
Head Box SE Mk II - silver 

50W x 2 FDP (20Hz-20kHz, 0,05% THD), prehráva CD, CD-R, MP3, WMA, vstup pre prehrávanie hudby z USB, 

FM/AM rádio RDS tuner s 30 predvoľbami, kolíska pre IPD-2, Pripravené pre DAB (230 nielen), <0,5 W spotreba v 

standby 

249 € 

ks 

GRAMOFÓNY 

JukeBox E 

449 € 

ks 

ESSENTIAL SÉRIA 

Essential II 

Manuálny gramofón s prenoskou OM-5e. MDF základňa, manuálne prepínanie rýchlosti 33/45 ot/min. 8,6" 

hliníkové rameno. Nerezová oska s bronzovým telom. Synchrónny motor s DC napajacím zdrojom zabezpečuje 

nerušený a tichý chod. Predmotovaný pozlatený RCA prepojovací kábel. Silikonový remeň. Dodáva sa s 

protiprachovým krytom a napajacím zdrojom. 

325 € 

ks 

Platí pre verziu: čierny lesklý lak, OM10 prenoska 

Platí pre verziu: SE Sgt. Pepper, OM10 prenoska; SE George Harrison, OM10 prenoska 

499 € 

ks 

DEBUT SÉRIA 

Debut Carbon (DC) 

Manuálny gramofón s 8,6 palcovým karbonovým ramenom a precíznym remeňovým synchrónnym motorom s TPE 

tlmením, s DC zdrojom napájania, ktorý zapezpečuje jemnejší chod. Nerezová oska, manuálne pepínanie rýchlostí 

33/45 ot/miin, remienkový pohon, zväčšený tanier pre plynulé prehŕavanie platní. Magneticky pripevnená OM 10 

alebo 2M Red. Dodáva sa s prachovým krytom. 

399 € 

ks 

Debut Carbon Esprit (DC) 

Manuálny gramofón s prenoskou. 

MDF základňa, manuálne prepínanie rýchlostí 33/45 ot/min , 8,6" karbónové rameno so zvýšenou tuhosťou 

znižujúce nežiadanú rezonanciu , robustný akrylový tanier z nízkou rezonanciou, remienkový pohon, synchrónny 

motor tlmený TPE, oceľové ložisko, rozdiel signál šum -68dB, priložený akrylový kryt a RCA kábel, nový DC zdroj 

napájania. 

449 € 

ks 

Platí pre verziu: žltá, 2M Red prenoska; červená vysoký lesk, 2M Red prenoska; biela vysoký lesk, 2M Red 

prenoska; biely lesklý lak, 2M Red prenoska; modrá vysoký lesk, 2M Red prenoska; zelená, 2M Red prenoska; svetlá 

šedá, 2M Red prenoska; čierny klavírny lak, 2M Red prenoska 

Platí pre verziu: The Beatles 1964, 2M Red prenoska 

650 € 

ks 

Debut Carbon Esprit SB (DC) 

Gramofón s vstavaným Speed Boxom umožnujúci elektrické alebo manuálne prepínanie rýchlosti 33, 45 /78 

ot/min (78 ot/min vyžaduje 2M78). Masívny akrylový tanier pre eliminovanie rezonancií. Jednosmerný napájací 

zdroj s synchrónnym trojfázovým motorom a TPE tlmením. 8,6" karbonóvé rameno so zvýšenou tuhosťou pre 

zníženie rezonancií. Tichý remeňový pohon. Dodáva sa s prachovým krytom. 

499 € 

ks 

https://www.ketos.eu/project-head-box-se-mk-ii-silver
https://www.ketos.eu/project-jukebox-e-cervena-om-5e-prenoska
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https://www.ketos.eu/project-debut-carbon-esprit-dc-svetla-seda-2m-red-prenoska
https://www.ketos.eu/project-debut-carbon-esprit-dc-svetla-seda-2m-red-prenoska
https://www.ketos.eu/project-debut-carbon-esprit-dc-cierny-klavirny-lak-2m-red-prenoska
https://www.ketos.eu/project-debut-carbon-esprit-dc-the-beatles-1964-2m-red-prenoska
https://www.ketos.eu/project-debut-carbon-esprit-sb-dc-cierny-klavirny-lak-2m-red-prenoska


RPM SÉRIA 

RPM 1 Carbon 

399 € 

ks 

Platí pre verziu: biela; červená 

Platí pre verziu: čierna, 2M Red prenoska 

449 € 

ks 

RPM 9 Carbon 

1995 € 

ks 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak, Quintet Bronze prenoska 

2295 € 

ks 

CLASSIC SÉRIA 

1 Xpression Carbon 

Manuálny gramofón s hliníkovým tanierom. 

MDF základňa, Masívny ocelový tanier s TPE tlmením a korkovou podložkou, presná antikorová oska a leštené 

guličkové ložisko v mosadznom tele, manuálne prepínanie rýchlostí 33/45 ot/min, 8.6" karbónové rameno Evo s 

kardanovými krúžkami, konzola prenosky z hliníka, vnútorná kabeláž z veľmi čistej medi, pozlátené RCA konektory, 

možnosť nastaviť azimut ihly a vertikálny snímací uhol, ativibračné oddelenie motora, akrylový kryt proti prachu 

599 € 

ks 

Platí pre verziu: čierny lesklý lak 

Platí pre verziu: čierny lesklý lak, 2M Red prenoska; čierny lesklý lak, 2M-Silver 

650 € 

ks 

1 Xpression Carbon Classic 

799 € 

ks 

2 Xperience DC Primary 

Manuálny gramofón. 

MDF základňa, 2kg tanier pokrytý 4mm vrstvou vinylu s presnou antikorovou oskou a teflónovým guličkovým 

ložiskom v sinterovanom, bronzovom tele, manuálne prepínanie rýchlostí 33/45 ot/min, 9” kónické karbónové 

rameno ProJect 9cc s inverznými tvrdenými oceľovými ložiskami so zafírovými hrotmi ABEC7, vnútorná kabeláž z 

veľmi čistej medi, pozlátené RCA phono konektory, možnosť nastaviť azimut ihly a vertikálny snímací uhol, 

ativibračné oddelenie motora, akrylový kryt proti prachu, nastaviteľné hliníkové nožičky tlmené Sorbotanom, 

Priskrutkovateľné upnutie platne, Rozmery: 460x160x360mm(zatvorený), 460x417x460mm(otvorený). 

899 € 

ks 

The Classic 

999 € 

ks 

2 Xperience DC 

Manuálny gramofón. 

MDF základňa, 2kg tanier pokrytý 4mm vrstvou vinylu s presnou antikorovou oskou a teflónovým guličkovým 

ložiskom v sinterovanom, bronzovom tele, manuálne prepínanie rýchlostí 33/45 ot/min, 9” kónické karbónové 

rameno ProJect 9cc s inverznými tvrdenými oceľovými ložiskami so zafírovými hrotmi ABEC7, vnútorná kabeláž z 

veľmi čistej medi, pozlátené RCA phono konektory, možnosť nastaviť azimut ihly a vertikálny snímací uhol, 

ativibračné oddelenie motora, akrylový kryt proti prachu, nastaviteľné hliníkové nožičky tlmené Sorbotanom, 

Priskrutkovateľné upnutie platne, Rozmery: 460x160x360mm(zatvorený), 460x417x460mm(otvorený).  

https://www.ketos.eu/project-rpm-1-carbon-biela
https://www.ketos.eu/project-rpm-1-carbon-biela
https://www.ketos.eu/project-rpm-1-carbon-cervena
https://www.ketos.eu/project-rpm-1-carbon-cierna-2m-red-prenoska
https://www.ketos.eu/project-rpm-9-carbon-cierny-klavirny-lak
https://www.ketos.eu/project-rpm-9-carbon-cierny-klavirny-lak
https://www.ketos.eu/project-rpm-9-carbon-cierny-klavirny-lak-quintet-bronze-prenoska
https://www.ketos.eu/project-1-xpression-carbon-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/project-1-xpression-carbon-cierny-leskly-lak
https://www.ketos.eu/project-1-xpression-carbon-cierny-leskly-lak-2m-red-prenoska
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https://www.ketos.eu/project-the-classic-dyha-eukalyptus-2m-silver
https://www.ketos.eu/project-2-xperience-dc-transparentny-bez-prenosky


999 € 

ks 

Platí pre verziu: transparentný, bez prenosky 

Platí pre verziu: transparentný, 2M-Silver, S Shape 

1599 € 

ks 

2 Xperience DC SB 

Manuálny gramofón. 

MDF základňa, 2kg tanier pokrytý 4mm vrstvou vinylu s presnou antikorovou oskou a teflónovým guličkovým 

ložiskom v sinterovanom, bronzovom tele, manuálne prepínanie rýchlostí 33/45 ot/min, 9” kónické karbónové 

rameno ProJect 9cc s inverznými tvrdenými oceľovými ložiskami so zafírovými hrotmi ABEC7, vnútorná kabeláž z 

veľmi čistej medi, pozlátené RCA phono konektory, možnosť nastaviť azimut ihly a vertikálny snímací uhol, 

ativibračné oddelenie motora, akrylový kryt proti prachu, nastaviteľné hliníkové nožičky tlmené Sorbotanom, 

Priskrutkovateľné upnutie platne, Rozmery: 460x160x360mm(zatvorený), 460x417x460mm(otvorený).  

1199 € 

ks 

6 perspeX SB 

Transparent platform made of organic glass, sub-chassis made of Corian resting on tree magnetic fields, manual 

33/45 r.p.m. speed change, 9” conical carbon ProJect 9cc Evolution tonearm (single piece) with inverted tonearm 

bearing which comprises four hardened stainless tips in ABEC7 spec ballraces, gold-plated RCA phono sockets, 

adjustable needle azimuth and vertical tracing angle, 2kg MDF platter with 4mm thick flat-ground layer of vinyl, 

belt-driven, inverted bearing with ceramic ball, acrylic dustcover, high-adjustable Sorbothane-damped aluminium 

cones, screw-down metal record clamp, supplied spirit level, Dimensions: 460x160x365mm(closed), 

460x420x465mm(opened). 

1799 € 

ks 

Xtension 9 

Manuálny gramofón s 9" ramenom. So zabudovaným elektronickým regulátorom otáčok Pro-Ject Speed Box SE. 

MDF základňa s centrálnym kovovým blokom s lešteným povrchom, elektronické prepínanie rýchlostí 33 a 45 

ot/min pomocou zabudovaného modulu Speed Box SE a manuálne prepínanie na 78 ot/min, 4 magneticky 

nadľahčované nastaviteľné nohy, MDF 5,7kg hliníkový tanier s vinylovou vrchnou vrstvou poháňaný obvodovým 

remienkom, magneticky nadľahčené inverzné keramické ložisko taniera, inverzné ložisko ramena ABEC7, 

nastaviteľný azimut ihly a vertikálny snímací uhol, akrylový kryt proti prachu, mosadzné ťažítko platne, 

zabudovaná vodováha, Rozmery: 550x250x450mm(zatvorený), 550x550x560mm(otvorený). 

2195 € 

ks 

Xtension 9 Superpack 

Manuálny gramofón s 9", 10" a 12“ ramenom, predinštalovanou prenoskou Ortofon Quintet Black a so 

zabudovaným elektronickým regulátorom otáčok Pro-Ject Speed Box SE. MDF základňa s centrálnym kovovým 

blokom s lešteným povrchom, elektronické prepínanie rýchlostí 33 a 45 ot/min pomocou zabudovaného modulu 

Speed Box SE a manuálne prepínanie na 78 ot/min, 4 magneticky nadľahčované nastaviteľné nohy, MDF 5,7kg 

hliníkový tanier s vinylovou vrchnou vrstvou poháňaný obvodovým remienkom, magneticky nadľahčené inverzné 

keramické ložisko taniera, inverzné ložisko ramena ABEC7, nastaviteľný azimut ihly a vertikálny snímací uhol, 

akrylový kryt proti prachu, mosadzné ťažítko platne, zabudovaná vodováha, Rozmery: 

550x250x450mm(zatvorený), 550x550x560mm(otvorený). X tension Classic / 12cc Evo - nainštalované karbónové 

12" rameno Pro-Ject 12cc Evolution s RC terminálmi. X tension Classic / RS-309D - nainštalované 12" rameno 

Ortofon RS-309D (dynamicky symetrické) a Ortofon headshell SH-4 X tension Classic / AS-309S - nainštalované 

12" rameno Ortofon AS-309S (plne symetrické). 

2595 € 

ks 

Xtension 10 

Manuálny gramofón s 10" ramenom. So zabudovaným elektronickým regulátorom otáčok Pro-Ject Speed Box SE. 

MDF základňa s centrálnym kovovým blokom s lešteným povrchom, elektronické prepínanie rýchlostí 33 a 45 

ot/min pomocou zabudovaného modulu Speed Box SE a manuálne prepínanie na 78 ot/min, 4 magneticky 

nadľahčované nastaviteľné nohy, MDF 5,7kg hliníkový tanier s vinylovou vrchnou vrstvou poháňaný obvodovým 

https://www.ketos.eu/project-2-xperience-dc-transparentny-bez-prenosky
https://www.ketos.eu/project-2-xperience-dc-transparentny-2m-silver-s-shape
https://www.ketos.eu/project-2-xperience-dc-sb-cierny-leskly-lak-2m-silver
https://www.ketos.eu/project-6-perspex-sb-quintet-blue
https://www.ketos.eu/project-xtension-9-biely-klavirny-lak-bez-prenosky-9-evolution
https://www.ketos.eu/project-xtension-9-superpack-biela-quintet-black-9-evolution
https://www.ketos.eu/project-xtension-10-cierny-klavirny-lak-10-evolution


remienkom, magneticky nadľahčené inverzné keramické ložisko taniera, inverzné ložisko ramena ABEC7, 

nastaviteľný azimut ihly a vertikálny snímací uhol, akrylový kryt proti prachu, mosadzné ťažítko platne, 

zabudovaná vodováha, Rozmery: 550x250x450mm(zatvorený), 550x550x560mm(otvorený). 

3300 € 

ks 

Xtension 12 

Manuálny gramofón vhodný pre 12“ rameno. So zabudovaným elektronickým regulátorom otáčok Pro-Ject Speed 

Box SE. 

MDF základňa s centrálnym kovovým blokom s lešteným povrchom, elektronické prepínanie rýchlostí 33 a 45 

ot/min pomocou zabudovaného modulu Speed Box SE a manuálne prepínanie na 78 ot/min, 4 magneticky 

nadľahčované nastaviteľné nohy, MDF 5,7kg hliníkový tanier s vinylovou vrchnou vrstvou poháňaný obvodovým 

remienkom, magneticky nadľahčené inverzné keramické ložisko taniera, inverzné ložisko ramena ABEC7, 

nastaviteľný azimut ihly a vertikálny snímací uhol, akrylový kryt proti prachu, mosadzné ťažítko platne, 

zabudovaná vodováha, Rozmery: 550x250x450mm(zatvorený), 550x550x560mm(otvorený). 

V ponuke bez ramena alebo s viacerými druhmi high end ramien. 

3500 € 

ks 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak, bez prenosky 

Platí pre verziu: čierny klavírny lak, 12cc Evolution; dyha mahagón, 12cc Evolution; dyha oliva, vysoký lesk, 12cc 

Evolution 

3990 € 

ks 

Platí pre verziu: dyha oliva, vysoký lesk, AS-309S; čierny klavírny lak, AS-309S; dyha mahagón, AS-309S 

5800 € 

ks 

Platí pre verziu: dyha oliva, vysoký lesk, bez prenosky, RS-309D rameno; čierny klavírny lak, bez prenosky, RS-309D 

rameno; dyha mahagón, bez prenosky, RS-309D rameno 

6500 € 

ks 

Xtension 10 Superpack 

Manuálny gramofón s 12“ ramenom, predinštalovanou prenoskou Ortofon Cadenza Black a zabudovaným 

elektronickým regulátorom otáčok Pro-Ject Speed Box SE. MDF základňa s centrálnym kovovým blokom s 

lešteným povrchom, elektronické prepínanie rýchlostí 33 a 45 ot/min pomocou zabudovaného modulu Speed Box 

SE a manuálne prepínanie na 78 ot/min, 4 magneticky nadľahčované nastaviteľné nohy, MDF 5,7kg hliníkový 

tanier s vinylovou vrchnou vrstvou poháňaný obvodovým remienkom, magneticky nadľahčené inverzné keramické 

ložisko taniera, inverzné ložisko ramena ABEC7, nastaviteľný azimut ihly a vertikálny snímací uhol, akrylový kryt 

proti prachu, mosadzné ťažítko platne, zabudovaná vodováha, Rozmery: 550x250x450mm(zatvorený), 

550x550x560mm(otvorený). X tension Classic / 12cc Evo - nainštalované karbónové 12" rameno Pro-Ject 12cc 

Evolution s RC terminálmi. X tension Classic / RS-309D - nainštalované 12" rameno Ortofon RS-309D (dynamicky 

symetrické) a Ortofon headshell SH-4 X tension Classic / AS-309S - nainštalované 12" rameno Ortofon AS-309S 

(plne symetrické). 

4490 € 

ks 

SIGNATURE SÉRIA 

Signature 10 

High-endový manuálny gramofón , masívny dizajn subšasi, magneticky oddelený hlavný tanier, rezonančne 

optimalizovaná zliatina, inverzné hlavné ložisko s keramickou guličkou, remeňový pohon so zotrvačníkom, 

jednotka riadenia motora s LCD displejom, 10” rameno vyvážené na jednom styčnom bode vyrobené z hliníka, 

lesklý kovový povrch, hmotnosť prenosky 4-10g, pozlátené RCA konektory, Zdroj napätia 16V, rozmery 

570x470x250mm, hmotnosť: 34,3kg (10,55kg tanier). Platí pre verziu: čierny klavírny lak, dyha mahagón, leštená 

oliva 

4990 € 

ks 

Signature 12 

https://www.ketos.eu/project-xtension-12-cierny-klavirny-lak-bez-prenosky
https://www.ketos.eu/project-xtension-12-cierny-klavirny-lak-bez-prenosky
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Manuálny gramofón. 

Masívny dizajn subšasi, magneticky oddelený hlavný tanier, rezonančne optimalizovaná zliatina, prevrátené hlavné 

ložisko s keramickou guličkou, remeňový pohon so zotrvačníkom, kontrolný systém motora s LCD displejom, 12” 

rameno vyvážené na jednom styčnom bode vyrobené z hliníka, lesklý kovový povrch, efektívna dĺžka ramena 304,8 

mm, efektívna hmotnosť ramena 19,5g, hmotnosť prenosky 4-10g, pozlátené RCA konektory, Zdroj napätia 16V, 

rozmery 570x470x250mm, hmotnosť: 34,3kg (10,55kg tanier). 

9500 € 

ks 

ELEKTRONIKA BOX DESIGN 

A/D Phono Box S 

A/D prevodník vam umožní nahrať vaše LP do digitálnej podoby, s minimálnou úrovňou šumu a skreslenia. (MM 

& MC) s linearnym RIAA vyorvnaním, SMD obvody, Digitálny optický výstup(Toslink), pevné kovové telo slúži ako 

ochrana proti vibráciam a rušeniu, USB, RCA, vzorkovacia frekvencia: 32,44,48kHz. 

199 € 

ks 

ZDROJE SIGNÁLU 

DAC box TV 

D/A prevodník pre TV alebo PC. 24bit/192kHz Cirrus Logic DAC chip, podporuje 24bit audio, pozlatené RCA 

vstupy a výstupy, antivibračná železná konštrukcia, 1x optický Toslink, 1x koaxiál S/PDIF. Dynamický rozsah 105dB. 

Výstupná impedancia < 100ohm. 

99 € 

ks 

USB Box S 

Externý zvukový modul pre pripojenie počítača do audio systému. 

Kvalitný analógový výstup, nízka výstupná impedancia, USB vstup pre pripojenie počítača s operačným systémom 

Windows®, MacOS®, vysoko kvalitný D/A prevodník, SMD technológia pre najkratšiu cestu signálu, pozlátené 

konektory, bez potreby inštalácie dodatočného software, napájanie cez USB, kovová skrinka, Rozmery: 

103x36x109mm, Hmotnosť: 540g. 

99 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

199 € 

ks 

Dock Box S Fi 

Stanica pre iPod, pracuje aj s iPhone a iPad, diskrétny zvukový buffer, impedancia audio výstupu nižšia ako 15 

ohmov, S-video výstup, diaľkové ovládanie vrátane hlasitosti, funkcia nabíjania v pohotovostnom režime, USB pre 

pripojenie k iTunes, rozsah 20-20000Hz, kovová skrinka, externý zdroj, rozmery 103x38x103mm, hmotnosť 585g 

149 € 

ks 

Tuner Box S 

FM-Tuner, FM rozsah ladenia: 87,5-108,5MHz, 99 predvolieb, manuálne alebo automatické ladenie, adaptívna 

redukcia šumu, vysoko kontrastný dot-matrix displej, zobrazuje Stereo alebo Mono príjem, sila signálu, diaľkové 

ovládanie, plnekovová skrinka, koaxiálny DIN vstup pre anténu, RCA phono výstup s pozlátenými RCA konektormi, 

Rozmery: 103x36x122mm, Hmotnosť: 670g. 

159 € 

ks 

DAC Box S USB 

24-bitový D/A prevodník, presný D/A chip Texas Instruments, 8x prevzorkovanie, 3 vstupy: USB, optický (Toslink,), 

koaxiálny (SPDIF), RCA výstup s pozlátenými konektormi, výber vstupu na prednom paneli, stránkovacia frekvencia: 

32/44,1/48/96kHz, Rozmery: 103x36x115mm, Hmotnosť: 680g. 

159 € 
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ks 

DAC Box S FL 

16-bitový D/A prevodník bez digitálnych filtrov, stránkovacia frekvencia 32/44.1/48/96kHz, bez prevzorkovania, 

4ks paralelne zapojených Philips TDA1543 čipov, Digitálny optický a koaxiálny vstup, 1 pár RCA/Cinch analógový 

výstup, Rozmery: 103x36x109mm, Hmotnosť: 560g. 

199 € 

ks 

Media Box S 

Prehrávač zvukových súborov vysokej kvality, rýchly USB vstup aj pre napájanie harddiskov, SD vstup do 32GB, 

RCA výstup s pozlátenými konektormi, 1.0" display (zobrazovanie Umelec/Album/Playlist), možnosť prehrávať 

náhodne, diaľkové ovládanie, D/A prevodník 24/96, ultra nízka odchylka elektronického signálu, Rozmery: 

103x36x115mm, Hmotnosť: 610g. 

259 € 

ks 

CD Box S 

Najmenší HiFi CD prehrávač na trhu. 

24bit/96kHz D/A prevodník značky Texas Instruments, veľký OLED displej, plne kovová skrinka, Vysoko-kvalitná CD 

mechanika značky Lite-On, externý sieťový napájač, podpora formátov CD, CD-R, CD-RW a CD vrstva Hybrid-

SACD, frekvenčný rozsah: 20-20000Hz, koaxiálny S/PDIF digitálny výstup, RCA phono výstup s pozlátenými 

konektormi, zabudovaný D/A prevodník značky Texas Instruments, Rozmery: 206x36x150mm, Hmotnosť: 1.260g.  

349 € 

ks 

DAC Box DS 

High-Endový D/A prevodník s USB 2.0, D/A čip najvyššej kvality od firmy Texas Instruments, Vstupy: 1xUSB, 1x 

optický Toslink, 1xkoaxiálny S/PDIF, 24bit/192kHz asynchrónny USB streaming, 8x prevzorkovanie, prepínanie 

medzi dvoma nastaveniami filtru, ultra lineárne vnútorné okruhy, extrémne nízka výstupná impedanica, pozlátené 

RCA linkové výstupy, stránkovacia frekvencia (koaxiálny, USB) 32/44,1/48/88, 2/96/176, 2/192kHz, (optický) 

8/16/32/44,1/48/88,2/96kHz. 

399 € 

ks 

CD Box DS 

High-End Audio CD prehrávač. 

24bit/192kHz D/A prevodník Burr Brown, prevzorkovanie 8x, dot-matrix displej s vysokým rozlíšením, 3mm hrubá 

hliníková skrinka, infračervené diaľkové ovládanie, podpora CD, CD-R, CD-RW, a Hybrid-SACD, frekvenčný rozsah: 

20-20000Hz, RCA phono výstup s pozlátenými konektormi, koaxiálny S/PDIF výstup, Rozmery: 206x72x200mm, 

Hmotnosť: 2670g. 

499 € 

ks 

DAC Box DS 2 Ultra 

599 € 

ks 

Stream Box DS 

Prehrávanie a streaming až do 24bit/192 kHz highend audio kvality, pripojenie cez Ethernet alebo WLAN, UPnP a 

DLNA 1.0/1.5 štandard, USB vstup pre flshpamäte, hardisky, či Apple produkty s digitálnym výstupom, prehrávanie 

skladieb bez prerušovania, farebný 3,5" TFT displej, zlaté konektory, diaľkové ovládanie priložené v balení, 

podpora služieb Spotify, Deezer, Grooveshark, či Simfy, prehrávanie z prenosných zariadení pomocou 

iMediaShare, podpora formátov AIFF a AAC, nový dizajn bez viditeľných skrutiek s kovovým telom, ktoré ochráni 

citlivú elektroniku pred vibráciami a iným rušením. 

699 € 

ks 

Stream Box DS+ 

https://www.ketos.eu/project-dac-box-s-fl-cierna
https://www.ketos.eu/project-media-box-s-cierna
https://www.ketos.eu/project-cd-box-s-cierna
https://www.ketos.eu/project-dac-box-ds-cierna
https://www.ketos.eu/project-cd-box-ds-cierna
https://www.ketos.eu/project-dac-box-ds-2-ultra-cierna
https://www.ketos.eu/project-stream-box-ds-cierna
https://www.ketos.eu/project-stream-box-ds-cierna


Prehrávanie a streaming až do 24bit/192kHz highend audio kvality. 

Pripojenie Ethernet alebo WLAN, Wifi prenos 24bit/192kHz, Podpora formátov: MP3, FLAC (do 24bit/192kHz), 

WMA9, AIFF, AAC, ALAC, LPCM (do 24bit/192kHz), Ogg Vorbis 1.0, Podpora služieb: Spotify, Deezer, Grooveshark, 

Simfy, atď.; prehrávanie zo zariadení pomocou iMediaShare, Vstupy: Digitálne: 2xUSB 2.0 (flashpamäte, hardisky, 

Apple zariadenia s digitálnym výstupom), 1x Koaxiálny , 1x Optický, Analógové: 2xRCA phono, Výstupy: RCA 

analógový, koaxiálny S/PDIF, Ovládanie: Predný panel, Infračervené diaľkové, iOS a Android (Box Controll APP); 

vstavaný high-endový 24-bitový D/A prevodník, prehrávanie skladieb bez prerušovania, farebný 3,5"TFT displej, 

rýchle pretáčanie dopredu a dozadu, Alfanumerické vyhľadávanie, 9 jazykov displeja, kovová skrinka bez 

viditeľných skrutiek, Rozmery: 72x206x230mm. 

799 € 

ks 

Stream Box DS net 

Prehrávanie a streaming až do 24bit/192 kHz highend audio kvality. 

Pripojenie cez Ethernet alebo WLAN, UPnP a DLNA 1.0/1.5 štandard, USB vstup pre flashpamäte, hardisky, či Apple 

produkty s digitálnym výstupom, zrýchlený prístup k hudobnej knižnici, podpora formátov MP3, FLAC, WMA9-

bezstratový, AIFF a AAC, ALAC, LPCM, OGG Vorbis, možnosť ovládania pomocou BOX Control cez Apple a Android 

zariadenia, prehrávanie skladieb bez prerušovania, vstavaný vTuner, RCA phono, koaxiálny S/PDIF digital výstup, 

farebný 3,5" TFT displej, diaľkové ovládanie, podpora služieb Spotify, Deezer, Grooveshark, či Simfy, prehrávanie z 

prenosných zariadení pomocou iMediaShare, kovové telo bez viditeľných skrutiek, Rozmery: 72x206x194mm, 

Hmotnosť: 2,60kg 

799 € 

ks 

DAC Box RS 

D/A prevodník DAC Box RS je riešením pre najnáročnéjšich, prináša 2x profesionálny chip PCM-1792 od Texas 

Instruments. Všetky vstupy plne podporujú 24/192 kHz v asynchrónnom režime. 2 rôzne nastavené digitálne filtre, 

kvalitné obvody minimalizujú nežiadúci šum. DC napájací zdroj, výstupy: RCA, XLR. Vstupy: 2x coax, 4x optický, usb 

B, 1x AES/EBU, 1X I2S. Frekvenčná odozva: 20Hz - 50kHz 

899 € 

ks 

Stream Box DSA 

Klient pre prehrávanie a streaming digitálnej hudby až do 24bit/192 kHz highend audio kvality, vstavaný 2x60W 

zosilňovač, podpora formátov AIFF a AAC, MP3, FLAC, WMA9, ALAC, LPCM, OGG Vorbis 1.0, ASX, vstavaný high-

endový D/A prevodník, fixný a variabilný RCA audio výstup, pripojenie cez Ethernet alebo WLAN, UPnP DLNA 

štandard, 1xS/PDIF koaxiálny vstup, 1xToslink vstup, 2xUSB vstup pre flashpamäte, hardisky, či Apple produkty s 

digitálnym výstupom, prehrávanie skladieb bez medzier, farebný 3,5" TFT displej, 2xRCA stereo výstup s 

pozlátenými konektormi, koaxiálny S/PDIF digitálny výstup, diaľkové ovládanie, vstavaný vTuner, podpora služieb 

Spotify, Deezer, Grooveshark, či Simfy, prehrávanie z prenosných zariadení pomocou iMediaShare, plne kovová 

skrinka bez viditeľných skrutiek, Rozmery: 72x206x230mm, Hmotnosť: 2,90kg. 

999 € 

ks 

CD Box RS 

High endový CD prehrávač pre formáty CD/MP3/FLAC. CD magnetický mechanizmus pre lepšiu stabilitu. Blue 

Tiger CD-100 systém podporuje prehravanie. 24/96 FLAC. Výstupy: S/PDIF koaxiál +optický, AES/EBU, RJ45 

999 € 

ks 

Stream Box RS 

Referenčné prehrávanie a streaming až do 24bit/192kHz highend audio kvality. 

Pripojenie Ethernet alebo WLAN, Wifi prenos 24bit/192kHz, Podpora formátov: MP3, FLAC (do 24bit/192kHz), 

WMA9, AIFF, AAC, ALAC, LPCM (do 24bit/192kHz), Ogg Vorbis 1.0, Podpora služieb: Spotify, Deezer, Grooveshark, 

Simfy, atď.; prehrávanie zo zariadení pomocou iMediaShare, Vstupy: 2xUSB 2.0 (flashpamäte, hardisky FAT16 a 

FAT32, Apple zariadenia s digitálnym výstupom), 1x Koaxiálny, 1x Optický, Výstupy: XLR, RCA analógový, koaxiálny 

S/PDIF, Ovládanie: Predný panel (EXTRA ovládanie hlasitosti pomocou analógového potenciometra značky Alps), 

Infračervené diaľkové, iOS a Android (Box Controll APP); vstavaný high-endový 24-bitový D/A prevodník, vstavaný 

vTuner, dvojité mono triódova elektrónka, prehrávanie skladieb bez prerušovania, farebný 3,5"TFT displej, rýchle 
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pretáčanie dopredu a dozadu, Alfanumerické vyhľadávanie, 9 jazykov displeja, robustná hliníková skrinka, 

Rozmery: 72x206x200mm. 

1499 € 

ks 

INTEGROVANÉ ZOSILŇOVAČE 

Stereo Box S 

Integrovaný stereo zosilňovač s diaľkovým ovládaním, 2x25W/30W na 8/4?, 2 stereo linkové RCA vstupy, voľby 

vstupov a ovládanie hlasitosti, 3,5mm jack výstup, výberové súčiastky, krátka cesta signálu, pozlátené RCA a repro 

konektory, kovová skrinka bez viditeľných skrutiek, nová predná strana z hliníka s novým "S" dizajnom, Rozmery: 

103x36x122mm. 

259 € 

ks 

Stereo Box DS 

Integrovaný stereo zosilňovač s diaľkovým ovládaním, dvojité mono, 2x40W/60W pri 8/4?, 2 výkonové moduly pre 

každý kanál, 4 stereo linkové RCA vstupy, digitálny USB vstup, veľký elegantný displej, voľby vstupov a ovládanie 

hlasitosti, možnosť zapojiť 4mm banánik, vidlička, holý kábel, vstavaný D/A prevodník, kovová skrinka bez 

viditeľných skrutiek, Rozmery: 103x72x163mm. 

399 € 

ks 

MaiA 

Integrovaný zosiňovač Project MaiA predstavuje novú generáciu zosilňovačom, Ponúka ako digitálne, tak aj 

analógové vstupy. 24bit/192kHz D/A prevodník. XMOS asynchrónne 24bit/192 kHz. Vstupy: 2x optický, 3x linkovy 

stereo, 1x RCA, 1x koaxiálny, 1x USB. Podporuje 4. generáciu Blueroorh aptX. Možnosť zapojiť sluchadlá pre 

intímny pôžitok zo zvuku. Phono MM predzosilňovanie. Je možné pripojiť ďalší zosilňovač, alebo 

subwoofer.Celokovové púzdro chráni proti rušeniu. 2x 25W/37W 2 8/4 Ohmy 

499 € 

ks 

Stereo Box RS 

Inegrovaný stereo audio zosilňovač predstavuje analógovú cestu ku kvalitnému zvuku. Ponúka 6 analogových 

vstupov (XLR a RCA) a v RCA pre subwoofer. Môžete ho použiť ako integrovaný zosilňovač, alebo aj ako 

predzosilňovač pre subwoofer. Ak máte záujem o digitálne spracovanie, tak stačí pripojiť DAC Box RS. 2x 

80W/120W @ 8/4ohmy frekvenčná odozva 20Hz - 20kHz (+0dB, -0,08dB) 

999 € 

ks 

PREDZ. PRE GRAMOFÓN 

Phono Box 

Nízkošumový predzosilňovač pre MM a MC prenosky, impedancia pre MM prenosky 47kOhm/100pF, impedancia 

MC prenosky 100Ohm/100pF, pozlátené RCA konektory, kovová skrinka, externý zdroj, rozmery 112x115x30mm, 

hmotnosť 280g bez zdroja. 

99 € 

ks 

Phono Box USB 

Nízkošumový dual mono predzosilňovač pre MM a MC prenosky s USB výstupom pre nahrávanie platní do PC, 

kompatibilné s operačnými systémami Windows®, Mac OS® a Linux®, prepínač MM/MC na zadnej strane, 

pozlátené RCA konektory, kovová skrinka, externý zdroj, rozmery 103 x 36x109mm. 

139 € 

ks 

Phono Box S 2 

Jeden z najlepších dual mono MM/MC predzosilovačov na trhu, impedancia pre MM prenosky 47000 ohmov, 

impedancia MC prenosky 10/100/1000 ohmov, možnosť prepínací vstup kapacitancia/impedancia, 4 možnosti 

úrovne hlasitosti 40/43/60/63dB, presná RIAA ekvalizácia, extra Subsonic switch -12dB na 20Hz, rozmery 

103x36x104mm, hmotnosť 570g balenie 
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149 € 

ks 

Phono Box S 

Jeden z najlepších dual mono MM/MC predzosilovačov na trhu, impedancia pre MM prenosky 47000 ohmov, 

impedancia MC prenosky 10/100/1000 ohmov, možnosť prepínací vstup kapacitancia/impedancia, 4 možnosti 

úrovne hlasitosti 40/43/60/63dB, presná RIAA ekvalizácia, extra Subsonic switch -12dB na 20Hz, rozmery 

103x36x104mm, hmotnosť 570g balenie 

149 € 

ks 

Phono Box USB V 

Nízkošumový dual mono predzosilňovač pre MM a MC prenosky s USB výstupom pre nahrávanie platní do PC, 

nastavenie optimálnej úrovne signálu pre nahrávanie potenciometrom, kompatibilné s operačnými systémami 

Windows®, Mac OS® a Linux®, prepínač MM/MC na zadnej strane, pozlátené RCA konektory, kovová skrinka, 

externý zdroj, rozmery 103 x 38mm (š x v). 

159 € 

ks 

Phono Box DS 

Predzosilňovač pre MM/MC gramoprenosku - MM/MC prepínače na zadnom panely - mimoriadna flexibilita - 

impedančné prispôsobenie prenosky 10/100/1k/47k/ohms - citlivosť 40/43/60/63 dB - extra nízko šumové 

zosilňovacie obvody, RCA vstup a výstup, lineárna RIAA ekvalizácia, ultra nízky šum a hluk, dvojitý mono SMD 

obvod, polyproplylénový kondenzátor s nízkou stratou, Dot-matrix displej, kovová skrinka, Rozmery: 

103x72x156mm. 

249 € 

ks 

Tube Box S 

Predzosilňovač s vonkajším elektrónkovým obvodom pre audiofilov, elektrónky ECC83, RIAA ekvalizácia, flexibilná 

vstupná impedancia 10/100/1000/47k/?, 50/150/270/370pF, dual mono zapojenie, polypropylénové WIMA 

kondenzátory, zisk 41/51/61dB, subsonický filter, kovová skrinka, Rozmery: 103x74x115mm. 

349 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna; strieborná 

Platí pre verziu: strieborná 

359 € 

ks 

Phono Box DS+ 

Predzosilňovač pre MM/MC gramoprenosku - MM/MC prepínače na zadnom panely - mimoriadna flexibilita - 

impedančné prispôsobenie prenosky 10/100/1k/47k/ohms - citlivosť 40/43/60/63 dB - extra nízko šumové 

zosilňovacie obvody, RCA vstup a výstup, lineárna RIAA ekvalizácia, ultra nízky šum a hluk, dvojitý mono SMD 

obvod, polyproplylénový kondenzátor s nízkou stratou, Dot-matrix displej, kovová skrinka, Rozmery: 

103x72x156mm. 

399 € 

ks 

Phono Box DS 2 USB 

499 € 

ks 

Tube Box DS 

Elektrónkový phono predzosilňovač pre MM/MC, MM/MC prepínače na zadnom paneli, elektrónky ECC83, RIAA 

ekvalizácia, flexibilné nastavenie vstupnej impedancie 10-1000?, zisk 40/50/60dB, nastaviteľná kapacita pre MM 

prenosky a MC prenosky s vysokým výstupom 47/147/267/367pF, prepínateľný subsonický filter, kovová skrinka, 

pozlátené RCA konektory, tlačidlo zapnúť/vypnúť na prednom paneli, Rozmery: 103x72x156mm.  

499 € 

ks 

Phono Box RS 
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High-Endový predzosilňovač pre MM a MC prenosky, vstupná impedancia fixná 10/47k/? flexibilná 10-1200? 

vhodná pre akúkoľvek prenosku, plne symetrické dual mono, plne pasívna RIAA a DECCA ekvalizácia, vstupy RCA a 

XLR, výstupy RCA a XLR, extrémne nízky šum a skreslenie, elegantný dizajn, pozlátené RCA konektory, kovová 

skrinka, Rozmery: 200x72x200mm. 

799 € 

ks 

PREDZ. PRE SLÚCHADLÁ 

Head Box S 

Zosilňovač pre slúchadlá s nízkou aj vysokou impedanciou, 6,3mm jack input v predu, odstup signál/šum 87dB, 

THD skreslenie menej ako 0,005%, kovová skrinka, rozmery 103x36x103mm, hmotnosť 600g bez zdroja 

119 € 

ks 

Head Box S 2 

139 € 

ks 

Head Box S USB 

Zosilňovač pre slúchadlá so zabudovaným D/A prevodníkom. Vstupy: stereo RCA, 6,3mm jack na prednom panely, 

USB. Vhodné pre slúchadlá s vysokou a aj nízkou impedanciou. Železná konštrukcia pre eliminovanie nežiadúceho 

rušenia. 103 x 36 x 103 mm 

169 € 

ks 

Head Box S 2 Digital 

279 € 

ks 

Head Box DS 

Predzosilňovač pre slúchadlá, Vstupy: RCA phono analógový s pozlátenými konektormi, digitálny optický, 

koaxiálny digitálny S/PDIF, USB, Výstup: RCA phono s pozlátenými konektormi, stereo jack na prednom paneli, 

externý sieťový napájač, kovová skrinka, Rozmery: 103x72x150mm. 

349 € 

ks 

Pre Box DS 

Linkový stereo predzosilňovač s diaľkovým ovládaním, 4 stereo vstupy, relé prepínanie vstupov, ovládanie 

hlasitosti (64 stupňov, 1dB), vylepšené okruhy s ešte nižším šumom, Výstupy: Pre-Out, Subwoofer-Out, Record-

Out, motorizovaný regulátor hlasitosti, vylepšené okruhy s prémiovými súčiastakmi, pozlátené konektory, 

infračervené diaľkové ovládanie, voľby vstupov a hlasitosti, extrémne nízka impedancia na výstupe pre nižšie straty 

pri dlhších kábloch, kovová skrinka bez viditeľných skrutiek, Rozmery: 103x72x144mm. 

359 € 

ks 

Head Box DS 2 

Predzosilňovač pre slúchadlá, Vstupy: RCA phono analógový s pozlátenými konektormi, digitálny optický, 

koaxiálny digitálny S/PDIF, USB, Výstup: RCA phono s pozlátenými konektormi, stereo jack na prednom paneli, 

externý sieťový napájač, kovová skrinka, Rozmery: 103x72x150mm. 

499 € 

ks 

Head Box RS 

Vysoko kvalitný zosilňovač pre sluchadlá nízkym skreslením, prepínateňou vstupnou impedanciou(5, 10, 50 

Ohmov), a ocelovou skriňou pre zníženie rezonancií. 1x RCA/phono, 1 x XLR, 6,3 mm jack, frekvenčná odozva 30Hz 

- 20kHz 

799 € 

ks 

LINKOVÉ PREDZOSILŇOVAČE 
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Pre Box S 

Linkový stereo predzosilňovač s diaľkovým ovládaním, 2 stereo vstupy, motorizovaný regulátor hlasitosti, 

vylepšené okruhy s prémiovými súčiastkami, skrátené cesty signálu, pozlátené konektory, diaľkové ovládanie, 

voľby vstupov a hlasitosti, nízka impedancia na výstupe pre nižšie straty pri dlhších kábloch, kovová skrinka, 

Rozmery: 103x38x109mm. 

249 € 

ks 

Pre Box RS 

High-Endový elektrónkový stereo audio predzosilňovač s diaľkovým ovládaním, plne symetrické dvojité mono, 

zapojenie s ultranízkym šumom, špičkové okruhy, prepínanie vstupov cez relé, ovládanie hlasitosti blue Alps, 3 XLR 

a 3 RCA vstupy, 1 Pre-Out XLR a 1 Record-Out RCA výstup, infračervené diaľkové ovládanie, plne kovová skrinka, 2 

elektrónky ECC88, Rozmery: 206x72x210mm. 

899 € 

ks 

Pre Box RS Digital 

D/A prevodník s predzosilňovačom Pre Box RS Digital kombinuje funkcie DAC Box RS a lineárnym 

predzosiľnovačom. Má 3 prepínateľné DAC čipy (2x PCM1792, PCM5102). Dá sa použiť aj ako zosiľnovač pre 

sluchadlá s nastaviteľnou vstupnou impedanciou. 1 x USB 2.0 Audio 32/384 + DoP-DSD 64/128 1 x RJ45 Sonic I2S 

for CD Box RS v Sonic Mode 2 x S/PDIF 24/192, 4 x S/PDIF Optical 24/96 1x AES/EBU balancovany 24/192 

1199 € 

ks 

VÝKONOVÉ ZOSILŇOVAČE 

Amp Box S 

Kompaktný výkonový stereo zosilňovač, vylepšený zosilňovací modul, väčší výkon 2x25/35W pri 8/4?, RCA stereo 

vstup, možnosť zapojiť 4mm banánik, vidlička, kolík, holý kábel, pozlátené konektory, vstup/výstup so spúšťačom, 

kovová skrinka bez viditeľných skrutiek, externý zdroj, rozmery 103x36x122mm, hmotnosť 670g.  

249 € 

ks 

Amp Box DS 

Kompaktný výkonový stereo zosilňovač s vysokým výkonom, 2x100/180W pri 8/4?, možnosť použitia pri 2?, 

vylepšený dvojfázový PWM obvod, vylepšené spektrum signálu a nižšie skreslenie, pozlátené masívne konektory, 

možnosť zapojiť 4mm banánik, vidlička, kolík, holý kábel, spúšťač vstup/výstup, kovová skrinka bez viditeľných 

skrutiek, externý zdroj, rozmery 103x72x163mm, hmotnosť 1400g. 

399 € 

ks 

Amp Box S Mono 

Kompaktný výkonový mono zosilňovač pre audiofilov, 1x40W/60W pri 8/4?, vylepšené zosilňovacie moduly, 

možnosť zapojiť 4mm banánik, vidlička, kolík, holý kábel, pozlátené konektory, vstup/výstup so spúšťačom, 

kovová skrinka bez viditeľných skrutiek, externý zdroj, Rozmery: 103x36x122mm, Hmotnosť: 670g. 

498 € 

pár 

Amp Box DS Mono 

Výkonový mono zosilňovač, 125W/190W pri 8/4?, frekvenčná odozva 10-50000Hz, skrátené cesty signálu, 

vylepšený dvojfázový PWM obvod, vylepšené spektrum signálu a nižšie skreslenie, pozlátené masívne konektory, 

možnosť zapojiť 4mm banánik, vidlička, kolík, holý kábel, spúšťač vstup/výstup, kovová skrinka bez viditeľných 

skrutiek, externý zdroj, rozmery 103x72x163mm, hmotnosť 1290g. 

758 € 

pár 

Amp Box RS 

High-endový výkonový stereo zosilňovač, 2x Amp Box DS Mono v jednom, 2x110/180W pri 8/4?, frekvenčný 

rozsah 10-50000Hz, plne symetrické dvojité mono, referenčná kvalita, skrátené cesty signálu, vstupy pre linkový 
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predzosilňovač (RCA a XLR), konektory najvyššej kvality, kovová skrinka, 2xECC88 elektrónky, Rozmery: 

206x72x220mm. 

899 € 

ks 

REPROSÚSTAVY 

Speaker Box Desktopstand 

Sada acrylových stojanov pre reprosústavy Project Speaker Box 4 a 5 so špeciálnou absorpčnou nožičkou z umelej 

gumy, ktorá má prekvapivo dobré absorbčné kapacity. Každý stojan poskytuje priestor pre jeden Box S 

kompoment. Tento tovar je potrebne vopred objednat cez predajnu. 

99 € 

pár 

Speaker Box 4 

2-pásmové reprosústavy, magneticky tienené, priložené nástenné konzoly, 25mm výškáč s mäkkou kalotou, 

130mm basák, 8 ohmov, 86dB, max 150W RMS, rozmery 228x228x200mm, hmotnosť 4,2kg 

198 € 

pár 

Speaker Box 5 

2-pásmové reprosústavy, magneticky tienené, priložené nástenné konzoly, 25mm výškáč s mäkkou kalotou, 

130mm basák, 8 ohmov, 86dB, max 150W RMS, rozmery 228x228x200mm, hmotnosť 4,2kg 

250 € 

pár 

Speaker Box 10 

Reprosústavy Project Speakr Box 10 predstavuú zaujímavý dynamický zvuk s prekvapujúco nízkym zafarbením s 

dobrou hĺbkou. 1x Hodvábny výškový menič, 2x papierová menmbrána na stredových a basových reproduktoroch. 

Frekvenćný rozsah 50Hz až 20kHz, zadný výrez pre bass reflex , magneticá predná mriežka. Odporúča sa 

zosilňovač 10 - 150W. Tento produkt je potrebné vopred objednať na predajni. 

598 € 

pár 

PREPÍNANIE OTÁČOK 

Speed Box S 

Elektronický prepínač rýchlostí 33 a 45 rpm. Vhodné pre všetky gramofóny so 16V striedavým motorom. 

Kompaktný dizajn umožňuje umiestnenie v blízkosti gramofónu, železná konštrukcia zabraňuje vibráciam. 

129 € 

ks 

Speed Box DS 

Prepínač otáčok gramofónu Speed Box DS predstavuje užitočnú časť príslušenstva gramofónov pre náročných. 

Ponúka elektrické prepínanie rýchlosti 33 a 45 otáčok za minutu. Niektoré gramofóny značky Project ponúkajú s 

pridaním doplnkového príslušenstva aj 78 ot/min. Vnútorné kovové tienenie pomáha chrániť od vibrácií a 

elektromagnetického rušenia. Vhodné pre gramofony s 16V alebo 230V motorom na striedavý prúd. 

399 € 

ks 

OSTATNÉ 

Power Box S 4-way 

Napájací zdroj Power Box s 4-way ponúka praktické riešenie „jeden kábel“ pre vaše audio zariadenia. Je špeciálne 

navrhnutý tak, aby pri zapojení výrobkov z rady S priniesol ešte lepší zvukový výkon. Výstupy: 1x 20V/3A, 1x 9V/až 

do 3A, 2x 18V/500mA –až do 1A. 

129 € 

ks 

Power Box S 6-way 
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Napájací zdroj Power Box s 4-way ponúka praktické riešenie „jeden kábel“ pre vaše audio zariadenia. Je špeciálne 

navrhnutý tak, aby pri zapojení výrobkov z rady S priniesol ešte lepší zvukový výkon. Výstupy: 1x 20V/3A, 2x 9V/až 

do 3A, 3x 18V/500mA –až do 1A. 

149 € 

ks 

Power box RS Universal 1 way 

Univerzálny a kvalitný napájací zdroj pre komponenty z RS-Line. Obsahuje prepäťovú ochranu a vysokú filtračnú 

kapacitu. Vďaka špeciálnym komponentom pomáha redukovať šum. Zvyšuje výkon pripojených zariadení z RS-

Line. Výstupy: 1x 48V/2.5A, 2x 9V/ až do 2A, 3x 18V/500mA až do 1A. Kompatibilné s: Head Box RS, DAC Box RS, 

Stream Box RS a CD Box RS. Výstupy 4x 20V/3A 

399 € 

ks 

Power box RS AMP 

Napájací zdroj pre AMP Box RS s prepäťovou ochranou. Vysoká filtračná kapacita, zvyšuje výkon zosilňovačov a 

vďaka špeciálnym komponentom pomáha znížiť šum. Kompatibilný s: AMP Box RS, AMP Box RS Mono a Stereo 

Box RS. 

499 € 

ks 

Power box RS phono 

Napájací zdroj pre Phono Box RS s prepäťovou ochranou, vysokou filtračnou kapacitou. Obsahuje komponenty 

pre zníženie šumu a zvýšenie výkonu zosilňovača. Kompatibilný s Phono Box RS. Výstupy 2x 18V/500mA.  

499 € 

ks 

SLÚCHADLÁ 

Hear It 2 

Slúchadlá, skvelý pomer cena/výkon 

Presvedčte sa, že slúchadlá nemusia byť drahé aby boli kvalitné a štýlové, super hlasné, super ľahké (77g) a 

štýlové, prispôsobiteľné náušníky, vysoko pohodlné, 3,5 mm konektor, možnosť výberu z troch farieb, Štýlové 

slúchadlá s 30 mm neodýmovým reproduktorom a s frekvenčným rozsahom 18-22.000 Hz, dĺžkou káblu 1,2m, 

maximálnou hlasitosťou 130dB, váha bez kábla 77g. 

59 € 

ks 

Hear It 1 

Slúchadlá, skvelý pomer cena/výkon, klasický dizajn, jednoduché a pohodlné, nastaviteľná kožou potiahnutá 

náhlavová časť, náušníky z jemnej kože, pozlátený konektor (3,5 mm + 6,3mm konektor), vysoko lesklý kov 

Dynamické slúchadlá s 38 mm neodýmovým reproduktorom a s frekvenčným rozsahom 10-22.000 Hz, dĺžkou 

káblu 1,25m, maximálnou hlasitosťou 126dB, hmotnosť bez kábla 178g. Kvalitný pozlátený tkaný kábel, s 

ochranou proti zlomeniu je zárukov prenosu signálu s minimálnou stratou. 

99 € 

ks 

RAMENÁ 

Tonearm 9cc 

Precízne 9" rameno s karbónovou rúrkou a montážnou plošinou prenosky. 

Kónická karbónová rúrka zabraňuje vzniku stojatého vlnenia, 4 inverzné ložiská triedy ABEC7 z tvrdenej ocele, 

pevná základňa umožňuje presné nastavenie výšky ramena (VTA - vertikálneho snímacieho uhla), rúrka ramena je 

uchytená jedinou skrutkou a umožňuje pootočením jednoducho nastaviť azimut ihly aj napriek pevnej základne 

prenosky, veľmi ohybná medená vnútorná kabeláž.  

Efektívna hmota ramena 8,5 g, hmotnosť 250 g (bez protizávažia), pribalené protizávažie pre prenosky s 

hmotnosťou 6-10 g 

Verzie: 

FL - s voľnými koncami káblov  
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5P - s 5 pólovým DIN konektorom  

BOX - s pripojovacím RCA boxom  

549 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, FL voľné káble 

Platí pre verziu: čierna, 5P 5pólový DIN 

579 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, BOX - RCA box 

599 € 

ks 

Tonearm 9cc Evolution 

Precízne 9" rameno s karbónovou rúrkou a montážnou plošinou prenosky. 

Kónická karbónová rúrka zabraňuje vzniku stojatého vlnenia, 4 inverzné ložiská triedy ABEC7 z tvrdenej ocele, 

pevná základňa umožňuje presné nastavenie výšky ramena (VTA - vertikálneho snímacieho uhla), rúrka ramena je 

uchytená jedinou skrutkou a umožňuje pootočením jednoducho nastaviť azimut ihly aj napriek pevnej základne 

prenosky, veľmi ohybná medená vnútorná kabeláž.  

Efektívna hmota ramena 8 g, hmotnosť 269 g (bez protizávažia), pribalené protizávažie pre prenosky s 

hmotnosťou 6-14 g 

Verzie: 

FL - s voľnými koncami káblov  

5P - s 5 pólovým DIN konektorom  

BOX - s pripojovacím RCA boxom  

799 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, FL voľné káble 

Platí pre verziu: čierna, 5P 5pólový DIN 

829 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, 5P 5pólový DIN, Rega montážna doska; čierna, BOX - RCA box 

849 € 

ks 

Tonearm 10cc Evolution 

Precízne 10" rameno s karbónovou rúrkou a montážnou plošinou prenosky. 

Kónická karbónová rúrka zabraňuje vzniku stojatého vlnenia, 4 inverzné ložiská triedy ABEC7 z tvrdenej ocele, 

pevná základňa umožňuje presné nastavenie výšky ramena (VTA - vertikálneho snímacieho uhla), rúrka ramena je 

uchytená jedinou skrutkou a umožňuje pootočením jednoducho nastaviť azimut ihly aj napriek pevnej základne 

prenosky, veľmi ohybná medená vnútorná kabeláž.  

Efektívna hmota ramena 8,5 g, hmotnosť 269 g (bez protizávažia), pribalené protizávažie pre prenosky s 

hmotnosťou 4-15 g 

Verzie: 

FL - s voľnými koncami káblov  

5P - s 5 pólovým DIN konektorom  

BOX - s pripojovacím RCA boxom  

849 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, FL voľné káble 

Platí pre verziu: čierna, 5P 5pólový DIN 

879 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, BOX - RCA box 

899 € 

ks 

Tonearm 12cc Evolution 

Precízne 12" rameno s karbónovou rúrkou a montážnou plošinou prenosky. 

Kónická karbónová rúrka zabraňuje vzniku stojatého vlnenia, 4 inverzné ložiská triedy ABEC7 z tvrdenej ocele, 
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pevná základňa umožňuje presné nastavenie výšky ramena (VTA - vertikálneho snímacieho uhla), rúrka ramena je 

uchytená jedinou skrutkou a umožňuje pootočením jednoducho nastaviť azimut ihly aj napriek pevnej základne 

prenosky, veľmi ohybná medená vnútorná kabeláž.  

Efektívna hmota ramena 10,5 g, hmotnosť 271 g (bez protizávažia), pribalené protizávažie pre prenosky s 

hmotnosťou 4-15 g 

Verzie: 

FL - s voľnými koncami káblov  

5P - s 5 pólovým DIN konektorom  

BOX - s pripojovacím RCA boxom  

899 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, FL voľné káble 

Platí pre verziu: čierna, 5P 5pólový DIN 

929 € 

ks 

Platí pre verziu: čierna, BOX - RCA box 

949 € 

ks 

Tonearm Signature 

High End ramienko hliníkové 9", 10", 11" protizávažie 4-10g. 

1690 € 

ks 

Platí pre verziu: dĺžka 9´´ 

Platí pre verziu: dĺžka 10´´ 

1790 € 

ks 

Platí pre verziu: dĺžka 12´´ 

1990 € 

ks 

PRENOSKY 

AT 95e 

Dual-MM prenoska od firmy Audio Technika s eliptickým diamantovým hrotom, veľmi presná reprodukcia zvuku, 

ochranná krytka hrotu, rozsah 20-20000Hz, sila pri snímaní 1.5-2.5g (odporúčaná 2.0g - 20mN), odporúčaná 

impedancia 47000 ohmov, output 3.5mV(1kHz, 5cm/sec), vyváženie kanálov <2.0dB. 

49 € 

ks 

HEADSHELL SIGNATURE 

Vysoko pevna konštrukcia optimalizovaná pre minimálnu rezonanciu, štandartná SME montáž 

99 € 

ks 

Platí pre verziu: uhlík; drevo 

Platí pre verziu: Hliník 

125 € 

ks 

KÁBLE 

Connect It Power RS mXLR 18V 2,5 G-type 

49 € 

ks 

Connect it Y 

Prepojovací kábel, 1xRCA phono na 2xRCA phono, elektricky tienený, bezkyslikatá meď, čierny vonkajší oplet. 

69 € 

sada 

Platí pre verziu: 0,2 m, RCA/RCA 
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Platí pre verziu: 0,4 m, RCA/RCA 

79 € 

sada 

Platí pre verziu: 0,82 m, RCA/RCA 

89 € 

sada 

Connect it RCA CC 

Prepojovací kábel bez zemniaceho vodiča, 4xRCA konektor, použitý materiál vodiča, meď-uhlík alebo striebro, 

čierny vonkajší oplet. 

69 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 0,2 m, RCA 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 0,4 m, RCA 

79 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 0,82 m, RCA 

89 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 1,23 m, RCA 

99 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 1,85 m, RCA 

129 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 2,46 m, RCA 

149 € 

sada 

Platí pre verziu: meď-uhlík, 4,92 m, RCA 

259 € 

sada 

Connect IT Power Cable 10A 

Napájací kábel určený na použitie s audio prístrojmi audiofilnej kvality, magnetické tienenie, IEC C13 konektor, 

čistá meď, prierez 3x1,5mm2, maximálne nepretržité zaťaženie 10 Ampérov, skvelá funkčnosť v kombinácií s 

Connect-it Power strips 10A, ručne vyrobené v EU. 

79 € 

ks 

Platí pre verziu: 1 m, IEC 10A sieť 

Platí pre verziu: 1,5 m, IEC 10A sieť 

89 € 

ks 

Platí pre verziu: 2 m, IEC 10A sieť 

99 € 

ks 

Connect IT Power 230 10A 4 way 

Napájací, rozširujúci sieťový kábel určený na použitie s audio prístrojmi audiofilnej kvality, magnetické tienenie, 

IEC C13 konektor, čistá meď, prierez 3x1,5mm2, maximálne nepretržité zaťaženie 10 Ampérov, skvelá funkčnosť v 

kombinácií s Connect-it Power strips 10A, ručne vyrobené v EU. 

99 € 

ks 

Connect it RCA SI 

Prepojovací kábel bez zemniaceho vodiča, 4xRCA konektor, použitý materiál vodiča, meď-uhlík alebo striebro, 

čierny vonkajší oplet. 

139 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 0,2 m, RCA 

https://www.ketos.eu/project-connect-it-y-0-4-m-rca-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-y-0-82-m-rca-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-0-2-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-0-2-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-0-4-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-0-82-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-1-23-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-1-85-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-2-46-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-cc-med-uhlik-4-92-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-10a-1-m-iec-10a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-10a-1-m-iec-10a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-10a-1-5-m-iec-10a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-10a-2-m-iec-10a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-230-10a-4-way-cierna
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-0-2-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-0-2-m-rca


Platí pre verziu: čisté striebro, 0,4 m, RCA 

199 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 0,82 m, RCA 

299 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 1,23 m, RCA 

399 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 1,85 m, RCA 

599 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 2,46 m, RCA 

799 € 

sada 

Platí pre verziu: čisté striebro, 4,92 m, RCA 

1299 € 

sada 

Connect IT Power Cable 16A 

Napájací kábel určený na použitie s audio prístrojmi, magnetické tienenie, C19 konektor, čistá meď, prierez 

3x2,5mm2, maximálne nepretržité zaťaženie 16 Ampérov, skvelá funkčnosť v kombinácií s Connect-it Power strips 

16A, ručne vyrobené v EU. 

149 € 

ks 

Platí pre verziu: 1 m, IEC 16A sieť 

Platí pre verziu: 1,5 m, IEC 16A sieť 

169 € 

ks 

Platí pre verziu: 2 m, IEC 16A sieť 

189 € 

ks 

Connect IT Power 230 10A 6 way 

Napájací, rozširujúci sieťový kábel určený na použitie s audio prístrojmi audiofilnej kvality, magnetické tienenie, 

IEC C13 konektor, čistá meď, prierez 3x1,5mm2, maximálne nepretržité zaťaženie 10 Ampérov, skvelá funkčnosť v 

kombinácií s Connect-it Power strips 10A, ručne vyrobené v EU. 

149 € 

ks 

Connect it 5P CC 

159 € 

ks 

GRAMOPLATNE 

LP-MISTYSA 

Vinylové LP Mistysa - Macumba Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, limitovaná 

edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

19 € 

ks 

LP Slow Train 

Vinylové LP Hans Thessink - Slow Train 

26 € 

ks 

LP-LSC 2125 

Vinylové LP "Peer Gynt - Grieg Music" Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, 

limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-0-4-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-0-82-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-1-23-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-1-85-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-2-46-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-rca-si-ciste-striebro-4-92-m-rca
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-16a-1-m-iec-16a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-16a-1-m-iec-16a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-16a-1-5-m-iec-16a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-cable-16a-2-m-iec-16a-siet
https://www.ketos.eu/project-connect-it-power-230-10a-6-way-cierna
https://www.ketos.eu/project-connect-it-5p-cc-med-uhlik-1-23-m-xlr
https://www.ketos.eu/project-lp-mistysa
https://www.ketos.eu/project-lp-slow-train
https://www.ketos.eu/project-lp-lsc-2125


28 € 

ks 

LP-MUS-002-1 

Vinylové LP The Searchers - The Collection Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, 

limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-CLP 7050 

Vinylové LP Herbie Hancock - Takin´ off Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, 

limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-IMP 6006 

Vinylové LP Billy Joel - 52nd Street. Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, 

limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-MS 6115 

Vinylové LP Dmitri Shostakovich Symphony No.5 Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master 

pásky, limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-IMP-6002 

Vinylové LP "The Dave Brubeck Quartet- Time Further Out" Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej 

master pásky, limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-MUS-001-1 

Vinylové LP Donovan - Storyteller Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, limitovaná 

edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-CLP-1006 Steely Dan Aja 

Vinylové LP Steely Dan - Aja Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, limitovaná 

edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-CLP 8672 

Vinylové LP Wes Montgomery - California Dreaming Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej 

master pásky, limitovaná edícia, originálny cover, vyrobené v USA. 

30 € 

ks 

LP-AS 

Vinylové LP "The Audiophile Spectrum" LP pre audiofilov, perfektná kvalita zvuku, úžasná jazzová hudba, využitie 

aj ako testovacia platňa (dynamický rozsah, farba zvuku, 3D polohovanie, transparencia, rozlíšenie basov) 

vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master pásky, limitovaná edícia, luxusný obal (skladačka), 

vyrobené v Rakúsku. 

35 € 

ks 

LP-S&P-507 

https://www.ketos.eu/project-lp-mus-002-1
https://www.ketos.eu/project-lp-clp-7050
https://www.ketos.eu/project-lp-imp-6006
https://www.ketos.eu/project-lp-ms-6115
https://www.ketos.eu/project-lp-imp-6002
https://www.ketos.eu/project-lp-mus-001-1
https://www.ketos.eu/project-lp-clp-1006-steely-dan-aja
https://www.ketos.eu/project-lp-clp-8672
https://www.ketos.eu/project-lp-as
https://www.ketos.eu/project-lp-s-p-507


Vinylové LP Roy Orbison - All Time Greatest Hits Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master 

pásky, limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

40 € 

ks 

LP-WSLP 001 

Vinylové LP WIENER SYMPHONIKER - MAHLER 1. Vyrobené z 180 gr. nového vinylu, priamo z analógovej master 

pásky, limitovaná edícia, originálny obal, vyrobené v USA. 

49 € 

ks 

SPIN CLEAN 

Spin-Clean Washer fluid 8oz 

240ml čistiacej tekutiny do pračky LP platní. 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

17 € 

ks 

DiscMist Cleaner 2oz 

DiscMist čistič optických diskov od firmy Spin-Clean.  

Objem 60ml 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

20 € 

ks 

Spin-Clean Drying Cloths 

Utierky na LP platne, ľahko sa používajú, nepúšťajú farbu, utierky môžete prať v pračke s bielym prádlom, vhodné 

na čistenie aj sušenie povrchu platní.  

Balenie 5ks 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

20 € 

bal 

DiscMist Cleaner 4oz 

DiscMist čistič optických diskov od firmy Spin-Clean.  

Objem 120ml 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

25 € 

ks 

Spin-Clean Washer fluid 16oz 

475ml čistiacej tekutiny do pračky LP platní. 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

25 € 

ks 

Spin-Clean Rollers 

1 pár náhradných valčekov do Spin-Clean pračky LP platní  

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

25 € 

pár 

DiscMist Cleaner 8oz 

DiscMist čistič optických diskov od firmy Spin-Clean.  

Objem 240ml 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

30 € 

ks 

Spin-Clean Brushes 

https://www.ketos.eu/project-lp-wslp-001
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-washer-fluid-8oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-discmist-cleaner-2oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-drying-cloths
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-discmist-cleaner-4oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-washer-fluid-16oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-rollers
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-discmist-cleaner-8oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-brushes


1 pár kief na údržbu LP platní. 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

30 € 

pár 

Spin-Clean Washer fluid 32oz 

950ml čistiacej tekutiny do pračky LP platní. 

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

37 € 

ks 

Spin-Clean Record Washer MK II 

Najpredávanejší a najspoľahlivejší manuálny systém na čistenie gramofónových platní. Každý Spin-Clean® čistiaci 

systém na platne je už od roku 1975 vyrábaný a ručne skladaný v americkom Pittsburgu v Pennsylvánii. Tento 

systém je najšetrnejší k prírode. Používa len manuálny pohon a všetky súčasti sú plne recyklovateľné. Ku každému 

čistiacemu systému je pribalená čistiaca tekutina, dve utierky na sušenie ktoré možno prať a opäť použiť. Pozrite si 

video  

Stránka výrobcu: http://www.spincleanrecordwasher.com/ 

99 € 

ks 

PRÍSLUŠENSTVO 

Fingertip 

3 € 

ks 

Drive belt 

Ramienok pre gramóny. 

Verzie: 

1.RPM-1 

2.RPM-9-10 

3.2-Xperience, 6-perspex, X-tension 

4.Perspective 

5.Ostatné gramofóny Project 

3 € 

ks 

Platí pre verziu: Ostatné gramofóny Project 

Platí pre verziu: RPM-1; ; 2Xperience, 6-perspex, X-tension; Perspective; Ostatné gramofóny Project 

7.5 € 

ks 

Damp it 

Špeciálne absorpčné nožičky Damp it sú vyrobené z vysoko kvalitnej termoplastickej elastoméry (TPE), vďaka 

čomu predstavujú optimálne riešenie pre eliminovanie mechanických vibrácii prehrávačov, gramofónov, 

zosiľnovačou alebo regálových reproduktorov. Optimalizované pre frekvenčný rozsah 20-500Hz. Predáva sa 

samostatne, alebo v balení (4ks). Zaťažitelnosť 5kg na jednu nožičku. 

8 € 

ks 

Platí pre verziu: 1 ks 

Platí pre verziu: 4 ks 

25 € 

ks 

Felt mat 

plstená podložka pre ProJect gramofóny. 

Verzie: 

Standard - 300mm pre väčšinu gramofónov 

Debut - 280mm pre Debut gramofóny 

9.9 € 

http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-washer-fluid-32oz
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-spin-clean-record-washer-mk-ii
http://www.youtube.com/watch?v=U_gmKSYdal8
http://www.youtube.com/watch?v=U_gmKSYdal8
http://www.spincleanrecordwasher.com/
https://www.ketos.eu/project-fingertip
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-ostatne-gramofony-project
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-ostatne-gramofony-project
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-rpm-1
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-2xperience-6-perspex-x-tension
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-perspective
https://www.ketos.eu/project-drive-belt-ostatne-gramofony-project
https://www.ketos.eu/project-damp-it-1-ks
https://www.ketos.eu/project-damp-it-1-ks
https://www.ketos.eu/project-damp-it-4-ks
https://www.ketos.eu/project-felt-mat-cervena-debut


ks 

Clean It 

kefka na čistenie hrotu prenosky 

10 € 

ks 

Power supply DC 15V/800mA UNI 

14 € 

ks 

Brush-It 

karbónová kefka na čistenie LP 

15 € 

ks 

78 RPM Pulley Set 

Stupňová hnacia remenica pre gramofóny Pro-Ject. Pre modely s rýchlosťou prehrávania 78 ot/min. 

17 € 

ks 

Lube it 

olej do ložiska taniera pre gramofóny ProJect. 

17.9 € 

ks 

Adapt It 

Adaptér na 45 ot/min LP single. 

19 € 

ks 

Cork It 

korková podložka na gramofónové taniere ProJect (bez prítlačného taniera). 

19 € 

ks 

Adjust It 

masívny klúč pre nadstavovanie ložísk ramena gramofónov. Kód produktu: 1 944 230 001 

25 € 

sada 

Level It 

Drevená vodováha. Kód produktu 1 940 190 002 

25 € 

ks 

Strobe it 

Stroboskopický disk pre nastavenie rýchlosti otáčok gramofónu. 

29 € 

ks 

Cube It Glasshelves 

Sklenená polica pre Cube it vrátane príslušenstva. 

29 € 

ks 

Display Frames black 

Štýlový rám pre vynilové platne na stenu. Vloženie alebo výber platne je vďaka pohodlnému výklopnému 

otváraniu otázkou okamihu. 

33 € 

ks 

Record puck /RPM 6/9 

https://www.ketos.eu/project-clean-it-cierna
https://www.ketos.eu/project-power-supply-dc-15v-800ma-uni
https://www.ketos.eu/project-brush-it-strieborna
https://www.ketos.eu/project-78-rpm-pulley-set
https://www.ketos.eu/project-lube-it
https://www.ketos.eu/project-adapt-it-cierna
https://www.ketos.eu/project-cork-it
https://www.ketos.eu/project-adjust-it-strieborna
https://www.ketos.eu/project-level-it-prirodna-hneda
https://www.ketos.eu/project-strobe-it
https://www.ketos.eu/project-cube-it-glasshelves
https://www.ketos.eu/project-display-frames-black
https://www.ketos.eu/project-record-puck-rpm-6-9-cierna


Masívne mosadzné ťažítko platne 0,75 kg. 

69 € 

ks 

Design Box Acryl 2 

Akrylová skrinka pre elegantné spojenie (a zapuzdrenie)2 malých BoxDesign komponentov (napríklad Phono Box 

II) alebo 1 veľkých SE (napríklad Phono Box SE II). 

69 € 

ks 

Design Box Acryl 2iP 

Akrylová skrinka pre elegantné spojenie (a zapuzdrenie)2 malých BoxDesign komponentov (napríklad Phono Box 

II) alebo 1 veľkých SE (napríklad Phono Box SE II). 

75 € 

ks 

Cover It RPM 1/3 Carbon 

79 € 

ks 

Design Box Acryl 4 

Akrylová skrinka pre elegantné spojenie (a zapuzdrenie)4 malých BoxDesign komponentov (napríklad Phono Box 

II) alebo 2 veľkých SE (napríklad Phono Box SE II). 

79 € 

ks 

Clamp It 

Zlepšený prenos zvuku z gramofónu, zníźenie nežiadúcej rezonancie pri prehrávaní, rýchla a jednoduchá inštalácia, 

kovové telo s koženými prvkami. 

99 € 

ks 

Cube It 

Skrinka pre uloženie platní. 

99 € 

ks 

119 € 

ks 

Cover It RPM 9 

univerzálny akrylový kryt na gramofóny ProJect. Hodí sa k Pro-Ject 9 a 9.1. 

99 € 

ks 

Measure It 

Profesionálna elektronická digitálna váha na nastavenie prítlaku ihly. LCD displej s podsvietením. Rozsah 0 až 5 

gramov, odchýlka merania ±0,002g. Automatická kalibrácia, samočinné vypnutie po 120 sekundách. Pribalené 

náhradné batérie. 

99 € 

ks 

Acryl It 

Alternatívny tanier pre všetky Debut modely, Pro-Ject 1.2, Pro-Ject Xpression a Xpression II (štandardne sa 

montuje na gramofóny Debut III Esprit a 1-Xpression III). 

109 € 

ks 

Cube It GD 

Skrinka so sklenenými dverami pre uloženie platní. 

119 € 

ks 

https://www.ketos.eu/project-design-box-acryl-2-cervena
https://www.ketos.eu/project-design-box-acryl-2ip-biela
https://www.ketos.eu/project-cover-it-rpm-1-3-carbon
https://www.ketos.eu/project-design-box-acryl-4-cervena
https://www.ketos.eu/project-clamp-it-strieborna
https://www.ketos.eu/project-cube-it-cierna
https://www.ketos.eu/project-cover-it-rpm-9
https://www.ketos.eu/project-measure-it-seda
https://www.ketos.eu/project-acryl-it-transparentny
https://www.ketos.eu/project-cube-it-gd-dyha-svetly-dub


Align It 

Sada pre justáž geometrie snímania prenosiek na gramofónoch. Špeciálne protisklzové náradie pre určenie stredu 

otáčania ramien. Je vhodné pre ramená s efektívnou dĺžkou 8" až 12". 

119 € 

ks 

Wallmount it 1 

Zváraná oceľová rámová konštrukcia so štyrmi výškovo nastaviteľnými hrotmi pre vyváženie dyhovanej dosky. 

Rozmer efektívnej plochy 460x355mm. Celkové rozmery 460x90x415mm. Maximálne zaťaženie 30 kg.  

129 € 

ks 

Art vinyl flip record frames 

139 € 

ks 

Absorb It 

Antivibračné podložky v kovovom púzdre použiteľné pre gramofóny, CD prehrávače a elektrónkové zosilňovače. 

Hlavnou zložku tvorí syntetický kaučuk, ktorý zabraňuje prenosu mechanických vibrácií. Optimalizované pre 

absorbovanie frekvencie v rozsahu 20-500Hz. 

159 € 

ks 

Wallmount it 2 

Zváraná oceľová rámová konštrukcia so štyrmi výškovo nastaviteľnými hrotmi pre vyváženie dyhovanej dosky. 

Rozmer efektívnej plochy 460x355mm. Celkové rozmery 490x260x455mm. Maximálne zaťaženie 30 kg.  

159 € 

ks 

Speakerstand 70 

Stojan vhodný pre reproduktory Speaker Box 4 a 5, nízko rezonančný dizajn, kovovo-drevená konštrukcia, výška 

725 mm, vrchná plośina 140 x 150mm. 

199 € 

pár 

Cover-It 2.1 

univerzálny akrylový kryt na gramofóny ProJect. Hodí sa tiež v kombinácii s antivibračnou základňou Ground it 

Deluxe 1. 460 x 225 x 365mm 

229 € 

ks 

Cover-It 1 

univerzálny akrylový kryt na gramofóny ProJect. Hodí sa tiež v kombinácii s antivibračnou základňou Ground it 

Deluxe 1. Rozmery 515 x 285 x 415mm. 

249 € 

ks 

Wallmount it 3 

Skrutkovaná oceľová konštrukcia s tromi výškovo nastaviteľnými hrotmi pre vyváženie MDF dosky, rozmer 

efektívnej plochy 520x450mm, celkové rozmery 635x290x455mm. 

299 € 

ks 

Ground It de Luxe 

Antirezonančná podložka pod gramofóny a iné komponenty. Plnená granulátom pre lepšie zatlmenie. Výškovo 

nastaviteľné kužele/nohy. Možno osadiť tromi alebo štyrmi kužeľmi/nohami. 

Verzie: 

Typ 1: rozmery: 500 x 65 x 400mm (vrátane kužeľov). Výška bez kužeľov: 45mm. Váha: 11,6kg Kód produktu: 1 930 

090 001 

Typ 2: rozmery: 435 x 65 x 340mm (vrátane kužeľov). Výška bez kužeľov: 45mm. Váha: 8,5kg Kód produktu: 1 930 

https://www.ketos.eu/project-align-it
https://www.ketos.eu/project-wallmount-it-1-dyha-cierny-jasen
https://www.ketos.eu/project-art-vinyl-flip-record-frames-biela
https://www.ketos.eu/project-absorb-it-cierna
https://www.ketos.eu/project-wallmount-it-2-dyha-cierny-jasen
https://www.ketos.eu/project-speakerstand-70-cierna
https://www.ketos.eu/project-cover-it-2-1
https://www.ketos.eu/project-cover-it-1
https://www.ketos.eu/project-wallmount-it-3-cierny-matny-lak
https://www.ketos.eu/project-ground-it-de-luxe-grafitovy-leskly-lak-typ-1


090 002  

Typ 3: rozmery: 500 x 65 x 400mm (vrátane magnetických nôh). Výška bez nôh: 45mm. Váha: 11,6kg  

299 € 

ks 

Platí pre verziu: grafitový lesklý lak, Typ 1; grafitový lesklý lak, Typ 2 

Platí pre verziu: grafitový lesklý lak, Typ 3 

550 € 

ks 

 

https://www.ketos.eu/project-ground-it-de-luxe-grafitovy-leskly-lak-typ-1
https://www.ketos.eu/project-ground-it-de-luxe-grafitovy-leskly-lak-typ-2
https://www.ketos.eu/project-ground-it-de-luxe-grafitovy-leskly-lak-typ-3
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