dobrych czêœci i elementów elektronicznych
oraz mo¿liwie najlepszych materia³ów kon-
strukcyjnych. Ostatnie dwa lata spêdziliœmy
na dopracowaniu prezentowanych w³aœnie
elementów systemu.
Cieszymy siê na spotkanie z Pañstwem to
niejako spe³nienie wieloletnich marzeñ zwy-
k³ych hobbystów.

Pre-audio to polska firma produkuj¹ca gra-
mofony na zamówienie. Oferowane modele
charakteryzuj¹ siê wygl¹dem i rozwi¹zaniami
technicznymi pozwalaj¹cymi osi¹gn¹æ wyj¹-
tkow¹ jakoœæ dŸwiêku. Na targach bêdzie
mo¿na zobaczyæ i us³yszeæ model ASP
-1501N z ramieniem tangencjalnym zawie-
szonym na poduszce powietrznej.

Kontynuujemy nasz kurs na dobre brzmienie
z w³osk¹ elektronik¹ od Pathos Acoustics
i Audia Flight.
W pokoju 602 zaprezentujemy:
Audia Flight FLS4, najnowsza koñcówka
mocy stereo, która niewiele ustêpuje referen-
cyjnemu Strumento, a kosztuje zdecydowa-
nie mniej. To bêdzie hit.
Pathos Converto Evo Dac + Pathos AmpliD
- mini system, o fantastycznej muzykalnoœci,
przypominaj¹cej brzmieniem najlepsze, du¿e
konstrukcje zintegrowane Pathosa.

Pathos InPol Ear - potê¿ny wzmacniacz s³u-
chawkowy, prawdziwy dominator w kategorii
hi-endowych wzmacniaczy s³uchawkowych,
zbudowany w technologii InPol.
Zamianê pr¹du z w³oskiej elektroniki na
dŸwiêk, zapewni¹ kolumny Gradient Labs,
z Finlandii. Nasze doœwiadczenia z nimi, daj¹
gwarancjê doskona³ego brzmienia nawet
w trudnych akustycznie pomieszczeniach,
a z powy¿sz¹ elektronik¹, brzmi¹ lepiej, ni¿
du¿o dro¿sze marki. Bêd¹ to: Gradient 5.1,
najnowsza wersja monitorków z g³oœnikiem
koaksjalnym, które s¹ w stanie zawstydziæ
swoim brzmieniem wiêkszoœæ konkurencji.
To trzeba us³yszeæ.
Gradient 6.0 - do pewnego stopnia wersja
pod³ogowa powy¿szych monitorków, dla
tych, którzy maj¹ ma³o miejsca i trudne wa-
runki akustyczne, ale pragn¹ s³uchaæ na
kolumnach pod³ogowych z górnej pó³ki.
Gradient Helsinki 1.5 - legenda, a nawet
ikona brzmienia i stylu. Ich wersja 1.3 jest
eksponowana w muzeum sztuki u¿ytkowej
w Helsinkach i w Tokyo, a w rankingu The
Absolute Sound cztery razy z rzêdu zdoby-
wa³y wyró¿nienie. Pere³ka.
Gradient Evidence MKIV - to najbardziej uni-
wersalny model, którego konstrukcjê oparto
na tym samym koncepcie co flagowy Gra-
dient Revolution. Znakomicie radz¹ sobie
w pokojach, gdzie inne kolumny bêd¹ re-
produkowaæ mocno podbarwiony dŸwiêk.
Gradient Revolution MK IV to unikalne po³¹-
czenie zalet du¿ej kolumny pod³ogowej i ma-
³ego monitora. Obracalna, dipolowa sekcja
basowa i koaksjalny œredniotonowy. Hegel
Music, to jedna z bardzo dynamicznie roz-
wijaj¹cych siê marek audio ostatnich lat.
Innowacyjnoœæ i jakoœæ wprowadzanych na
rynek produktów HiFi i HiEnd stawia Hegel
Music na pozycji jednego z liderów bran¿y.
W pokoju 607 zaprezentujemy:
Hegel Rost - multimedialny wzmacniacz Röst
³¹czy w sobie funkcje integry, przetwornika,
streamera i wzmacniacza s³uchawkowego.
Zawiera technologiê SoundEngine i jest kom-
patybilny z UPnP/DLNA, AirPlay oraz z syste-
mami automatyki domowej Control4.
Hegel Mohican - czyli ostatni Mohikanin
wœród odtwarzaczy p³yt CD. Efekt ponad
trzech lat pracy zespo³u Benta Holtera, nad
tym, aby prawdopodobnie ostatni w historii
firmy odtwarzacz by³ prawdziwie szczytowym
osi¹gniêciem i sta³ siê referencj¹ w tej kategorii.
Hegel H360 - najwy¿szy model wzmacniacz
zintegrowanego.
Hegel HD30 - najwy¿szy model DAC.
Z elektronik¹ od Hegla, doskonale zgrywaj¹
siê kolumny Xavian. Tak te¿ bêdzie i tym ra-
zem, a wisienk¹ na torcie bêdzie mo¿liwoœæ
poznania i wymiany doœwiadczeñ z samym
konstruktorem i w³aœcicielem Xavian - Rober-

to Barlett¹.
Zaprezentujemy:
Xavian Ambra - wiêksza siostra modelu Perla,
nastêpca legendarnego XN250 Evo, które we-
d³ug nas przewy¿sza pod ka¿dym wzglêdem.
Xavian Perla - znany i uznany ju¿ model
z nowej serii monitorków Xavian. Doskona³y
kompan integr Hegla w niewielkich pomiesz-
czeniach.
Jest spora szansa, ¿e wraz z Roberto Bar-
lett¹, dojad¹ jeszcze dwa nowe modele, ale
o tym przekonamy siê dopiero w listopadzie.
Dla wszystkich, którzy odwiedz¹ nasze pokoje,
przygotowaliœmy specjaln¹, promocyjn¹ ofertê.

Pro Vision
Œwidnica
ul. Okulickiego 6
58-105 Œwidnica
Tel.: 697 102 102

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 123 / I piêtro

Na tegorocznej wystawie zaprezentujemy
ekran Magicscreen Future Black AMLED
w po³¹czeniu z bud¿etowym projektorem.
Ekrany MS to ekrany zaprojektowane z myœl¹
o mi³oœnikach kina, którzy nie s¹ w stanie
zagospodarowaæ oraz przystosowaæ spe-
cjalnego pomieszczenia do projekcji. Poka-
emy Pañstwu jak wiele zale¿y od ekranu, na
który œwiecimy z projektora. Zaprezentujemy
mo¿liwoœci ekranu M, oraz poka¿emy ile ja-
koœci wnosi ekran do jakoœci projekcji nawet
gdy projektor nie jest najwy¿szej klasy.
Serdecznie zapraszamy do naszego pokoju
na ciekawe pokazy i rozmowê.

11 Hakabaim St.
Ramat Gan
5225511 Izrael
Tel.: +972 54 258 4258
www.pureaudioproject.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 416 / IV piêtro

PureAudioProject LTD.

Pure Audio Project to izraelska firma specja-
lizuj¹ca siê w kolumnach g³oœnikowych typu
open baffle, czyli bez klasycznej obudowy.
Do ich produkcji wykorzystuje najwy¿szej
œwiatowej klasy komponenty. W swojej ofer-
cie ma kilka modeli z przeznaczeniem do
ró¿nych wielkoœci pomieszczeñ.
Firma œwiêci tryumfy na ³amach specjalisty-
cznych pism bran¿owych zdobywaj¹c przy-
chylnoœæ nie tylko recenzentów, ale przede
wszystkim zadowolonych klientów.
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Pylon Audio
ul. Wroc³awska 77
63-200 Jarocin
www.pylonaudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 401, 402 / IV piêtro

ul. Reymonta 12
Pabianice
Tel.: 42 213 01 66
www.Q21.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 201 / II piêtro

Q21

W tym roku postanowiliœmy zaszaleæ. Mia-
nowicie zaprezentujemy 3 graj¹ce systemy,
wystawiaj¹c siê w 4 pokojach usytuowanych
w hotelu Sobieski. Udana wspó³praca z firm¹
Fezz Audio podczas tegorocznych targów
HighEnd w Monachium zaowocowa³a cie-
kawym pomys³em „a czemu by tak nie stwo-
rzyæ 3 sal ods³uchowych, wraz z 4 pokazo-
w¹?”. D³ugo nie czekaj¹c, pomys³ wdro¿y-
liœmy w ¿ycie.
Sale ods³uchowe: Pokój 405 - w tym pomie-
szczeniu pragniemy zaprezentowaæ premie-
rowy zestaw Diamond Monitor po³¹czony
w wraz z prezentowanym po raz pierwszy
wzmacniaczem Fezz Audio MiraCeti.
Pokój 406 - przedstawimy obecnie flagowy
produkt Pylon Audio - zestaw g³oœnikowy
Emerald HF (wersja HighFidelity), który na-
pêdzaæ bêdzie najmocniejszy przedstawiciel
rodziny Fezz Audio - wzmacniacz Titania.
Pokój 401 - prezentacja linii kolumn g³oœni-
kowych Opal, graj¹cych w systemie opartym
o wzmacniacz lampowym Silver Luna Fezz
Audio. Obudowy linii Opal zostan¹ wykoñ-
czone oklein¹ naturaln¹ dêbow¹ polakie-
rowan¹ lakierem bezbarwnym (25% HG)
+ ekran czarny HG (ten typ wykoñczenia
jest nowoœci¹ w naszej ofercie).
Pomieszczenie wystawowe: Pokój nr 402
- kolumny g³oœnikowe:
zaprezentujemy now¹ liniê kolumn g³oœniko-
wych Ruby, oparta o w³asny przetwornik
niskoœredniotonowy PSW 17.8 EXA, którego
membrana wykonana jest z Endumaxu.
Jest to tworzywo posiadaj¹ce bardzo dobry
balans miêdzy t³umieniem wewnêtrznym,
a sztywnoœci¹, przy czym ciê¿ar w³aœciwy
membrany jest ni¿szy od analogicznej mem-
brany opartej o w³ókno szklane oraz celulozê.
Zestaw g³oœnikowy Emerald w wersji podsta-
wowej /kolumny strojone wed³ug naszych
za³o¿eñ/. Zestaw w wersji podstawowej trafi
na sta³e do naszej oferty pod koniec stycznia
2017r.
System 5.0 linii Sapphire - rozwiniêcie linii
Sapphire, zaprezentujemy uzupe³nienie linii
o kolumny efektowe oraz centraln¹.
System 5.0 linii Opal - rozwiniêcie linii Opal,
zaprezentujemy uzupe³nienie linii o kolumny
efektowe oraz centraln¹.
G³oœniki w³asnego autorstwa:
G³oœnik niskotonowy PSW 17.8 EXA - mem-
brana wykonana z Endumaxu charaktery-

zuje siê g³adkim, rozdzielczym i klarownym
brzmieniem, bez wyraŸnie zaznaczonych
rezonansów w bardzo szerokim paœmie prze-
twarzania. Jesteœmy jednym z pierwszych
producentów na œwiecie, który korzysta
z tego nowego technologicznie materia³u.
G³oœnik niskotonowy PSW 17.8 CPA - g³o-
œnik oparty o now¹ membranê na bazie celu-
lozy z domieszk¹ polipropylenu. Kombinacja
tych dwóch typów materia³ów daje bardzo
obiecuj¹ce wyniki badawcze. Membrana jest
sztywniejsza od standardowej polipropyleno-
wej oferuj¹c lepsz¹ subiektywnie odbieran¹
dynamikê, a jednoczeœnie posiada ³adn¹
znan¹ z g³oœników polipropylenowych cha-
rakterystykê przetwarzania umo¿liwiaj¹c¹
zastosowanie prostszych filtrów. Jest to
drugi po Endumaxie nowatorski typ membra-
ny, jaki niebawem zaprezentujemy Pañstwu
w naszych konstrukcjach.
Obudowy G³oœnikowe / mo¿liwoœci zak³adu
stolarskiego
Linia Diamond w okleinie naturalnej D¥B,
uszlachetniona technik¹ olejowosk, zapre-
zentujemy 4 ró¿ne dekory.
Elektronika: prezentacja wzmacniaczy pol-
skiej firmy Fezz Audio.
Wszystkie sale ods³uchowe zostan¹ wypo-
sa¿one w prototypy stolików audio sygno-
wanych mark¹ Pylon Audio.

Q21 to specjalistyczny salon audio znajdu-
j¹cy siê w Pabianicach. Istniejemy nieprzer-
wanie od 2000 roku co sprawia, ¿e jesteœmy
jednym z najwiêkszych, najd³u¿ej dzia³aj¹-
cych niezale¿nych sklepów z tematyk¹ audio.
Od tego czasu wiele siê zmieni³o, jednak nie
nasze podejœcie do klienta! Wierzymy, ¿e
nasze d³ugoletnie doœwiadczenie w bran¿y
audio, pozwoli nam na przygotowanie ideal-
nych systemów dla naszych klientów.
Zakupów w naszym sklepie mo¿na dokonaæ
stacjonarnie w siedzibie, jak i on-line przez
stronê internetow¹ Q21.pl. Nasz salon zosta³
przygotowany dla zapewnienia najwiêkszego
komfortu zakupów, dla naszych klientów.
Prezentacje kina domowego oraz mniejszych
systemów stereofonicznych przeprowadzamy
w przygotowanej specjalnie do tego celu
wygodnej sali ods³uchowej licz¹cej 20m .
Druga sala ods³uchowa o powierzchni 30m
jest wykorzystywana do d³u¿szych ods³u-
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chów mocniejszych systemów stereofoni-
cznych oraz przede wszystkim do zaawan-
sowanych systemów hi-end. Sala ta tak¿e
zosta³a zaadoptowana akustycznie oraz kom-
fortowo wyposa¿ona dla zapewnienia maksi-
mum wygody naszych goœci. Wychodz¹c
na przeciw oczekiwaniom naszych klientów,
rozszerzyliœmy ofertê ods³uchy w domu
u klienta. Nasz zespó³ sk³adaj¹cy siê z fa-
chowców bran¿y audio zapewni kompletn¹
pomoc w doborze optymalnej konfiguracji
systemu, gwarantuj¹c mi³e spêdzenie czasu
podczas wyboru nowych urz¹dzeñ. Oferta
naszego sklepu jest specjalnie wyselekcjono-
wana, jako nieliczni w Polsce mo¿emy siê
pochwaliæ bardzo bogat¹ ofert¹ niszowych
marek. Zapraszamy do zapoznania siê z
nasz¹ ofert¹. Poszukujesz systemu marzeñ?
Zajrzyj do nas koniecznie!

RAFKO to dynamicznie rozwijaj¹ce siê przed-
siêbiorstwo prowadz¹ce dystrybucje produ-
któw w segmentach home audio, car audio,
instalacje oraz bezprzewodowy multiroom.
RAFKO zaprezentuje nastêpuj¹ce marki:
Definitive Technology - amerykañski produ-
cent audiofilskich kolumn g³oœnikowych hi-fi,
systemów kina domowego oraz zaawanso-
wanych g³oœników instalacyjnych. Numer
jeden klasy premium w USA w sprzeda¿y
kolumn pod³ogowych;
HiFiMAN - producent audiofilskich s³uchawek
planarnych, wzmacniaczy s³uchawkowych
oraz wysokiej klasy odtwarzaczy przenoœnych;
Mass Fidelity - producent audiofilskich od-
biorników Bluetooth i aktywnych g³oœników
holograficznych;
Polk Audio - najwiêkszy amerykañski produ-
cent kolumn stereo, jedyny certyfikowany
partner Microsoftu w bran¿y audio.

ul. Handlowa 7
15-399 Bia³ystok
Tel.: 85 747 97 57
www.rafko.com
biuro@rafko.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Strefa S³uchawkowa / I piêtro,

221 / II piêtro

RAFKO Dystrybucja

ul. S. Czarnieckiego 17
40-288 Katowice
Tel.: 32 206 40 16
www.rcm.com.pl
www.rcmaudio.pl

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Azalia I, II

RCM
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Kulturní 1785
75661 Ro�nov pod Radhoštìm
Czech Republic
Tel.: 420 731 455 931
www.rdacoustic.cz
sales@rdacoustic.cz

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 314 / III piêtro

RDacoustic s.r.o.

ul. II Armii Wojska Polskiego 41
02-495 Warszawa
Tel.: 601 21 44 34
biuro@retroaudio.com.pl
www.retroaudio.eu
www.sklep.retroaudio.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 502 / V piêtro

Retro Audio

Firma RCM z Katowic zaprasza do hotelu
Golden Tulip na prezentacje w salach Azalia
I i Azalia II. Jak co roku staraliœmy siê przy-
gotowaæ nowoœci i niespodzianki na tego-
roczne Audio Video Show. Pierwsz¹ bêd¹
gramofony. Liczba mnoga uzasadniona
poniewa¿ zaprezentujemy dwa urz¹dzenia.
Pierwszym bêdzie kanadyjski Kronos Pro
z now¹ rewolucyjn¹ wersj¹ zasilacza wraz
z firmowym ramieniem Black Beauty. O jego
konstrukcji i filozofii firmy bêdzie mo¿na
porozmawiaæ z konstruktorem i w³aœcicielem
Kronos Audio panem Luisem Desjardins.
Drugi gramofon to dzie³o miêdzynarodowe
poniewa¿ do tego projektu zaanga¿owa³o siê
kilku znamienitych wizjonerów. Wymienimy
tylko kilku: Mark Döhann, dr.David Platus
(MinusK), Frank Schröder (Schröder
Tonearm), Rumen Artarski (Thrax Audio).
Ten ostatni bêdzie równie¿ naszym goœciem
i przybli¿y swoje konstrukcje, które nie ogra-
nicz¹ siê tylko do gramofonu bowiem zapre-
zentujemy kompletny system firmy Thrax
Audio z premierowymi modu³ami basowymi
Bassus, które stanowi¹ uzupe³nienie kolumn
Lyra. Jeszcze jedn¹ nowoœci¹, do której
przy³o¿y³ rêkê Rumen Artarski jest najno-
wszy przetwornik CEC DA-0 3.0Bêdzie to
oficjalna premiera w Polsce. Ostatni¹ nowo-
œci¹ i premier¹ w Polsce bêd¹ najnowsze
kolumny firmy Gauder Akustik z serii Berlina
o symbolu RC8. Na pytania o nie odpowie
ich konstruktor dr Roland Gauder. Elektro-
nik¹ towarzysz¹c¹ bêdzie system z³o¿ony
z kloców Vitus Audio. Tu równie¿ bêdzie
mo¿liwoœæ rozmowy z ludŸmi stoj¹cymi za
swoimi produktami. Naszymi goœæmi bêd¹
Hans Ole Vitus (Vitus Audio), Alexander
Vitus (Alluxity), którzy odpowiedz¹ na pyta-
nia dotycz¹ce ich konstrukcji. �ród³ami
cyfrowymi bêdzie dzielony CEC TL-0 3.0
DA-0 3.0 oraz SCD-025 Vitus Audio. Poza
gramofonowymi nowoœciami poka¿emy
gramofon dr Feickert Analogue Woodpecker
z systemem Mono. Naszym goœciem bêdzie
w³aœciciel firmy pan dr Christian Feickert.
Nie zabraknie japoñskiego TechDasa z gra-
mofonem AirForce 3 z ramieniem firmy
Dynavector 507 Mk2.
Nie od³¹czn¹ czêœci¹ naszych prezentacji s¹
produkty firmy Furutech, z now¹ seri¹ sie-
ciowych gniazd wykonanych w technologii
NCF jak i przewody z serii NanoFlux NCF.
Nowoœci¹ bêdzie równie¿ nowy demagnety-
zer Demag i Destat 3.
Do kompletu okablowania dojd¹ produkty
z pod znaku Argento Audio oraz Organic
Audio.
Serdecznie zapraszamy na nasze prezentacje.

Czeska firma RDacoustic zaprezentuje szero-
kopasmowe kolumny Evolution. Charaktery-
zuj¹ siê one krystalicznie czystym brzmie-
niem, które ma zadowoliæ nawet najbardziej
wybrednych mi³oœników muzyki. Producent
zaprasza do swojej sali na pogawêdkê i od-
s³uch. Bêdzie tak¿e mo¿liwoœæ porozmawia-
nia z konstruktorami. W pokoju zobaczyæ
bêdzie mo¿na tak¿e bardzo ciekawy i fun-
kcjonalny drewniany dyfuzor.

ul. Hetmañska 33B
15-727 Bia³ystok
Tel.: 85 747 97 50
www.sklep.rms.pl
sklep@rms.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 507 / V piêtro

RMS.PL

Podstawowa dzia³alnoœci¹ firmy jest reno-
wacja oraz sprzeda¿ urz¹dzeñ audio z lat
70-tych i 80-tych, które wyró¿niaj¹ siê wy-
sok¹ jakoœci¹ wykonania i niepowtarzalnym
brzmieniem, których to cech na pró¿no by
szukaæ w produktach obecnie wytwarzanych.
Sprzedajemy nowe, a tak¿e u¿ywane pod-
zespo³y do naprawy tych urz¹dzeñ Marantz,
Luxman, Sansui, Rotel, Kenwood. S¹ to marki,
którymi na tegorocznym Audio Video Show
bêdziemy wzbudzaæ Pañstwa zainteresowanie.
Oto kilka prezentowanych modeli z naszej
kolekcji na tegorocznej wystawie:
gramofony: Sansui SR-838, Dual Golden
One; wzmacniacze: Luxman L-100, Kenwood
MODEL 600, Rotel RA-1412; kolumny g³o-
œnikowe: Kenwood KL-10000z, Sansui SP
-6700, Technics SG-B910; koñcówki Mocy:
Sansui B-2301, Mcintosh MC-2500, Luxman
M-6000; odtwarzacz CD Philips CD-101;
amplitunery: Rotel RX-1603, Marantz 2385,
Luxman R-1500 oraz wiele innych zabytków
techniki audio. Zapraszamy do powrotu do
przesz³oœci!

www.rt-project.com
info@rt-project.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 218 / II piêtro

RT pRojecT

RMS.pl to marka zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹
detaliczn¹. Sklep internetowy
www.sklep.RMS.pl - najbardziej zaawanso-
wany i najwiêkszy sklep internetowy w bran-
¿y hi-fi. Sklep.RMS.pl to najwiêkszy w Polsce
sklep ze sprzêtem, akcesoriami, kablami
i s³uchawkami audiofilskimi oraz innym
asortymentem. Sklep.RMS.pl zaprezentuje
nastêpuj¹ce marki:
Melodika - polski producent kolumn g³oœni-
kowych, kabli oraz akcesoriów audio-video,
który oferuje znakomity stosunek jakoœci
do ceny;
Indiana Line - w³oski producent kolumn
g³oœnikowych do stereo i kina domowego
o najlepszej jakoœci dŸwiêku i wykonania
w swojej klasie cenowej;
Goldring - producent audiofilskich wk³adek
gramofonowych z unikalnym szlifem Gygera
oraz Vital;
Monkey Cable - producent konsumenckiego
okablowania audio-video z Wielkiej Brytanii;
Myryad - producent audiofilskiej elektroniki
stereo: wzmacniaczy stereo, odtwarzaczy CD.

RT pRojecT zrodzi³ siê z pasji do muzyki po-
³¹czonej z wieloletnim doœwiadczeniem in¿y-
nieryjnym. Przez lata delektuj¹c siê œwiatem
dŸwiêków i sprzêtu, poszukiwaliœmy rozwi¹z-
ania docelowego. Zawsze czegoœ brakowa³o,
wiêc tworzyliœmy w³asne urz¹dzenia, które
zaspokaja³y nasz¹ ciekawoœæ. Wreszcie po la-
tach prac konsumowanych we w³asnym gro-
nie pasjonatów, postanowiliœmy podzieliæ siê
z Pañstwem nasz¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Rozpoczynamy od serii przetworników cy-
frowo analogowych, które wedle naszej filo-
zofii stanowi¹ filar systemów opartych na
noœnikach cyfrowych. Zapewniamy bezkom-
promisowe rozwi¹zania in¿ynieryjne, których
pró¿no szukaæ na rynku.
Je¿eli s¹ pañstwo ciekawi polskiego podej-
œcia do tematu, który nie kopiuje dotychcza-
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ul. Postêpu 14
02-674 Warszawa
www.samsung.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Platynowa 3 / I piêtro

Samsung Electronics
Polska sp. z o.o.

Graniczna 19
05-092 £omianki
Tel.: 22 751 42 39
aplauzaudio.pl
sennheiser.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 141, Strefa S³uchawkowa / I piêtro,

Sennheiser Polska
Aplauz Sp. z o. o.

Telewizor Samsung SUHD - KS9500
Zakrzywiony telewizor Samsung SUHD
KS9500 gwarantuje perfekcyjny i naturalny
obraz oraz gamê ponad… miliarda barw,
dziêki zastosowaniu innowacyjnego, 10-bito-
wego panelu Quantum dot. Technologia HDR
1000 oraz rozdzielczoœæ Ultra HD (4K) za-
pewniaj¹ doskona³¹ ostroœæ oraz wierne
odwzorowanie detali nawet w zaciemnionych
scenach, zaœ unikatowa nanostruktura po-
w³oki ekranu minimalizuje refleksy i odbicie
œwiat³a, umo¿liwiaj¹c ogl¹danie telewizji
w mocno doœwietlonych pomieszczeniach.
Poza flagowym modelem, na wystawie obej-
rzeæ bêdzie mo¿na równie¿ inne modele
telewizorów Samsung z serii KS - KS7000,
KS8000 oraz KS9000.
Soundbar Samsung - HW-K950 z systemem
Dolby Atmos
Pierwszy na rynku zestaw kina domowego,
w którym zarówno soundbar, jak i tylne,
bezprzewodowe g³oœniki obs³uguj¹ techno-
logiê odtwarzania dŸwiêku przestrzennego
3D, zapewniaj¹c prawdziwie kinowe wra¿e-
nia. Zestaw funkcjonuj¹cy w systemie 5.1.4
wygeneruje dŸwiêk o ³¹cznej mocy 500 W,
dziêki 15 wbudowanym g³oœnikom (ka¿dy
z w³asnym wzmacniaczem). Podczas wyda-
rzenia zaprezentowany zostanie równie¿
soundbar Samsung HW-J8501R wyposa¿o-
ny w 9 g³oœników oraz odtwarzaj¹cy dŸwiêk
wielokana³owy w systemie 5.1.
Bezprzewodowe g³oœniki Samsung Multiroom
WAM6500
W g³oœnikach zastosowano prze³omow¹
technologiê „Ring Radiator”, która umo¿liwia
rozchodzenie siê dŸwiêku w promieniu 360
stopni, przy idealnej równowadze miêdzy
tonami wysokimi i niskimi. Urz¹dzenie umo-
¿liwia odtwarzanie dŸwiêku HD o parame-
trach 96 kHz/24 bit, a wbudowany akumula-
tor pozwala na pracê do 6 godzin bez konie-
cznoœci podpinania kabli. W ramach wysta-
wy zaprezentowane zostan¹ równie¿ inne
g³oœniki z serii Multiroom, modele WAM3500
oraz WAM1500.

Sennheiser jest jednym z najwa¿niejszych
œwiatowych producentów s³uchawek, mi-
krofonów i systemów dŸwiêkowych. Firma
zosta³a za³o¿ona przez profesora Fritza
Sennheisera w Wennebostel pod Hannove-
rem. Obecnie zarz¹dzana jest przez trzecie
pokolenie rodziny, braci Andreasa i Daniela
Sennheiserów.
Innowacje marki Sennheiser wielokrotnie
rewolucjonizowa³y konsumencki i profesjo-
nalny rynek audio. HD 414 by³y pierwszymi
na œwiecie s³uchawkami otwartymi, której
to konstrukcji marka trzyma siê do dziœ.
Najs³ynniejszym produktem jest bez w¹tpie-
nia system s³uchawek elektrostatycznych
Orpheus, wyprodukowany w limitowanej
edycji w 1991 roku. Nastêpc¹ tego produktu
s¹ s³uchawki elektrostatyczne ze wzmacnia-
czem lampowym Sennheiser HE 1. Jest to
najdro¿szy aktualnie produkowany system
tej klasy na œwiecie i niew¹tpliwa gwiazda
tegorocznej wystawy Audio Video Show.

ul. Jarzêbinowa 18
95-100 Zgierz
Tel.: 883 366 553
info@shapeofsound.pl
www.shapeofsound.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 306 / III piêtro

Shape of Soundsowych rozwi¹zañ, a do tego towarzysz¹
mu takie tuzy jak Kenwood L-1000m, Pioneer
PD-S 95, Technics SH-X1000, JBL-L19, Sonus
Faber Amator 2 zapraszamy na chwilê do nas.

Odtwarzacz Samsung Blu-ray Ultra HD
Oferowana przez odtwarzacz Samsung UBD
-K8500 rozdzielczoœæ Ultra HD (4K) pozwala
uzyskaæ obraz z nawet 4-krotnie wiêksz¹
liczb¹ detali ni¿ w przypadku jakoœci Full HD.
Ponadto sprzêt pokrywa 2 razy szersz¹ pa-
letê barw i odwzorowuje 64 razy wiêcej
kolorów ni¿ dotychczasowe, konwencjonalne
odtwarzacze Blu-ray. Funkcja up-scalingu
poprawia z kolei jakoœæ materia³ów o ni¿szej
rozdzielczoœci, tak, aby by³a ona mo¿liwie
najbli¿sza standardowi UHD.
Smartfony  Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge 
Wykonane z metalu i szk³a charakteryzuj¹ siê
funkcjonalnym wzornictwem i znakomitymi
parametrami. W cienkich (7,9 mm / 7,7 mm
Edge) i lekkich (152 g / 159 g Edge) Galaxy
S7 i Galaxy S7 Edge zastosowano najbardziej
zaawansowane i najnowoczeœniejsze pod-
zespo³y firmy Samsung. S¹ ³adowane bez-
przewodowo, wodo- i py³oszczelne i wypo-
sa¿one w pierwszy na œwiecie aparat Dual
Pixel 12MP o jasnoœci F1,7 i wiêkszych
pikselach, który umo¿liwia uzyskanie jaœniej-
szych i ostrzejszych zdjêæ nawet przy s³a-
bym oœwietleniu.

Shape of Sound to stosunkowo œwie¿a firma
na polskim rynku audio. Gramofony zawróci-
³y nam w g³owach. Zajmujemy siê ich kon-
struowaniem oraz produkcj¹ W procesie two-
rzenia d¹¿ymy do uzyskania poruszaj¹cej
formy po³¹czonej z dyskretnym designem.
Wypadkow¹ kszta³tu i dŸwiêku jest osobliwe
brzmienie w charakternej wizualizacji.
Na wystawie prezentujemy gramofon Skalar.
Zosta³ on wyposa¿ony w 12 calowe ramiê
z wymiennym headshellem, które jest w ca-
³oœci naszej konstrukcji. Rozkoszujmy siê
klasycznym ramieniem, dyskretnym napêdem
i niebanalnym kszta³tem.

ul. Obroñców Tobruku 20/1
01-494 Warszawa
Tel.: 606 850 815
info@sonusmobile.pl
www.sonusmobile.pl
www.comply.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Strefa S³uchawkowa / I piêtro,

Sonus Mobile

W stoisku Sonus Mobile mo¿liwe bêd¹ od-
s³uchy kilkunastu modeli s³uchawek dokana-
³owych z ró¿nymi rodzajami pianek Comply.
Wœród udostêpnionych s³uchawek znajd¹ siê
modele firm Westone, Etymotic i Brainwaivz,
a tak¿e nieprodukowane ju¿, a wci¹¿ dostêpne
w sklepie Sonus Mobile, wzorcowe s³uchawki
Audéo PFE 232 szwajcarskiej firmy Phonak.
Do testów zapraszamy równie¿ posiadaczy
wszelkich s³uchawek wymienionych w tabeli
zgodnoœci pianek Comply. Na miejscu bêd¹
mogli sprawdziæ, jak pianki wp³ywaj¹ na
brzmienie i wygodê ich s³uchawek.
Pianki Comply amerykañskiej firmy Hearing
Components pozwalaj¹ uzyskaæ pe³niejsze
brzmienie s³uchawek dokana³owych, a w
szczególnoœci silniejsze basy. Poprawa
w³aœciwoœci muzycznych wynika z bardzo
dobrej izolacji akustycznej. Pod wp³ywem
ciep³a pianki staj¹ siê bardzo miêkkie i ideal-
nie wype³niaj¹ kana³y s³uchowe. Dziêki t³u-
mieniu dŸwiêków z zewn¹trz mo¿na s³uchaæ
muzyki przy ni¿szym poziomie g³oœnoœci,
oszczêdzaj¹c s³uch. Pianki oferuj¹ te¿ wiê-
kszy komfort od nak³adek silikonowych,
do³¹czanych standardowo do s³uchawek.
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www.sony.pl/pro

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 107 / I piêtro

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 122 / I piêtro

Sony Professional

ul. Skrzetuskiego 42
02-726 Warszawa
Tel.: 22 586 3270
soundclub@soundclub.pl
www.soundclub.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 137-139, Studio TV4 / I piêtro

SoundClub Sp. z o.o.

Na tegorocznej wystawie Audio Video Show
2016 Sony zaprezentuje najnowszy projektor
do kina domowego VPL-VW550ES, który 
mia³ swoj¹ premierê we wrzeœniu na targach
IFA 2016. Urz¹dzenie bêdzie dostêpne w
Rzutniki.com (Hotel Radisson Blu Sobieski,
pokój 122) oraz - flagowy projektor Sony
do kina domowego z laserowym Ÿród³em
œwiat³a VPL-VW5000ES (Nautilus - Stadion
Narodowy SkyBox L 107)
Na stoisku firmy Nautilus (Stadion Narodowy
SkyBox L 107) odbêd¹ siê dwa wyk³ady
(5.11 i 6.11), które przybli¿¹ zagadnienie 4K
z HDR okiem praktyka. Rejestracja i bli¿sze
informacje - www.hdtvpolska.pl. Liczba
miejsc ograniczona.
VPL-VW550ES jest nastêpc¹ modelu VPL
-VW520ES i w porównaniu z nim zapewnia
lepsz¹ jakoœæ obrazu. Jasnoœæ 1800 lume-
nów idzie w parze z wiêkszym dynamicznym
wspó³czynnikiem kontrastu, wynosz¹cym
obecnie 350 000:1. Technologia HDR za-
pewnia bardzo du¿y kontrast i rozszerzony
zakres poziomów jasnoœci, pozwalaj¹c re-
produkowaæ zarówno jasne, jak i ciemne
odcienie zgodnie z wizj¹ re¿ysera. Technolo-
gia Sony zapewnia ponadto imponuj¹c¹
trwa³oœæ lampy: do 6000 godzin.
Z³¹cze HDMI w najnowszej wersji umo¿liwia
oczywiœcie dostêp do serwisów z materia³a-
mi 4K (przesy³anie sygna³ów HDR w jakoœci
4K 24p i 4K 60p), a HDMI1 i HDMI2 s¹ po-
nadto zgodne ze standardem HDCP 2.2.
Wbudowany nadajnik radiowy 3D emituje
mocny sygna³ bezprzewodowy i  zwiêksza
zasiêg oraz stabilnoœæ synchronizacji 3D.
Nowy projektor Sony bêdzie zgodny ze
standardem HLG (Hybrid Log-Gamma), który
w przysz³oœci znajdzie zastosowanie w tele-
wizji i materia³ach tworzonych przez u¿ytko-
wników. Zgodnoœæ tê zapewni aktualizacja
wewnêtrznego oprogramowania. Dziêki niej
projektor VPL-VW550ES bêdzie przygotowa-
ny do wspó³pracy z technologiami przysz³o-
œci i pozwoli uzyskaæ bardziej realistyczny
obraz przy ogl¹daniu sportu czy muzyki
na ¿ywo.
VPL-VW550ES to eleganckie urz¹dzenie do-
stêpne zarówno w czarnej, jak i bia³ej obudo-
wie, co pozwala je harmonijnie dopasowaæ
do ka¿dego wnêtrza.
Na wystawie Audio Video Show 2016 na
stoisku firmy Nautilius (Stadion PGE Narodo-

Podczas tegorocznej wystawy zaprezentuje-
my trzy zró¿nicowane systemy stereofoni-
czne oraz system kina domowego z dŸwiê-
kiem Dolby Atmos oraz DTS-X.
Na Stadionie PGE Narodowym pojawi¹ siê
urz¹dzenia z wy¿yn audiofilskiego highendu,
znanych ju¿ w Polsce marek takich jak Air
Tight, Boulder, Cessaro, Hansen Audio,
Jorma Design, Raidho, Robert Koda, Soulu-
tion czy Tenor Audio.
Obok nich stan¹ tak¿e cenione za wyj¹tkow¹
jakoœæ brzmienia produkty marek Accustic
Arts czy ModWright oraz wyznaczaj¹ce stan-
dardy jakoœci na poziomie bud¿etowym
Emotiva i SVS.
W systemie kina domowego wyst¹pi¹ urz¹-
dzenia dedykowane najwy¿szej jakoœci insta-
lacjom tego typu: projektor 4K Sony, proce-
sor wideo Lumagen, procesory dŸwiêku
dookólnego Trinnov Audio i Acurus ACT-4,
wzmacniacze ATI i Wisdom Audio oraz sys-
temy g³oœnikowe PRO Audio Technology
i Wisdom Audio.
Osobne s³owo nale¿y siê naszym tegorocz-
nym polskim partnerom, firmie Zontek, która
zapewnia piêkne analogowe brzmienia oraz
Franc Audio Accessories, która dostarcza
stoliki i inne podstawy pod wszelkie audio-
filskie skarby.
Tegoroczn¹ premier¹ bêdzie natomiast akty-
wny system g³oœnikowy Kii Three marki Kii
Audio.

Miszewo, ul. Kartuska 4
80-297 Banino
Pomorskie
Tel.: 505 227 448
info@stacore.pl
www.stacore.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski 

Sala: Magnat I i II / I piêtro

Stacorewy sala 107) bêdzie dostêpny flagowy, lase-
rowy projektor Sony VPL-VW5000ES. To naj-
bardziej zaawansowane urz¹dzenie do kina
domowego w ofercie Sony z imponuj¹c¹
jasnoœci¹ 5000 lumenów i natywn¹¹ roz-
dzielczoœci¹ 4K. Jego atuty to niespotykana
dot¹d wyrazistoœæ, bogata, kinowa kolory-
styka, p³ynna reprodukcja ruchu i imponuj¹cy
kontrast, które wci¹gaj¹ widza w sam œrodek
akcji. Laserowe Ÿród³o œwiat³a zastosowane
w tym modelu praktycznie nie wymaga kon-
serwacji ani wymian lamp. Gwarantuje zna-
komit¹ jakoœæ obrazu i niezawodnoœæ, a w 
porównaniu z konwencjonalnymi rozwi¹za-
niami do projekcji jest tañsze w u¿ytkowaniu
i mniej nara¿one na awariê w œrodku seansu.

Pokoje firmy NOMOS (nasz dystrybutor w
Warszawie).
Jako twórcy i producenci uwa¿amy, ¿e elimi-
nacja drgañ, obok czystego zasilania, jest
jednym z pierwszorzêdnych czynników poz-
walaj¹cych wydobyæ maksimum z ka¿dego
systemu audio.
Firma Stacore to producent pneumatycznych
platform antywibracyjnych Stacore, od po-
cz¹tku zaprojektowanych i skonstruowanych
z myœl¹ o zastosowaniach w audio. Nasze
konstrukcje zawieraj¹ autorskie rozwi¹zania
szerokopasmowego t³umienia drgañ. Mog¹
pracowaæ pod dowolnymi elementami toru
dŸwiêkowego, takimi jak: gramofon, CD,
DAC, wzmacniacz (zw³aszcza na du¿ych
lampach) oraz kolumny g³oœnikowe, skute-
cznie izoluj¹c je od drgañ. Sercem platform
Stacore jest unikalne po³¹czenie pneumaty-
cznego zawieszenia z wysoce wyt³umion¹
obudow¹ wykonan¹ z amorficznego ³upka
sprowadzanego z W³och. Zawieszenie oparte
jest na laboratoryjnych elementach pneuma-
tycznych i cechuje siê doskona³¹ charakte-
rystyk¹ t³umienia i wysok¹ niezawodnoœci¹. 
Oferujemy dwie podstawowe wersje platform:
Stacore Basic i Stacore Advanced. Platforma
Stacore Advanced jest unikalnym rozwi¹za-
niem na rynku zawieraj¹cym drugi, obok
pneumatycznego, stopieñ t³umienia oparty
na ³o¿yskach kulkowych. Poprawia to zna-
cznie odprzêganie w p³aszczyŸnie poziomej
uzyskuj¹c w ten sposób tzw. pe³ne szeœcio-
osiowe odprzêganie drgañ, czyli Œwiêty Graal
systemów kontroli wibracji. Wszystko to skut-
kuje pe³niejszym otwarciem „dŸwiêkowego
okna” na system, ujawnieniem jego prawdzi-
wego potencja³u, bli¿szym obcowaniem z
muzyk¹ czêsto po³¹czonym z odkrywaniem
ró¿nych „smaczków” posiadanych nagrañ.
Zapraszamy na prelekcjê poœwiêcon¹ wi-
bracjom w audio po³¹czona z prezentacj¹
pneumatycznej platformy antywibracyjnej
Stacore Advanced.

STX
S³awomir Trzaskowski

ul. Wi¹zowska 40
05-420 Józefów
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Al. Grunwaldzka 487/A
80-309 Gdañsk
Tel.: 513 79 56 09
www.hifijaity.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 215 / II piêtro

Sulek Audio / HiFi Ja i Ty

ul. Pi³sudskiego 183
06-300 Przasnysz
Tel.: 730 111 818
info@sveda.pl
www.sveda.pl

Lokalizacja: Hotel Golden Tulip

Sala: Dalia

Sveda Audio

STX S³awomir Trzaskowski to najwiêkszy
producent g³oœników oraz zestawów g³oœ-
nikowych w Europie Œrodkowej. Jesteœmy
firm¹ z ponad Dwudziestopiêcioletnim doœ-
wiadczeniem w produkcji sprzêtu elektro-
akustycznego.  
Z okazji æwieræwiecza naszej firmy, na tego-
rocznym Audio Video Show 2016 zaprezen-
tujemy nowe modele g³oœników oraz kolumn,
prezentuj¹c now¹ stylistykê oraz nowoczesn¹
technologiê.  Produkujemy równie¿ czêœci
do g³oœników, obudowy g³oœnikowe, wzma-
cniacze i szereg innych czêœci i urz¹dzeñ
elektroakustycznych. Nasza doœwiadczona
kadra pracownicza oraz dzia³ in¿ynierski s¹
gwarantem jakoœci i nowoczesnoœci produ-
kowanych wyrobów.
Firma STX od pocz¹tku stawia³a na innowa-
cyjnoœæ. Ju¿ w po³owie lat 90-tych jako
pierwsi w Polsce samodzielnie opracowali-
œmy technologiê produkcji membran metod¹
wtryskow¹, a tak¿e tych wykonywanych
z Kevlaru. Obecnie stosujemy nowatorskie
rozwi¹zania np. takie jak minimalizacjê znie-
kszta³ceñ harmonicznych wytwarzanych
w g³oœniku. Nasz park maszynowy to ma-
szyny CNC takie jak tokarki frezarki, prasy,
lasery, nawijarki numeryczne, urz¹dzenia
elektrostatyczne, plotery numeryczne oraz
szereg urz¹dzeñ elektromagnetycznych, nie-
zbêdnych do wytwarzania g³oœników w naj-
nowoczeœniejszej technologii. Do badañ
i testów wybudowaliœmy dedykowane po-
mieszczenie testowo pomiarowe. Specjalnie
na nasze potrzeby opracowaliœmy i wykona-
liœmy przestrajaln¹ trójdro¿n¹ czterotorow¹ 
multi topologiczn¹ zwrotnicê pasywn¹. Jest
to nasz autorski projekt, unikatowy na skalê
œwiatow¹. Przetworniki  STX stosuje wiele
uznanych polskich oraz europejskich marek
i ich grono bardzo szybko siê powiêksza.
Obecnie zak³ad w Józefowie przy ul. Wi¹zo-
wskiej 40 zajmuje ponad 2000 mkw. Plano-
wana jest budowa nastêpnego nowego
zak³adu o pow. 1000 mkw w Karczewie przy
ul. K. Wyszyñskiego z planowanym zatru-
dnieniem na poziomie 50 pracowników.

Warszawa
Tel.: 601 252 745
konsultant@szemis.pl
www.szemis.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 716 / VII piêtro

Szemis Audio Konsultant

stx@stx.pl
www.stx.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 501 / V piêtro

Przed rokiem manufaktura Sulek Audio mia³a
swój debiut na Audio Video Show. Debiut
udany - magazyn 6moons przyzna³ nam
3 miejsce w kategorii „dŸwiêk wystawy”.
Na tegorocznej wystawie wyst¹pimy w spra-
wdzonym duecie, HiFi Ja i Ty i Sulek Audio.
Przedstawimy swoj¹ koncepcjê dŸwiêku.
Tym razem do prezentacji pe³nego zestawu
kabli Sulek Audio wykorzystamy wiêksze
zestawy g³oœnikowe od ubieg³orocznych
Stirling Broadcast LS 3/5a.
Oprócz interkonektów, kabli kolumnowych
i zasilaj¹cych z serii EDIA prezentowanych
wczeœniej mamy do pokazania nowoœci
z nowej wy¿szej serii Sulek Audio. 

Sveda Audio to polski producent g³oœników,
najbardziej znany z dzia³alnoœci w bran¿y
pro/studyjnej, uznane polskie studia nagrañ
i najlepsi realizatorzy pracuj¹ na monitorach
Sveda, s¹ to m.in. Custom34, Rolling Tapes,
Sonus Studio, Black Kiss Records, Fono-
plastikon, Metaluna, Studio Pavilon Music,
Studio Tokarnia, Jan Smoczyñski, Andrzej
Karp, Marcin Bors, Pawe³ Sydor, Piotr £uka-
szewski, Luxtorpeda, Wojtek Pilichowski,
Krzysztof Misiak, Jarek Kordaczuk, Marcin
Wawruk i wielu, wielu innych.
Sveda Audio to konstrukcje bezkompromi-
sowe, aktywne, o szerokich mo¿liwoœciach
konfiguracyjnych, zarówno g³oœniki jak i sub-
woofery pracuj¹ w obudowach zamkniêtych.
Elektronika autorskiej konstrukcji, zbudowana
w oparciu o najlepsze komponenty zarówno
wspó³czeœnie produkowane jak i NOS.
Sveda Audio to nie tylko sprzêt studyjny,
w ofercie firmy s¹ równie¿ g³oœniki dla
audiofilów i takie te¿ bêd¹ zaprezentowane
na tegorocznym Audio Video Show.
System bêdzie sk³ada³ siê z premierowej
wersji pasywnych SE monitorów Pentu, z
wyrafinowanymi elementami zwrotnicy jak
kondensatorami ClarityCap, rezystory
Caddock i cewkami taœmowymi. Bêd¹ te¿
aktywne monitory Blipo w uk³adzie d'appollito,
oparte na g³oœnikach ScanSpeak. Jako nie-
spodziankê szykujemy premierowy, referen-
cyjny monitor opar ty o g³oœniki Audio
Technology i berylow¹ kopu³kê Scan Speak.
Zagramy z p³yt CD. Materia³em muzycznym
bêd¹ te¿ pliki DSD.

O akustykê zadba firma Ablo Group, oka-
blowanie sygna³owe dostarczy Mogami,
a o pr¹d zadba Verictum.

Prezentacja angielskiego wzmacniacza Sug-
den A21a Signature: czysta klasa A, sk³adany
rêcznie w Yorkshire, cena 11 tys. z³otych.
Jest to model produkowany nieprzerwanie od
30 lat, który s³ynie z niezwyk³ej muzykalnoœci
i gor¹cej obudowy. Pod presj¹ wystawy wy-
tapiamy z tego wzmacniacza ostatnie poty,
muzykê uwolnion¹ od technologii, zró¿nico-
wane szalone muzyczne frazy pocz¹wszy od
Jamesa Browna do Jacka White’a, mi³osne
pieœni, hymn do nocy Tristana i Izoldy w
opozycji do ró¿owych klimatów Morriseya,
ale i ¿a³osny ton z³amanego serca Amy
Winehouse, po jêk rozkoszy spe³nionego
Julio Iglesiasa, narkotycznie po³amane syn-
kopy zespo³u Johna Coltrana w kontraœcie
do œwietlistej frazy partit Jana Sebastiana
Bacha, transparentne brzmienie utworów
Gerarda Griseya, po gêst¹ muzyczn¹ erudy-
cjê genialnego Karola Szymanowskiego.
Wszystko to, a mo¿e i znacznie wiêcej muzy-
cznych kontrastów za niewygórowan¹ cenê.
Jak w ka¿dym roku w naszym pokoju mo¿na
zakupiæ audiofilskie p³yty CD oraz winyle.
Proponujemy du¿y wybór p³yt japoñskich
/w tym tak¿e SHM-CD, Blu-Spec i XRCD/.
Mo¿liwoœæ konsultacji oraz zamówienia p³yt
kolekcjonerskich.
Prezentacja wzmacniacza Sugden A21
a Signature odbywa siê na kolumnach
Sugden LS21. S¹ one zaprojektowane tak,
aby ich parametry sprzyja³y ³atwemu wyste-
rowaniu przez wzmacniacz napiêciowy pra-
cuj¹cy w czystej klasie A. Chodzi o w miarê
wysok¹ skutecznoœæ i modu³ impedancji,
bez spadków wymagaj¹cych od wzmacnia-
cza dostarczenia wiêkszego pr¹du. Cena
za parê to 15 tys. z³otych.
Zestaw Sugden 21 tworzy atrakcyjn¹ „wie¿ê“.
Cena, jakoœæ dŸwiêku i design zawstydza
produkty wielu audio-korporacji. Aby to
udowodniæ, na wystawie zastosowane s¹
oczywiœcie wszelkiego rodzaju znane nam
triki, by z tego niedrogiego zestawu uzyskaæ
maksymalnie du¿o muzyki.
Gramy z angielskiego gramofonu Michell,
ramiê Helius, ig³a moving coil Kondo. Jako
odtwarzacz CD u¿yty jest Sugden Fusion z
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Al. Jerozolimskie 333A
05-816 Regu³y k/Warszawy
www.taga-audio.com
FB: TagaHarmony oraz TagaHarmony.Polska
Instagram / YouTube TagaHarmony

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: Belweder I / parter

TAGA Harmony

TAGA Harmony, polski producent wielokrotnie
nagradzanych zestawów g³oœnikowych i ele-
ktroniki audio, serdecznie zaprasza do odwie-
dzenie pokoju demonstracyjnego „Belweder I”
w hotelu Radisson Blue Sobieski, gdzie
marka bêdzie prezentowaæ swoje produkty.
G³ówny system demonstracyjny bêdzie bazo-
wa³ na zestawach wolnostoj¹cych Diamond
F-200 napêdzanych przez najnowszy zintegro-
wany wzmacniacz hybrydowy HTA-2000B v.2
pod³¹czony do komputera przez wejœcie USB.
O czystoœæ dostarczanej energii bêdzie dba³
filtr zasilania TAGA Harmony PF-1000.
Diamond F-200 to flagowa kolumna pod³o-
gowa w najwy¿szej serii Diamond. Zespo³y
g³oœnikowe w rêcznie budowanych obudo-
wach, dostêpnych w dwóch wybarwieniach
z naturalnej okleiny drewnianej wygl¹daj¹
fenomenalnie. Prezentowana para bêdzie wy-
stawiona w przepiêknej b³yszcz¹cej okleinie
afrykañskiego orzecha, pokrytej 9-ma wars-
twami przeŸroczystego lakieru fortepianowego.
Zestaw wykorzystuje hi-endowy 30mm
(1.18”) przetwornik wysokotonowy O-TPTTD
(z czystego tytanu), który jest o 20% wiêkszy
ni¿ w innych zespo³ach g³oœnikowych TAGA
Harmony. Jest niewiarygodnie precyzyjny
i pracuje w ultra-szerokim paœmie a¿ do 33
kHz (+/- 3dB).
HTA-2000B v.2 jest flagowym, hybrydowym
wzmacniaczem zintegrowany TAGA Harmony
klasy high-end o mocy 150W przy 8ohmach
wykorzystuj¹cym lampy 12AX7 w sekcji
przedwzmacniacza z katodowym obwodem
wzmocnienia, oraz uk³ad SRPP w oparciu
o 12AU7 w drugim stopniu wzmocnienia. To
rozwi¹zanie zapewnia bardzo ciep³y, liniowy
i wci¹gaj¹cy dŸwiêk cechuj¹cy siê równie¿
dynamiczn¹ prezentacj¹.HTA-2000B v.2
akceptuje ró¿norodne po³¹czenia analogowe
i cyfrowe w³¹czaj¹c w to hi-endowe wejœcie
gramofonowe (MM/MC), wysokiej rozdziel-
czoœci USB-DAC 32bit / 384kHz klasy pre-
mium oraz bezprzewodowe przesy³anie audio
przez Bluetooth.

www.technics.com

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: Continental / I piêtro

Technics

podwójnym wielobitowym przetwornikiem d/a.
Szemis Audio Konsultant jest importerem
i dystrybutorem urz¹dzeñ Kondo, Michell
Engineering, Helius, J.E. Sugden od 1990.

Filtr zasilania PF-1000 jest przystêpnym ce-
nowo urz¹dzeniem, które oczyszcza energiê
p³yn¹c¹ z linii zasilaj¹cej do urz¹dzeñ audio.
Dodatkowe systemy demonstracyjne. TAGA
Harmony bêdzie tak¿e prezentowaæ 2 syste-
my hi-fi przeznaczone do pomieszczeñ o œre-
dniej wielkoœci, pokazuj¹c jak stosunkowo
przystêpne cenowo systemy mog¹ genero-
waæ œwietny dŸwiêk klasy high-fidelity.
TAGA Harmony HTR-1000CD hybrydowy
amplituner DAB+/FM z CD “wszystko-w
-jednym” bêdzie po raz pierwszy demonstro-
wany w Polsce dla szerszej publicznoœci,
graj¹c z g³oœnikowymi zestawami podstaw-
kowymi Azure B-40 v.2.
Jeden z najczêœciej nagradzanych systemów
stereo TAGA Harmony, oparty o wzmacniacz
hybrydowy HTA-700B SE v.2 (wyposa¿ony
w wysokiej rozdzielczoœci 24bit / 192kHz
USB-DAC i Bluetooth®) i kolumny podstaw-
kowe Platinum B-40 SE v.2 bêdzie dostêpny
do ods³uchu.
Dla fanów dyskretnej muzyki bêdzie prezen-
towany THDA-500T lampowy wzmacniacz
s³uchawkowy czystej klasy A z wbudowanym
USB-DAC 24bit / 192kHz klasy premium.
Dyskretne uk³ady wyjœciowe MOSFET, lampa
pró¿niowa 12AX7, kondensatory sprzêgaj¹ce
Wima i zasilania Rubycon oraz uk³ad linio-
wego zasilania zapewniaj¹ niesamowity
dŸwiêk wykraczaj¹cy poza poziom cenowy
THDA-500T.
Bêdzie równie¿ dostêpna demonstracja pro-
duktów instalacyjnych - wzmacniacze TA
-400MIC i TA-25Mini stworz¹ ma³y system
wielostrefowy: selektor g³oœników TVS-4
bêdzie wykorzystany do dystrybucji sygna³u
audio do g³oœników sufitowych/œciennych
[TCI Platinum-100R SE; TCI Platinum-60R;
TCW-900] oraz zewnêtrznych [TOS Platinum
-100 SE; TOS Platinum-60].
Inne prezentowane produkty. Wiele innych
interesuj¹cych produktów z oferty TAGA
Harmony zostanie pokazanych w czasie tar-
gów, zatem zdecydowanie jest warto odwie-
dziæ prezentacjê TAGA Harmony.
Serdecznie zapraszamy.

Podczas Audio Video Show oprócz zesz³oro-
cznych prezentacji czyli systemu referen-
cyjnego R1, serii premium C700, systemu
G30 oraz zestawu C500 Ottava firma przy-
gotuje pokaz najnowszych modeli gramofo-
nów z kultowej serii SL1200.
Po otrzymaniu wielu próœb o reaktywowanie

tego modelu gramofonu, Technics zdecydo-
wa³ siê na stworzenie nowego gramofonu
klasy Hi-Fi. Nowy SL1200 w wersji limitowa-
nej oraz regularnej to nie repliki gramofonu
z przed lat, to nowa definicja gramofonu
z napêdem bezpoœrednim. SL1200 to gra-
mofon o ca³kowicie nowym designie, z obu-
dow¹ z ciê¿kiego aluminium i ramieniu o nie-
zwykle wysokiej czu³oœci. SL1200 spoœród
innych dostêpnych urz¹dzeñ na pewno wy-
ró¿nia charakterystyczny napêd bezpoœredni.
W dalszym ci¹gu panuje przekonanie, i¿
napêd bezpoœredni to najlepsze rozwi¹zanie
dla DJów, natomiast napêd paskowy to do-
mena gramofonów o zastosowaniach Hi-Fi.
Silnik napêdu bezpoœredniego oraz uk³ady
steruj¹ce gramofonu Technics zosta³y tak
zmodyfikowane, aby przewy¿sza³y inne
systemy i by³y dopasowane do potrzeb
obydwu grup.
Technics zaprezentuje na Targach jedyny
dostêpny w Europie gramofon w wersji
limitowanej o numerze 0000.

02-676 Warszawa
ul. Postêpu 14B
Tel.: 78 4 50 50 50, 609 500 575
www.this.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 315 / III piêtro

This.pl Audio

Angielska firma Rega, doceniona „Nagrod¹
Królowej Wielkiej Brytanii dla Przedsiê-
biorstw”, od ponad 40 lat zdobywa serca
s³uchaczy oferuj¹c zapadaj¹c¹ w pamiêæ
przyjemnoœæ czerpan¹ ze s³uchania muzyki.
Gdy w 2012r. podczas Audio Show zapre-
zentowaliœmy po raz pierwszy system oparty
na wzmacniaczu Rega Brio-R, odtwarzaczu
CD Rega Apollo-R i szwedzkim zestawie
g³oœnikowym Guru QM10two, nie spodzie-
waliœmy siê, ¿e otrzymamy drug¹ nagrodê
BEST SOUND za najlepszy dŸwiêk wystawy.
Warto wspomnieæ, ¿e w zestawie, któremu
przyznano pierwsze miejsce, wartoœæ sa-
mych kolumn przekracza³a 600.000z³, a naj-
dro¿szy prezentowany podczas targów sys-
tem kosztowa³ ponad 3.000.000z³!
Dzisiaj z dum¹, po raz pierwszy na œwiecie,
prezentujemy now¹ wersjê wzmacniacza
Rega Brio-R oraz now¹ wersjê kolumn Guru
QM10. System uzupe³nia gramofon Rega P3
z wk³adk¹ Elys2 z nowej serii Planar zastê-
puj¹cy w ofercie wielokrotnie nagradzany
(wystarczy wspomnieæ przyznawany przez
piêæ lat z rzêdu przez magazyn „What Hi-Fi?”
tytu³ Produkt Roku) gramofon Rega RP3.
System wspieraj¹, nowe ustroje akustyczne
i platformy antywibracyjne Monolith Audio
oraz okablowanie Neotech.
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ul. Gen. Andersa 12
00-201 Warszawa
Tel.: 22 635 64 63
www.tophifi.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
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Top Hi-Fi & Video Design
Tel.: 601 842 926
www.zetazero.eu

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 130 / I piêtro

TR Studios - Zeta Zero

ul. Czerniejewska 11
62-300 Wrzeœnia
Tel.: 61 436 05 70
www.tonsilproducent.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 106 / I piêtro

Tonsil

Tonsil to legendarna polska marka, która jest
znana na ca³ym œwiecie. Obecnie Tonsil jest
jedn¹ z niewielu firm, które w ca³oœci samo-
dzielnie produkuj¹ swoje urz¹dzenia, moder-
nizuj¹ je i wprowadzaj¹ nowe rozwi¹zania.
Na tegorocznej wystawie swój premierowy
pokaz bêd¹ mia³y przede wszystkim nowe
kolumny Altus 280.
Prezentowane bêd¹ oczywiœcie Altusy 380
w nowych wersjach wykoñczeniowych, np. w
naturalnym fornirze i skórze oraz Maestro III.
Nowe Altusy to kolumny w 100 procentach
zaprojektowane i wykonane od podstaw
w Polsce. Nowatorska konstrukcja i nowocze-
sny design s¹ ich niezaprzeczalnymi atutami.
Kolumny Altus 280 s¹ produkowane w ró¿-
nych wersjach wykoñczeniowych, których
wspólnym mianownikiem jest wysoka jakoœæ
- naturalnym fornirem, lakierem fortepiano-
wym, skór¹, a jeszcze inne dekorowane
specjalnymi grafikami.
W Kolumnach Altus zastosowano nowe g³o-
œniki, wysokotonowy z miêkko zawieszon¹,
tytanow¹ kopu³k¹, dziêki której uzyskane
zosta³o bardzo naturalne brzmienie bez ¿ad-
nych podbarwieñ oraz niskotonowy o inno-
wacyjnej konstrukcji, wykorzystuj¹cej du¿¹
cewkê o du¿ej amplitudzie, podwójny ma-
gnes ferrytowy oraz gumowe zawieszenie.
Altusy 280 s¹ wyposa¿one w precyzyjnie
strojone zwrotnice wykonane ze starannie
dobranych materia³ów. Zmianom uleg³o ta-
k¿e okablowanie. Obecnie wykonane jest z
najwy¿szej czystoœci miedzi beztlenowej.
Uzupe³nieniem wystawy bêd¹ standardowe
produkty z oferty Tonsil.

Top Hi-Fi & Video Design to ogólnopolska
sieæ specjalistycznych salonów audio-wideo,
któr¹ tworzy 14 sklepów zlokalizowanych
w 12 najwiêkszych miastach Polski. Od po-
nad 20 lat naszym celem jest dostarczanie

najdoskonalszych jakoœciowo i funkcjonalnie
rozwi¹zañ obejmuj¹cych nowe technologie,
zaawansowane systemy AV oraz najwy¿szej
klasy urz¹dzenia high-end. Szczególnie go-
r¹co zapraszamy do lo¿y 105 na prezentacjê
bezprzewodowego systemu muzycznego
Devialet Gold Phantom, który zadebiutowa³
zaledwie kilka miesiêcy temu. Ta wyj¹tkowa
konstrukcja to najnowoczeœniejszy sprzêt
audio, który zastêpuje wszystkie obecnie
wykorzystywane urz¹dzenia, m.in. wzmac-
niacz zintegrowany, kolumny g³oœnikowe,
odtwarzacz strumieniowy. Goœcie wydarze-
nia bêd¹ tak¿e mogli poznaæ zalety systemu
audio z najnowszej serii Expert Pro. Now¹
liniê produktów przedstawimy na przyk³adzie
modelu Expert Pro 400. Bezkompromisow¹
jakoœæ dŸwiêku, w Studiu TV 1, zaprezen-
tuj¹ najnowsze flagowe zespo³y g³oœnikowe
Bowers & Wilkins 800 D3, które wraz z koñ-
cówkami mocy Pass Labs XA100.8, przed-
wzmacniaczem Pass Labs XP-30 i odtwa-
zaczem strumieniowym MOON Neo 280D
stworz¹ audiofilski zestaw marzeñ. Konstru-
kcje Bowers & Wilkins, podobnie jak produ-
kty opracowane przez Nelsona Passa, od
dawna uchodz¹ za referencyjny sprzêt, który
wyznacza poziom doskona³oœci brzmienio-
wej. W lo¿y 106 mo¿liwoœci nowoczesnych
systemów high-end przybli¿y zestaw sk³ada-
j¹cy siê z urz¹dzeñ MOON z serii Evolution
- koñcówki mocy 870A, przedwzmacniacza
740P, referencyjnego przetwornika c/a 780D
oraz przetwornika c/a z napêdem CD 650D
- i spektakularnych kolumn g³oœnikowych
Magico S5 MK II. Do œwiata doskona³ego
brzmienia, wykorzystuj¹cego najnowsze for-
maty cyfrowych, przenios¹ nas urz¹dzenia
opracowanego przez legendarn¹ firmê NAD.
W lo¿y 104 na goœci bêd¹ czeka³y modele
z serii Masters, wzbogacone o kompatybil-
noœæ z BluOS, a tak¿e najnowsze wzmacnia-
cze z serii Classic, które równie¿ zosta³y
przygotowane do wspó³pracy z urz¹dzeniami
Bluesound i systemem BluOS.

Prezentacja kolumn wstêgowych Zeta Zero
w lo¿y VIP stadionu Narodowego - poziom 1
sala 130.
Zeta Zero zagra w towarzystwie referencyjnej
elektroniki legendarnej szwajcarskiej Nagry
i gramofonu Avid za ok. 150 tyœ z³. Coœ dla
ludzi szukaj¹cych do domu rozwi¹zañ wyj¹-
tkowych i luksusowych. Rok temu zade-

monstrowaliœmy po raz pierwszy kolumny
wszechkierunkowe wstêgowe - szerokopas-
mowe Orbital 360. Ich niezwykle udana,
œwiatowa premiera odby³a siê na National
Audio Show w Wielkiej Brytanii. Kolumny zos-
ta³y okrzykniête przez brytyjsk¹ prasê najle-
pszymi kolumnami w historii wystaw Hi Endu.
W tym roku zaprezentujemy rodzinê kolumn
Zeta Zero poszerzon¹ o nowy wariant wiel-
koœci, zoptymalizowany do ma³ych mieszkañ,
jak i du¿ych domów. Zagra model „Slim”.
To jest nasze najnowsze rozwi¹zanie kolu-
mny domowej, bardzo niewielkiej ale z moc¹
a¿ 1000 Watt RMS (3 kW impuls) i zdolnej
do przetwarzania nawet 8 Hz.Koncepcja
All-directional, zastosowana w wstêgowym
przetworniku, oparta jest na naszym ponad
12 letnim doœwiadczeniu w budowie wstêg
i od lat jest ide¹ fix Zety Zero. Taki g³oœnik,
jeœli siê go uda³oby siê go zbudowaæ, winien
byæ rewolucyjnym brzmieniowo rozwi¹za-
niem. Uwalnia³by s³uchacza od koniecznoœci
siedzenia i s³uchania w jednym tylko miejscu.
W po³¹czeniu ze wszystkimi zaletami typo-
wymi dla klasycznych ultralekkich ustrojów
wstêgowych, zapewni³by najbardziej równo-
miern¹ emisjê dŸwiêku, w ca³ym paœmie nie-
zale¿nie od kszta³tu pomieszczenia. To z kolei
powinno siê prze³o¿yæ na nieznane dot¹d
z tradycyjnych kolumn doznania przestrzeni.
Przeczucie nas nie myli³o, zaœ entuzjastyczne
przyjêcie na UK Audio Show by³o potwier-
dzeniem. Od roku kolumny Zeta Zero zdo-
bywaj¹ skutecznie œwiat.Martin Chembers
leader legendarnego zespo³u ”Pretenders”,
który goœci³ u nas i s³ucha³ Zeta Zero napisa³
”Blown away by Zeta Organ Sound! A plea-
sure to my ears”. W tym roku odwiedzi³a nas
te¿ inna legenda - dŸwiêkowiec Michaela
Jacksona i P. Collinsa - Rob Hoffman z Los
Angeles. Opisa³ Zeta Zero w ksiêdze s³owami
„Zeta Zero The best”.Inny audiofil opisa³ je
niemal poetycko „Ogromna przestrzeñ, trój-
wymiarowa przestrzeñ. Bardzo rozbudowana
scena, szeroka, pe³na powietrza, w kosmi-
cznym tego s³owa znaczeniu. Tak, to s¹ ko-
lumny z innej Orbity! Pierwszy raz mia³em
okazjê us³yszeæ tak pe³en sprzecznoœci
dŸwiêk, ciep³y ale detaliczny, dynamiczny
i brutalny, a jednoczeœnie delikatny i aksa-
mitny - ogromne wra¿enie, trudno wyraziæ
s³owami. Dobrze, ¿e pojawi³y siê Orbitale
360! ¯ycie sta³o siê lepsze! Zapraszamy!

ul. Na³êczowska 31
02-922 Warszawa
Tel.: 22 642 46 29, 22 842 80 10
www.trimex.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 133, 134 / I piêtro

Trimex

ul. Wolnoœci 20
64-130 Rydzyna
Tel.: 570 001 110
biuro@triplemaudio.pl
www.triplemaudio.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski
Sala: 316, 318 / III piêtro

Triple M Audio

ul. Józefa Pi³sudskiego 22B
62-500 Konin
Tel.: 63 22 355 22, 790 709 776
salon@ultimateaudio.pl
www: www.ultimateaudio.pl
www.musicalfidelity.rafko.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski
Sala: 507 / V piêtro

Ultimate Audio

Jeden z najwiêkszych salonów audio w Polsce
z najdogodniejszym usytuowaniem, ma przy-
jemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na prezentacjê
niesamowitego systemu audio. Flagowe pro-
dukty brytyjskiego producenta Musical Fidelity,
Nu-Vista 800 oraz Nu-Vista CD Player oparte
o unikalne lampy nuwistorowe zagraj¹ w po-
³¹czeniu z g³oœnikami w³oskiej firmy Rosso
Fiorentino z najwy¿sz¹ ich seri¹ Flagship Siena.
Komponenty najwy¿szej jakoœci u¿yte przy
konstrukcji g³oœników w po³¹czeniu z bardzo
starannym strojeniem, sprawiaj¹ ¿e mo¿emy
poczuæ prawdziwy dreszczyk emocji oraz
oczekiwaæ dŸwiêku jak na prawdziwym kon-
cercie!

Firma Vienna Physics zosta³a za³o¿ona w
2008 przez dwóch in¿ynierów, którzy prze-
analizowali konstrukcjê i brzmienie wielu
kolumn. Konkluzja brzmia³a: „Nie jesteœmy
zadowoleni, zróbmy to lepiej“.
Hubert Pfautsch, twórca oprogramowania,
genialny mechanik i Robert Göschl, wieloletni
n¿ynier dŸwiêku, po czterech latach projekto-
wania dali ¿ycie kolumnom Diva Grandezza!
Konstrukcja to prawdziwa Diva wœród kon-
strukcji tubowych. Niesamowity jest zarówno
jej dŸwiêk, jak i wygl¹d.
Tuba sferyczna jest zarówno najdoskonal-
szym jak i najbardziej skomplikowanym
sposobem na odtworzenie dŸwiêku. Diva
Grandezza jest kolumn¹ tubow¹, jaka nigdy
wczeœniej nie powsta³a. Specjalnie zmody-
fikowane przetworniki wysoko i œredniotono-
we, umieszczono centralnie w tubach, za-
miast typowych w tym zastosowaniu przet-
worników kompresyjnych. Sekcja niskotono-
wa jest aktywna, zasilana wzmacniaczem
ukrytym w podstawie kolumny.
Po³¹czenie tubowych g³oœników z aktywnym
basem przeniesie was do œwiata doznañ
muzycznych, o jakim zawsze marzyliœcie.

ViennaPhysix - VPX GmbH

Obecnoœæ na jednej ekspozycji dwóch linii
produktów, tak skrajnie ró¿nych jak wzmac-
niacze lampowe i urz¹dzenia streamingowe,
nie wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem. Dlatego
postanowiliœmy zmieniæ lokalizacjê i wysta-
wiæ nasze produkty w dwóch s¹siaduj¹cych
ze sob¹ salach Stadionu Narodowego. W pier-
wszej Unison Research i Opera Loudspeakers
z rewelacyjnym wzmacniaczem Performnce.
Odrodzony po latach, legendarny wzmacniacz
o zwiêkszonej mocy i niezrównanym designie
to prawdziwa ikona elegancji i nieprzeciêtnych
muzycznych przyjemnoœci. Poza tym uznany
ju¿ Simply Italy, lampowy wzmacniacz s³u-
chawkowy SH i gramofonowy Simpy Phono
i wiele innych.
Do obejrzenia nowe modele hybryd Unico.
Kolekcjê uzupe³ni¹ g³oœniki Opero z flagowca-
mi Grand Callas. Nieprawdopodobnie realna,
trójwymiarowa scena dŸwiêkowa, estetyczne
wzornictwo, dobry stosunek jakoœci do ceny
oto ich cechy. Mi³oœnicy luksusu spotkaj¹
nieobecnego od kilku lat na Audio Video Show
Absolute 845, wci¹¿ przoduj¹cego w klasyfi-
kacji generalnej wzmacniaczy lampowych
z wynikiem wy¿szym ni¿ jakikolwiek inny
wzmacniacz na œwiecie. Bêdzie te¿ nowoœæ,
kolumny Max 2, nieprzeciêtna konstrukcja
stworzona do wspó³pracy z lampami.
Sala druga to g³ównie Cyrus, lider streamingu
z uznanym urz¹dzeniem wielofunkcyjnym
LYRIC. Absolutn¹ nowoœci¹ bêdzie nowa
wersja legendarnego ONE, multifunkcyjny
wzmacniacz o wysokiej wydajnoœci pr¹dowej,
bogato wyposa¿ony (np. Bluetooth aptX®,
wzmacniacz s³uchawkowy, wejœcie gramofo-
nowe). Doskona³y projekt zespo³u Cyrus to
rozwi¹zanie, które ma³o doœwiadczonym u¿yt-
kownikom pozwala us³yszeæ co najlepsze w
muzyce i zapewnia jakoœæ dŸwiêku, która za-
dowoli najbardziej wymagaj¹cych audiofilów.
Ekspozycjê uzupe³ni¹ marki Lyngdorf i Exposure.

Prowadzimy dystrybucjê firm Pink Faun oraz
g³oœników Bach.
W naszej ofercie znajduj¹ siê m.in. Transrotor,
Unison Research, Heed, Exposure, Phonar,
Lyngdorf, Dynaudio, Opera oraz Grado.
Nasz¹ specjalnoœci¹ jest komputerowe audio
z I2s. Flagowy model naszej oferty Pink Faun
av2.12 otrzyma³ nagrodê Blue Moon Award
od 6moons.

Kochplatz 5
A-2620 Neunkirchen, Austria
http://www.viennaphysix.at
https://www.facebook.com/ViennaPhysix/

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy

Sala: 131 / I piêtro

Voice
ul. Mostowa 4
43-400 Cieszyn
Tel.: 33 851 26 91
office@voice.com.pl
www.voice.com.pl

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
Sala: 135, Studio TV2 / I piêtro
Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski
Sala: Wilanów II / parter

Tak samo jak Audio Video Show, równie¿ fir-
ma Voice obchodzi w tym roku 20 rocznicê
swej dzia³alnoœci.
Jak co roku staramy siê przygotowaæ cieka-
we ekspozycje po³¹czone z prawdziwymi
muzycznymi emocjami. Nie zabraknie rów-
nie¿ nowoœci sprzêtowych oraz ciekawych
prezentacji i wyk³adów.
Po du¿ym sukcesie, który odnotowa³y pre-
entacje taœm The Beatles podczas Audio
Video Show 2015, przygotowaliœmy dla
wszystkich fanów analogowego brzmienia
prezentacje The Beatles cz. 2. Tym razem
zagramy na gramofonie Studer A807 - Magi-
cal Mystery Tour, z kopii taœmy matki tego
s³ynnego albumu. O wykonawcach i muzyce
z wielk¹ pasj¹ i przyjemnoœci¹ opowie pan
Piotr Metz.
Pokazy The Beatles oraz innych wykonawców
z taœmy, czarnej p³yty, p³yty CD czy plików
zostan¹ przeprowadzone na systemie z³o¿o-
nym z elektroniki Chord Electronics z topo-
wym przetwornikiem cyfrowo analogowym
DAVE na czele. Bêdzie ona napêdzaæ wyj¹-
tkowe swoj¹ konstrukcj¹ oraz wygl¹dem ko-
lumny g³oœnikowe Cabasse La Sphere TCA,
które odbêd¹ na Audio Video Show swoj¹
europejsk¹ premierê. O elektronice Chord
i przede wszystkim wybitnych przetworni-
kach opowiedz¹ panowie John Francks
i Rob Watts, natomiast konstrukcjê nowych
‘Sfer’ przedstawi pan Christophe Cabasse.
To jednak nie jedyne atrakcje z udzia³em pro-
duktów z oferty Voice. W stoisku otwartym
przedstawimy gramofony analogowe i akce-
soria firmy Pro-Ject, w sobotê i w niedzielê
odbêdzie siê pokaz na temat ustawienia gra-
mofonu, który poprowadzi pan Robert Rolof,
doradca techniczny portalu www.fanalog.pl
Na stadionie narodowym przedstawimy pre-
mierowo nowe kolumny Audiovector z serii
QR, które zagraj¹ z referencyjnym zestawem
elektroniki Box Design RS. Zagramy na nagro-
dzonym nagrod¹ EISA gramofonie Pro-Ject
The Classic.
W sali Wilanów w hotelu Radisson Blu Sobie-

Wszystko to dziêki po³¹czeniu nowoczesnej
technologii i tradycyjnego rêkodzie³a. Kolu-
mny DIVA Grandezza produkowane s¹ w sto-
licy szlachetnego dŸwiêku Wiedniu.
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Ringbahnstraße 16-20
12099 Berlin, Niemcy
Tel.: 49 030 2100 5662
www.voxativ.com 

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 710 / VII piêtro

Voxativ GmbH -
Acoustic Technologies

Voxativ to producent referencyjnych kompo-
nentów klasy hi-end z Berlina. Firma specja-
lizuje siê w produkcji g³oœników szerokopas-
mowych i wzmacniaczy tubowych. Wszystkie
produkty Voxativ s¹ zaprojektowane i rêcznie
wykonywane w Niemczech, z wykorzysta-
niem wy³¹cznie najlepszych komponentów
i materia³ów.
W naszej ofercie znajduj¹ siê: g³oœniki szero-
kopasmowe (AlNiCo, Neodymium, Ferrite);
g³oœniki field coil; wzmacniacze na lampach
845, 211; g³oœniki z drewnianymi membra-
nami; symbioza pasywnych i aktywnych
systemów; Acoustic Stealth Technology.

ul. Szubiñska 24/48
85-312 Bydgoszcz
Tel.: 664 415 216
www.wiggart.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 211 / II piêtro

WIGG ART
Grzegorz Wielogórski

ul. Igañska 22/97
04-087 Warszawa
www.wile.com.pl
info@wile.com.pl

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 414 / IV piêtro

Wile

Riga, Republic of Latvia
www.worldaudiodistribution.com
info@worldaudiodistribution.com

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski

Sala: 312 / III piêtro

World Audio Distribution

Yayuma Audio
ul. Grunwaldzka 83/4
43-600 Jaworzno
www.yayuma.eu
office@yayuma.eu

Lokalizacja: Hotel Radisson Blu Sobieski
Sala: 111, 115 / I piêtro

ul. Pu³awska 33/2
02-508 Warszawa
Tel.: 880 423 444
www.zontek.pl
www.facebook.com/GramofonZontek

Lokalizacja: Stadion PGE Narodowy
Sala: 138 / I piêtro

Zontek Turntable

Mamy przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa na
prezentacjê kolumn WIGG ART w po³¹czeniu
ze wzmacniaczami Haiku - Audio. Zaprezen-
tujemy dwa najwy¿sze modele naszych ko-
lumn: WIGG ART Arvil, jak równie¿ WIGG
ART Enzo Premium I.
Zupe³n¹ premier¹ bêd¹ stoliki audio, po³¹cze-
nie drewna egzotycznego z aluminium. Pre-
zentowane przez nas stoliki audio, œwietnie
siê prezentuj¹ ze wzmacniaczami Haiku
- Audio.
Dba³oœc o szczegó³y, precyzja wykonania
oraz wysoka jakoœæ materia³ów czyni nasze
produkty wyj¹tkowymi.

Na Audio Video Show 2016 zaprezentujemy
nasze najnowsze konstrukcje: najnowsz¹
wersjê znanego od lat wzmacniacza Jazz;
najnowsz¹ wersjê wzmacniacza Rock NU;
now¹ wersjê odtwarzacza CD Sarah; odtwa-
rzacz strumieniowy SP-500AN2; kondycjo-
ner sieciowy MOCARZ 2.
Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich
wielbicieli muzyki pe³nej piêkna i klimatu.
Zapraszamy równie¿ tych, którzy chcieliby
podzieliæ siê z nami, swoimi wra¿eniami
o naszym sprzêcie.

£otewska firma World Audio Distribution
specjalizuje siê w produkcji i dystrybucji
wysokiej klasy urz¹dzeñ audio. Na wystawie
zaprezentuje, utrzymane w stylistyce vintage,
kolumny firmy Old School. Kolejn¹ czêœci¹
prezentacji bêd¹ akcesoria antyrezonansowe
firmy Cold Ray. Zobaczymy  podstawki do
g³oœnikowych, szafki na sprzêt hi-fi oraz oka-
blowanie. Firma Cold Ray otrzyma³a nagrodê
Audio Excellence od japoñskiego magazynu
Audio Accessory.
W doskona³ych akcesoriach hi-fi najwa¿niej-
szym elementem jest sztywna konstrukcja.
Tego typu fanaberie wymagaj¹ znakomitego
projektu, a jedyn¹ ich wad¹ jest „absurdalnie
wysoka cena.“

Podczas ubieg³orocznej wystawy firma Yayuma
prezentowa³a now¹ technologiê Pure Original
Natural Audio Sound (PONA sound). Za³o¿y-
ciele firmy, w wyniku kilkuletnich badañ od-
kryli powa¿ny b³¹d w interpretacji fizyki, po-
wtarzany we wszelkich systemach audio,

Gramofon ZONTEK High EndPo niezwykle
udanych zagranicznych prezentacjach (High
End Munich- Germany, Audio World Brighton
-Anglia, Capital Audio Fest- USA, North West
Audio Show Anglia, Westdeutsche Hifi-Tage 
Germany) nadszed³ czas na kolejne przed-
stawienie tej kapitalnej konstrukcji, która
zachwyca swoim designem oraz rozwi¹za-
niami technicznymi z najwy¿szej œwiatowej
pó³ki. Wyrafinowana jakoœæ odtwarzania
wzbudza ogólny podziw i zachwyca najbar-
dziej wybrednych s³uchaczy, o czym œwiad-
czy przyznane w Monachium wyró¿nienie
przez High Fidelyty "Best Sound Munich
2014" oraz ci¹gle powiêkszaj¹ca siê grupa
zadowolonych klientów. Tym razem gramofon
Zontek bêdzie prezentowany w nowej konfi-
guracji.

ski przedstawimy najnowsze g³oœniki marki
Audio Physic, model Codex, napêdzony ele-
ktronik¹ Primare z serii 60. Do obejrzenia
bêd¹ równie¿ systemy sub-basowe REL
Acoustics.
Wszystkie systemy audio zostan¹ pod³¹czone
okablowaniem firmy Cardas Audio. P³yty
odtwarzane podczas pokazów dostêpn¹ s¹
w bazie tytu³ów na www.fanalog.pl

pocz¹wszy od najprostszych po najbardziej
zaawansowane systemy hi-end. Odkrycie to
poci¹ga za sob¹ szereg istotnych konsekwe-
ncji dla prawid³owoœci odtwarzanej muzyki,
a tak¿e wskazuje na koniecznoœæ zmiany per-
spektywy patrzenia na wiedzê o dŸwiêku
i w³aœciwoœciach s³uchu ludzkiego. Zasto-
sowanie technologii Pona sound przynosi
istotn¹ poprawê jakoœci ka¿dego systemu.
Technologia zosta³a opatentowana w Szwaj-
carskim Urzêdzie Patentowym pod numerem
CF/01310/15, z rozszerzeniem na ca³y œwiat
pod numerem PCT/EP2016/070708.
Na tegorocznej wystawie udio Video Show
2016 odbêdzie siê premiera pierwszej serii
produktów Yayuma ASP awareness line, reali-
zuj¹cych technologiê Pona sound. Urz¹dzenie
zbudowane jest bezkompromisowo, w pe³ni
symetrycznie, wspó³pracuje z ka¿dym syste-
mem, znacz¹co podnosz¹c jakoœæ odtwarza-
nej muzyki. Ca³y sygna³ przetwarzany jest
w torze analogowym, który odzyskuje i dodaje
do sygna³u wyjœciowego, nigdy do tej pory
nie odtwarzane, ale zawsze obecne w sygnale
Ÿród³owym informacje. Torem analogowym
steruje 11 mikroprocesorów po³¹czonych
sieci¹ SPI. Procesor Yayuma ASP wpina siê
miêdzy Ÿród³o dowolnego rodzaju, a wzmac-
niacz.
Zapraszamy na nasze stoisko pokazowe oraz
na zamkniête prezentacje pokazuj¹ce wp³yw
naszego urz¹dzenia na poprawê jakoœci
dŸwiêku klasycznego systemu audio.
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FIRMA FIRMAPOKÓJ/SALA POKÓJ/SALA

Alfabetyczny spis wystawców i marek prezentowanych na Audio Show 2016
Literami JS zosta³y oznaczone firmy wystawiaj¹ce siê w hotelu Radisson Blu Sobieski, GT w hotelu Golden Tulip, natomiast litery SN oznaczaj¹, ¿e

dan¹ firmê mo¿na znaleŸæ na Stadionie PGE Narodowym.

3logic
440 Audio
47Lab
4hifi
ABLO Group
Accuphase
Accustic Arts
Acoustic Energy
Acoustic Masterpiece
Acoustic Plan
Acoustic Signature
Acoustic Solid
Acoustic Zen
Acoustique Quality
Actinote
Addon
ADL Furutech
Advance Acoustic
Advance Paris
AEC London
Aequo Audio
Aesthetix
AHP
Air Tight
AKG
Akkus
Albedo
Alluxity
Amare Musica
Ancient Audio
Angstrom Audio
Ansuz
Anthem
Antykwariat na Tamce
Apertura
Aplauz
April Music / Stello
Aqua Acoustic
Arcam
Argento Audio
Arnini Audio
Ars Sonum
Art Audio
ART Loudspeakers
Artesania Audio
Artnovicon
Artreco
Ascendo
ASR
Astell & Kern
ASUS Mulimedia
Atacama Audio
ATI
Atohm
Atoll
Audel Loudspeakers
Audeze
Audia Flight
Audio Akustyka
Audio Analogue
Audio Anatomy
Audio Atelier
Audio Center
Audio Connect
Audio Desk Systeme Glass
Audio Klan
Audio Magic
Audio Mode
Audio Note UK
Audio Physic
Audio pro
Audio Research
Audio Tekne
Audiobyte

SN: 118, Platynowa 2
SN: 124
JS: 716
JS: 407, 508
GT: Dalia
SN: 203 / JS: 616
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: Kryszta³owa
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 125
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 516
SN: 210
JS: 715
JS: 601
SN: Kryszta³owa
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 228
SN: 228
GT: Azalia 1, 2
JS: 601
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 516
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 108, Bia³a, Strefa s³uchawek
JS: 210
JS: Hetman 1 i 2, 118
GT: Azalia 1, 2
SN: 132
JS: 105
JS: 118
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: Belweder 2
SN: Stoisko p³ytowe
SN: 201
SN: 141
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 118, Hetman 2
JS: Arkadia I-V
GT: Azalia 1, 2
JS: 201, 202
JS: Hetman 1 i 2
JS: 216, 707
JS: 707
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 301, 302
SN: Stoisko p³ytowe
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Azalia 1, 2
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: Arkadia I-V
SN: 104, 105, 106
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 516
JS: 516
SN: 226, 227
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: 602 / GT: Dalia
GT: Azalia 3
JS: 101
JS: 702
JS: 601
JS: Arkadia 1-5 / SN: 211, Strefa s³uchawek
JS: Hetman 1 i 2, 118
GT: Azalia 1, 2
SN: 102, 103
JS: Hall 3 / SN: Strefa s³uchawek
JS: 716
JS: 701
JS: Wilanów 2
SN: Kryszta³owa
JS: Husaria
SN: 209 / GT: Tulip 1
JS: 602

Audiofast
AudioForte
AudioGD
AudioMachina
Audiomica Laboratory
Audione
Audiophilar
Audiopunkt
AudioQuest
Audio-technica
Audiothlon
AudioTrendt
Audiovector
Audium
Auralic
Aurender
Auris Audio
Aurum
AV.Net
Avantgarde Acoustic
Avatar Audio
Avcon
Avid
Ayon
Ayre
B&O Play
B&W
Bach
Baltlab
Bang & Olufsen
BASE Audio
Bassocontinuo
BAT
bauer audio
Benz Micro
Best Audio
Best Music
Beyerdynamic
Black Record Store
Block
Block Audio
BlueSound
Blumenhofer
Bodnar Audio
Boulder
Brainwavz
Brinkmann
Bryston
B-Tech
Buchardt Audio
C.E.C.
Cabasse
Cambridge Audio
Cammino
Canton
Cardas Audio
Cartridge Man
Cary Audio
Cayin
Cessaro
CH Precision
Chang Lightspeed
Chord & Major
Chord Electronics
Cinematic
Classe
CocktailAudio
Cold Ray
Convergent Audio Technology
Copulare
CORE trends
Cowon
Creek
Cresyn

SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 516
JS: 407, 508
GT: Azalia 1, 2
JS: 306, 518 / SN: 130
JS: 301, 302
SN: 132
JS: 411, 415, 416
SN:102,103,104,106,Studio TV1,Hall
SN: Hall 1, Strefa s³uchawek
JS: 515
JS: 510
SN: 135 / JS: 101
JS: 201, 202
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 615
SN: 121
SN: 136
SN: 203
GT: Azalia 3
JS: 216
SN: 130, 225, 610
GT: Tulip 2
SN: 219, 220, Studio TV3
SN: Strefa s³uchawek
SN: 102, Studio TV1
JS: 316, 318
JS: 307
SN: Symfonia 2
JS: 616 / GT: Tulip 2 / SN: 210
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: Wilanów II
SN: 125
GT: Azalia 1, 2
SN: 228
JS: 305
SN: Strefa s³uchawek
SN: Stoisko p³ytowe
SN: Kryszta³owa
JS: 310
SN: 104, 105
SN: 205
JS: 518
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 610
JS: 715
JS: 212
GT: Azalia 1, 2
SN: Studio TV2
JS: Arkadia I-V
SN: 204, 204, 205, Studio TV5
JS: Galeria 1
JS: Wilanów 2 / SN: Studio TV2
JS: 516
SN: 205
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Krokus
SN: 125
JS: 301, 302
SN: Studio TV2
SN: Strefa s³uchawek
SN: Studio TV1
JS: 407, 508
JS: 312
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Magnolia
JS: 301, 302
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 204
SN: 140, Strefa s³uchawek
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Literami JS zosta³y oznaczone firmy wystawiaj¹ce siê w hotelu Radisson Blu Sobieski, GT w hotelu Golden Tulip, natomiast litery SN oznaczaj¹, ¿e

dan¹ firmê mo¿na znaleŸæ na Stadionie PGE Narodowym.

Literami JS zosta³y oznaczone firmy wystawiaj¹ce siê w hotelu Radisson Blu Sobieski, GT w hotelu Golden Tulip, natomiast litery SN oznaczaj¹, ¿e

dan¹ firmê mo¿na znaleŸæ na Stadionie PGE Narodowym.

FIRMA FIRMAPOKÓJ/SALA POKÓJ/SALA

Cube Audio
Customdesign
Cyrus
D'Agostino
Dali
DaVinciAudio Labs
Davone Audio
Dayens
dc10audio
dCS
Definitive Technology
Denon
Destination Audio
Devialet
Diapason
Digital Projection
DIMD Audio
DIR Audio
Dr.Feicker t Analogue
Draabe
Dreamlink
DreamWave
Durand
DUX
Dynaudio
Dynavector
Eagle Cable
Earsonics
EAT
Edwards Audio
Egg-Shell
EIC
Einstein Audio
Elac
Elco-Exim
Electrocompaniet
elinsAudio
EMM Labs
EMT
Enacom
Encore Seven
Encore
Enerr
Entreq
Epson
Equilibrium
ESA
Esoteric
Essential Audio Tools
Etymonic
Exelion
Exogal
Exposure
Fanalog
Feastrex
Fezz Audio
FiiO
Final
Finite Elemente
FM Acoustics
FNCE
Focal
Fonica
Fonnex
Fostex
Franc Audio Accessories
Franco Serblin
Furutech
G LAB Design Fidelity
Galeria Audio
Gato Audio
Gauder Akustik
GFMod
Gigawatt

JS: 311
JS: 101
SN: 133
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: Galeria 2 i 3
GT: Magnolia
SN: 125
JS: 602
SN: 209 / GT: Tulip 1
SN: 219, 220
SN: 221
JS: Galeria 1 i 2 / SN: Strefa s³uchawek
SN: 213
SN: 105, Hall 1
JS: Hetman 1, 118
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 412
JS: 107
GT: Azalia 1, 2
JS: Hall 1
GT: Azalia 3
SN: Kryszta³owa
SN: 209 / GT: Tulip 1
JS: Hall 5
JS: 616
GT: Azalia 1, 2
JS: 101
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: Husaria
SN: 228
JS: 306, 518
SN: 119, 120, 121, 122
GT: Azalia 1, 2
SN: 104
JS: 205, 206
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 715
SN: 219, 220, Studio TV3
SN: 130, 225
JS: 608
JS: 306, 518
JS: 608
JS: 515
SN: 213
SN: 123
JS: 515
SN: 225
SN: 120, 121, 122
SN: Kryszta³owa
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: 308
JS: 307
SN: 133
SN: Stoisko p³ytowe
JS: 716
JS: 405, 406
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: Strefa s³uchawek
SN: 206, Studio TV5
GT: Tulip 1
JS: Wilanów 1
JS: Wilanów 1
JS: 305
SN: Strefa s³uchawek
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 139, Studio TV4
GT: Magnolia
GT: Azalia 1, 2
SN: 230
SN: 125
SN: 101
GT: Azalia 1, 2
SN: 213
JS: 510

Göbel High End
GoldenEar
Goldring
Gradient
Grado
Graham Audio
Graham Slee
Grobel Audio
Guru
Haiku-Audio
Hana Cartridge
Hannl
Hansen Audio
Harbeth
Harman Kardon
Harmonic Resolution Systems
Harmonix
Heco
Hegel
Helius Designs
Hertz
HiFi Club
HiFi Ja i Ty
HiFi Station
HiFiMAN
High End Novum
Hijiri
Hi-Ton Home of Perfection
Holophony
Horn Distribution
hORNS
iBasso
iFi Audio
Indiana Line
Infado
Infinity
Intrada
ISOL-8
IsoTek
J.E.Michell Engineering
J.Sikora
Jadis
JAG
Jamo
Jays
JBL Synthesis
JBL
Jean-Marie Reynaud
Jorma Design
JR Audio
JVC
KaCsa Audio
Kaleidescape
KBL Sound
Kimber Kable
Klaudio
Klipsch Headphones
Klipsch
KODA
Koetsu
Kondo
Konsbud HiFi
Koris
KR Audio
Kruger&Matz
Kryna
Kuzma
Larsen
Leben
Leema Acoustics
Lexicon
Loewe
Lumagen
Lumin

GT: Krokus
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 507
JS: 602
SN: Strefa s³uchawkowa
JS: 411
JS: 516
GT: Magnolia
JS: 315
JS: 211
SN: 228
JS: 516
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 204
SN: 108, Bia³a
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 608
JS: 206
JS: 607
JS: 716
JS: 602
SN: Studio TV6
JS: 215
JS: 101
SN: Strefa s³uchawek / JS: 602
JS: 516
JS: 608
SN: 226, 227
GT: Azalia 3
SN: Ksi¹¿êca
JS: 306 / SN: 222
SN: 140, Strefa s³uchawek
GT: Hall 2
SN: H10
JS: 207
SN: 108, Bia³a
SN: 225
JS: 415, 601, 602, 607
SN: 130, 225
JS: 716
SN: 212
GT: Magnolia
JS: 618
SN: Kryszta³owa
SN: Strefa s³uchawek
SN: 118
SN: 108, Bia³a
JS: Hetman 1 i 2
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 222
SN: 136
JS: 107
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 120, 122
JS: Hetman 1
SN: Strefa s³uchawek
SN: 119
JS: Belweder 2
GT: Magnolia
JS: 716
SN: Kryszta³owa
SN: 224, H0
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: Studio TV7
SN: 125
GT: Azalia 1, 2
JS: 610
SN: 210
SN: 125
SN: 108, Bia³a
SN: Platynowa 2
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 101, 601

Luxman
Lyngdorf Audio
Lyra
Magic Screen
Magico
Magnat
Magnepan
Manley Labs
Marantz
Mark Levinson
Marten
Martin Logan
Mass Fidelity
Master & Dynamic
Masterdisc
Mastersound
MBL
McIntosh
Media4Home
Megalith Audio
Meitner
Melodika
Melodika
Metronome Technologie
Meze
MIP
Mistral
MIT
Miyajima
MJ Audio
ModWright Instruments
Mogami
Moje Audio
Monitor Audio
Monolith Audio
Monrio
Monster
Moon by Simaudio
Morch
MSB Technology
Muarah Audio
Musaic
Music Hall
Music Movies Fan
Musical Fidelity
My Sonic Lab
My Sound
MyAudioArt
Mytek Digital
NAD
Nagaoka
Nagra
NAIM
Natural Sound
Nautilus
Neat Acoustics
Neo – Design
Neotech
Nitty Gritty
Nomos
Nordost
Norma Audio
Norstone Design
Notte Sound Labs.
NovaFidelity
oBravo
Octave
Odeon
Oehlbach cable
Olasonic
Old School
Olive One

JS: 208
SN: 133
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 123
SN: 106
JS: 205, 206
JS: 516
SN: 125
JS: Galeria 3 / SN: Strefa s³uchawek
SN: 108
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: Belweder 2
SN: H10
SN: Hall 1
JS: Hall 2
SN: 225
SN: 206
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 515
JS: 214
SN: 219, 220, Studio TV3
SN: H7
JS: 507
SN: 224
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 140
JS: Belweder 2
JS: 516
GT: Azalia 1, 2
JS: 610
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Dalia
JS: 607, 608
JS: Arkadia I-V / SN: 211
JS: 315
SN: 202
SN: Strefa s³uchawek
SN: 106, Studio TV1
GT: Azalia 1, 2
SN: 219, Studio TV3
JS: 718 / Wilanów 1
JS: Arkadia I
SN: Hall 4
SN: Stoisko p³ytowe
JS: 507
GT: Tulip 2
JS: 222
JS: 507
SN: 229
SN: 104
JS: 516
SN: 130, 225
JS: 515, Arkladia 1 / SN: 211
SN: 209 / GT: Tulip 1
JS: 616 / SN: 203, 210 / GT: Tulip 2
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 715
JS: 315
GT: Azalia 1 i 2
JS: Magnat 1 i 2
SN: 104, 105, 106, Studio TV1
JS: 411
SN: 228
JS: 708
JS: 407, 508
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: 616
GT: Azalia 1, 2
JS: 205, 206
SN: Strefa s³uchawek
JS: 312
SN: Kryszta³owa

Onkyo
Opera Loudspeakers
Oppo
Optoma Nuforce
Opus 3
Organic Audio
Origin Live
Pace
Pacetech
Panamorph
Panasonic
Paradigm
Parasound
Pass Labs
Passione
Pathos
Paul’s Boutique Record Store
Peerless-AV
Pe³ne Brzmienie
Penaudio
Pendulumic
Phiaton
Philips
Piega
Pink Faun
PLAYS.PL
Plinius
P³yty Gramofonowe
PMC PRO
PMC
Polk Audio
Polpak Poland
Polski Klaster Audio
Pracownia Wzmacniaczy Lampowych P.W.L.
Pre-Audio
Precide SA
Premium Sound
Primare
PRO Audio Technology
Pro Vision Polska
Pro-Ject
PS Audio
PSC Cables
Psvane
PureAudioProject
Purelink
Pylon Audio
Q21
Quad
Quadral
Quadraspire
Questyle
Rafko
Raidho
RCM
RDacoustic
Receptor
Rega
Reimyo
REL
Reson
Retro Audio
Revel
rms.pl
Robert Koda
Rockport Audio
Roksan
Rosso Fiorentino
Rotel
RT pRojecT
Russel-K
Samsung

SN: 119, 120, Hall 5
SN: 134
SN: Strefa s³uchawek
JS: Belweder 1
JS: 516
GT: Azalia 1, 2
SN: 228
JS: 308
JS: 308
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: Continental
JS: Belweder 2
SN: 201
SN: Studio TV1
SN: 202
JS: 602, 702
SN: Stoisko p³ytowe
SN: 136
JS: 216, 707
SN: 125
JS: 301, 302
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 111, Platynowa 1
JS: 510
JS: 316, 318
SN: Stoisko p³ytowe
JS: 516
SN: Stoisko p³ytowe
JS: 610
SN: 122
SN: 221
JS: Belweder 1+2, 102
JS: 306, 518
JS: 418
JS: 518
GT: Azalia 1, 2
JS: 602, 607
JS: Wilanów 2
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 123
SN: Hall 3, 135
SN: 204
SN: 228
JS: 407, 508
JS: 416
SN: 136
JS: 401, 402
SN: 201
JS: 510
SN: 121
SN: 201, 204
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 221, Strefa s³uchawek, H7
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Azalia 1 i 2
JS: 314
GT: Azalia 3
JS: 315
JS: 608
JS: Wilanów 2
JS: 516
JS: 502
SN: 108, Bia³a
JS: 507
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 102
JS: 507
SN: Studio TV1
JS: 218
SN: 220
SN: Platynowa 2
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Scheu
Schiit Audio
Schnepel
Schröder Tonearm
Schroers & Schroers
Screen Excellence
Sennheiser
Shape of Sound
Shelter
Sherwood
Shunyata Research
Signal Projects
Siltech
SIM2
Simon Yorke
SINGTRIX
SME
SMSL
Solid Tech
Sonab
Soneteer
Sonus faber
Sony
Soul Note
Soullines
Soulution
Sound Project
SoundClub
SoundMAGIC
Soundsmith
SPEC Audio
Spendor
Spiral Groove
SSC HiFi
Stacore
Stax
Stein Music
Stewart Filmscreen
Stillpoints
Stirling Broadcast
Stockfish
Straight Wire
STX
Sugden
Sulek Audio
Sumiko
Supra
Sveda Audio
Symposium Acoustics
Synergistic Research
Synthesis
Systemdek
Szemis Audio
T+A
Taga Harmony
Takstar
Tannoy
Tara Labs
TechDas
Techlink
Technics
Tellurium-Q
Tenor Audio
Thales
The Cartridge Man
The Chord Company
Thiel
This.pl
Thixar
Thorens

SN: 204, 205
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: 301, 302
GT: Azalia 1, 2
JS: 301, 302
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 141, Strefa s³uchawek
JS: 306
GT: Azalia 1, 2
JS: Belweder 2
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 702
JS: 616 / GT: Tulip 2
SN: 118
JS: 716
SN: Kryszta³owa
GT: Azalia 1, 2
SN: 140, Strefa s³uchawek
JS: 607
SN: Kryszta³owa
SN: 125
JS: Husaria / SN: Strefa s³uchawek
SN: 107, Strefa s³uchawek / JS: 122
JS: 415
SN: 125
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 415
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
SN: 140 / Strefa s³uchawek
SN: 219, Studio TV3
SN: 125
SN: 210
SN: Studio TV3
SN: 226, 227
JS: Magnat 1 i 2
GT: Hall 3
SN: 204, 204, 205, Studio TV5
SN: 136
GT: Azalia 1, 2
JS: 215
JS: Hall 4 / GT: Stoisko p³ytowe
SN: 121
JS: 501
JS: 716
JS: 215
JS: Husaria
SN: 228
GT: Dalia
SN: 219, 220, Studio TV3
SN: 219, 220, Studio TV3
GT: Azalia 1, 2
JS: 216, 707
JS: 716
SN: 226, 227
JS: Belweder 1
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 120
SN: 204, 204, 205, Studio TV5
GT: Azalia 1, 2
SN: Kryszta³owa
SN: Continental
JS: 607
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
GT: Azalia 1, 2
JS: 516
JS: Arkadia 1-5
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 315
JS: 301, 302
SN: 105

Thoress
Thrax
Tivoli Audio
Tonar
Tonsil
Top HiFi
Torus Power
Townshend Audio
TR Studios
Track Audio
Trafomatic Audio
Transparent Audio
Transrotor
Trenner and Friedl
Triangle
Trigon
Trilogy Audio
Trimex
Trinnov
Triode
Triple M Audio
TW Acustic
Ultimate Audio
Ultralink
Ultrasone
Unison Research
Usher Audio
Van den Hul
Verastarr
Ver tere Acoustics
Vibrapod
Vicoustic
Vienna Acoustics
Vienna Physics
Vifa
Vitus Audio
Vivid Audio
Voice
Voxativ
VPI
Vsonic
VTL
Wadia
Waterfall
Wells Audio
Westone
WHT Speakers
Wigg-Art
Wile
Wilson Audio
Wilson Benesch
Wire World
Wisdom Audio
World Audio Distributon
Xavian
Xindak
XLO
Yamaha
Yaqin
Yayuma Audio
YG Acoustics
Ypsilon
Yter
Yurbuds powered by JBL
Zappiti
Zeta Zero
Zingali
Zontek
ZYX

GT: Magnolia
GT: Azalia 1, 2
SN: Hall 1
JS: 516
JS: 105, 106
SN: 104, 105, 106, Studio TV1
JS: Arkadia I-V
JS: 301, 302
SN: 130
SN: 224
JS: 216, 707
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: 616 / GT: Tulip 2 / SN: Hall 4
JS: 307
JS: 102
GT: Azalia 1, 2
JS: 601
SN: 133, 134
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 216, 707
JS: 316, 318
GT: Magnolia
JS: 507
JS: 102
JS: Arkadia I-V / SN: Strefa s³uchawek
SN: 134
SN: 219, 220, Studio TV3
SN: 204, 204, 205, Studio TV5
SN: 204, 204, 205, Studio TV5
GT: Tulip 1
SN: 219, 220, Studio TV3
JS: 610
SN: 105
SN: 131
SN: 102, Hall 1
GT: Azalia 1, 2
SN: Studio TV5, JS: 301
JS: Wilanów 1 / SN: Studio TV2, 135
JS: 710
SN: 207, 208, Studio TV6
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 207, 208, Studio TV6
SN: Strefa s³uchawek
SN: 118
JS: Hetman 1 i 2
SN: 140, Strefa s³uchawek
SN: 228
JS: 211
JS: 414
SN: 219, 224, Studio TV3
SN: 207, 208, Studio TV6
JS: Arkadia I-V
SN: 137, 138, 139, Studio TV4
JS: 312
JS: 607
JS: 102
JS: Belweder 1 i 2, 102
SN: 101, 103
JS: 407, 508
JS: 111, 115
JS: 301, 302
SN: 205, Studio TV5
GT: Magnolia
SN: 108, Bia³a, Strefa s³uchawek
JS: Arkadia 1
SN: 130
SN: 132
SN: 138
JS: 616


