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Opracowany przez nasz własny, brytyjski zespół, sterowany z pomocą 
aplikacji BluOS, nasz streamujący wzmacniacz jest optymalnym 
rozwiązaniem do Twojego domu i będzie doskonałym towarzyszem 
w codziennym życiu. 
Eksploruj całą swoją kolekcję muzyczną i wszystkie urządzenia audio za 
pomocą sterowania pojedynczym, intuicyjnym pokrętłem – 
odtwarzanie muzyki stanie się banalnie proste.

Otwierający naszą ofertę wzmacniacz Attessa ma do zaoferowania taką 
samą, wiodącą w swojej klasie jakość dźwięku, jak jego streamujący 
brat. Z pomocą BluOS, bądź pojedynczego pokrętła sterującego 
odtworzysz przez wzmacniacz muzykę ze swojego telefonu lub tabletu.
Oprogramowanie urządzenia zaktualizujesz korzystając z aplikacji 
MaestroUnite… To zupełnie nowy poziom jakości obsługi systemu 
muzycznego.

Zoptymalizowany by być doskonałym partnerem dla Twojego systemu 
Attessa, transport płyt CD integruje się z wzmacniaczami Attessa 
tworząc z nimi jeden system.
W ten sposób masz do dyspozycji najnowsze rozwiązania systemu hifi, 
takie jak choćby możliwość korzystania z zalet formatu MQA w czasie 
streamowania muzyki z Internetu, ale i te najprostsze, jak możliwość 
odtwarzania płyt.

Plug and play (podłącz i graj). A potem graj dalej i jeszcze raz i znowu. 
Gramofon Attessa wyposażono w nasze ramię typu Unipivot, stworzone 
przez nasz zespół elektroakustycznych specjalistów z pomocą 
modelowania komputerowego by uczynić Twoje życie prostszym. 
Unikamy złożonych, wieloosiowych konstrukcji, upraszczamy ustawienie 
ramienia/wkładki. Żadnych problemów, po prostu hi-fi.
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SERIA ATTESSA

WZMACNIACZ ZE STREAMEREM 

WZMACNIACZ ZINTEGROWANY 

TRANSPORT CD 

GRAMOFON 
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SERIA K3

Dzięki unikatowej stylistyce odtwarzacz K3 CD jest źródłem pełnego, 
dynamicznego dźwięku o wyjątkowej scenie dźwiękowej. Dostępna 
jest także wersja K3 CDi, zbudowana na podstawie K3 CD, oferująca 
dodatkowe wejścia cyfrowe – RCA i optyczne, poszerzające 
funkcjonalność urządzenia.

K3 – WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

Dzięki eleganckiemu dizajnowi, K3 jest wzmacniaczem, który docenią 
nie tylko wymagający audiofile, ale również młodsi fani muzyki. Mocna 
końcówka zapewnia pełny bas, a także ponadprzeciętną scenę 
dźwiękową. Funkcjonalność wzmacniacza podnosi również 
przedwzmacniacz gramofonowy przeznaczony dla wkładek MM. 
Ale najważniejsze jest to, że K3 Integrated Amplifier jest fantastycznym 
produktem za rozsądne pieniądze.

8 190 zł

K3 CD Di – ODTWARZACZ COMPACT DISC 8 690 zł

K3 – KOŃCÓWKA MOCY

Stereofoniczny wzmacniacz mocy K3 Power Amplifier oferuje niezwykłą 
możliwość poprawy brzmienia dowolnego systemu, dając czysty, 
detaliczny i mocny przekaz. Jest kompatybilny z dowolnym systemem 
audio, ale jego naturalnym środowiskiem jest seria K3 Roksana i 
wzmacniacz zintegrowany K3, z którym można stworzyć system bi-amp 
(lub tri-amp). Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie użyty, ożywi 
i uatrakcyjni odsłuch każdego rodzaju muzyki.

6 790 zł

Dostępne kolory

Anthracite Charcoal
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SERIA CASPIAN

CASPIAN M2 – WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

Podobnie jak odtwarzacz CD z tej serii, wzmacniacz Caspian M2 
otrzymał mnóstwo nagród na całym świecie za swój zaawansowany, 
pełny, muzykalny dźwięk.

• moc wyjściowa – 85 W/8 Ω i 125 W/4 Ω
• systemowy pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD
• niezależne zasilacze dla przedwzmacniacza i końcówki mocy
• zmotoryzowany potencjometr siły głosu ze wskaźnikiem LED

13 590 zł

CASPIAN M2 – KOŃCÓWKA MOCY

Dodanie wzmacniacza mocy M2 do wzmacniacza zintegrowanego z tej 
samej serii przenosi system na zupełnie nowy poziom jakości, rzadko 
spotykany w tym przedziale cenowym.

• moc wyjściowa – 85 W/8 Ω i 125 W/4 Ω
• zasilacz – 350 W, transformator toroidalny
• ultraniskie zniekształcenia
• aluminiowa obudowa

10 790 zł

CASPIAN M2 – ODTWARZACZ COMPACT DISC

Wielokrotnie nagradzany odtwarzacz Caspian stał się jednym 
z najbardziej znanych produktów brytyjskich. Wciąż jest pierwszym 
wyborem dla wielu melomanów. Jego następca, model M2,
jest jeszcze lepszy i stanowi najlepszy wybór w tej cenie.

13 590 zł

Dostępne kolory

Silver Black
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RPM – ELEKTRONICZNY ZASILACZ 

Elektroniczny zasilacz RPM (Reference Speed Control) jest najnowszą 
wersją zasilacza przeznaczonego do współpracy z gramofonem Xerxes 
20+, wyposażoną w całkowicie przeprojektowany cyfrowy układ 
kontrolujący zasilanie silnika napędowego. RPM jest znaczącą poprawą 
w stosunku do wycofanego z produkcji modelu DX2. Wyposażony został 
w nowy układ kontrolowanego przez zegar cyfrowy, pozwalający 
utrzymać perfekcyjną prędkość obrotową 33 lub 45 rpm. Dzięki 
nowemu układowi można za jego pomocą zwiększać lub zmniejszać 
prędkość obrotową w zakresie 6,25%.

10 290 zł

VSC  – PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY + ZASILACZ

Dla tych, którzy cenią sobie kompaktowe rozwiązania, zaprojektowane 
zostały VSC i VSC2 łączące w jednej obudowie przedwzmacniacz 
gramofonowy i zasilacz. Umieszczone wewnątrz moduły RPP i RPM 
zasilane są z zewnętrznego zasilacza DS1.5. VSC wyposażony został 
w ten sam zestaw nastaw, co przedwzmacniacz RPP.

20 690 zł

RPP – PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY

RPP – Reference Phono Preamplifier – to referencyjny przedwzmacniacz 
gramofonowy, kompatybilny z wkładkami MM i MC. Jest on najbardziej 
wszechstronnym produktem Roksana, znacznie lepszym niż starszy 
model Reference Phono Stage. Otrzymujemy ciepły, wciągający dźwięk 
o znakomitej dynamice i głębokim basie. Zaprojektowany został tak, 
aby pasować do serii Caspian M, zarówno od strony estetycznej, 
jak i dźwiękowej.

12 890 zł

VSC S2  – PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY + ZASILACZ

VSC 2S przeznaczony jest dla tych, którzy poszukują najlepszych 
możliwych rozwiązań. To VSC z dodatkowym zasilaczem, dzięki któremu 
umieszczone wewnątrz moduły RPP i RPM zasilane są z osobnych 
zasilaczy.

21 990 zł

• wyświetlacz LCD
• pilot systemowy dla wszystkich produktów Roksana

SERIA CASPIAN Dostępne kolory

Silver Black
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SERIA BLAK

BLAK CD – ODTWARZACZ COMPACT DISC

Blak CD to najlepszy w historii firmy odtwarzacz CD. 
Jest to zaawansowany technologicznie, znakomicie wykonany player 
oferujący dźwięk spełniający high-endowe standardy.

• 3 wyjścia cyfrowe: RCA, XLR i optyczne
• 2 pary wyjść analogowych: RCA i XLR
• wysokiej klasy układ DAC
• zaawansowany zegar cyfrowy
• izolowany transport płyt
• duży wyświetlacz LCD o regulowanej jasności

16 990 zł

BLAK USB – WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

Wzmacniacz zintegrowany Blak (Blak Integrated Amplifier USB) ma 
do dyspozycji 150 W mocy na kanał – gładkiej, słodkiej, ale zarazem 
detalicznej i dynamicznej. Został on wyposażony w wiele dodatkowych 
funkcji, takich jak fantastyczny przetwornik cyfrowo-analogowy
 z wejściem USB, przeznaczonym dla komputerów i urządzeń 
przenośnych, jak również w przedwzmacniacz gramofonowy MM 
oraz łącze Bluetooth aptX.

• 3 wejścia liniowe RCA
• wejście liniowe XLR
• przedwzmacniacz gramofonowy MM
• aptX Bluetooth
• odłączany wzmacniacz słuchawkowy
• DAC z wejściem USB
• duży wyświetlacz LCD o regulowanej jasności

18 990 zł

Dostępne kolory

Anthracite Charcoal
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RADIUS 7 

Gramofon Radius 7 z ramieniem Nima jest fantastycznym rozwiązaniem 
dla miłośników czarnej płyty, szukających znakomitego dizajnu i przyjaznej 
użytkownikowi konstrukcji w połączeniu z topowym dźwiękiem. Łatwy 
w ustawieniu z elektroniczną zmianą prędkości i zaawansowanym, cyfrowym 
sterowaniem silnika, jest doskonałym wyborem dla początkujących 
i zaawansowanych użytkowników.

• nowy projekt silnika
• ultraprecyzyjne sterowanie
• elektroniczna zmiana prędkości obrotowej 33/45 rpm
• nowy, aluminiowy krążek napędowy
• stylowe wykończenie
• kolor Transparent Acrylic

9 990 zł

GRAMOFONY

XERXES 20 plus

Oryginalny Xerxes wszedł do sprzedaży w 1985 roku i był jednym 
z najważniejszych gramofonów lat 80. Dzięki zaawansowanej 
technologii i radykalnym rozwiązaniom Xerxes oferuje niesamowite 
przeżycia związane z odtwarzaniem płyt LP.

Xerxes 20 Plus jest rezultatem 20 lat poszukiwań i wiedzy płynącej z 
budowy najbardziej zaawansowanego gramofonu w historii Roksana – 
TMS 3.

Kolory:
- Piano Rosewood
- Piano Black
- Piano Maple

21 690 zł

SPEED CONTROL XPS 8

XPS 8 to podstawowy kontroler prędkości obrotowej gramofonów 
Xerxes. To kompaktowy i ekonomiczny sposób na korzystanie z  
referencyjnego gramofonu Xerxes 20 Plus. XPS 8 zapewnia łatwe i 
dokładne sterowanie gramofonem Xerxes, oferując elektroniczną 
zmianę prędkości obrotowej pomiędzy 33 a 45 obr./min.

XPS 8 jest idealnym zamiennikiem dla poprzednich sterowników z serii 
XPS, oferując jeszcze dokładniejszą kontrolę nad silnikiem.

2 990 zł

RADIUS 7 + NIMA – GRAMOFON + RAMIĘ GRAMOFONOWE 13 590 zł
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NIMA 

Nima, ramię gramofonowe typu unipivot, to unikatowa konstrukcja 
z mechanizmem unieruchamiającym ją na czas transportu, który 
pomaga nie tylko w bezpiecznym przewożeniu, jak i zabezpiecza przed 
uszkodzeniem jego zawieszenia przy codziennym użytkowaniu. 
Przeciwwaga jest odsprzęgnięta i ma przesuniętą oś, co ułatwia łatwe 
ustawienie azymutu.

4 490 zł

RAMIONA GRAMOFONOWE

SARA

W konstrukcji ramienia SARA wykorzystano nnajwyższej jakości 
komponenty i materiały. W konstrukcji łożyska typu unipivot 
wykorzystano klejnot i pin z węglika wolframu. Oddzielona od głównej 
przeciwwagi, regulacja azymutu jest łatwiejszaa w obsłudze i 
precyzyjniejsza, co pozwala uzyskać lepszą jakość dźwięku. Ramię SARA 
wykorzystuje również wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie z 
posrebrzanej miedzi OFC oraz interkonekt HDC firmy Roksan, które 
zapewniają neutralne, bardzo szczegółowe brzmienie z realistyczną 
dynamiką.

11 590 zł

SHIRAZ

Wkładka gramofonowa typu MC (Moving Coil) Shiraz została 
wyposażona w igłę o najlepszym, jak uważamy, szlifie na świecie. 
Gyger II ma wąski profil („super fine”) oferujący znakomite śledzenie 
rowka płyty gramofonowej, wybitną detaliczność i niski szum 
przesuwu.

• wybitna detaliczność
• łatwość śledzenia ścieżki
• zupełny brak kompresji
• płaskie pasmo przenoszenia sięgające ponad 30 kHz

19 390 zł

CORUS 2

Wkładka Corus2 doskonale współpracuje z ramieniem gramofonowym 
NIMA w naszych gramofonach Radius 7 i Xerxes 20 Plus, by zaoferować 
doskonałą jakość dźwięku odtwarzanego w płyt z winylowych. Nowe 
konstrukcja z ruchomymi magnesami. Dzięki ruchomym magnesom w 
układzie VM uzyskano lepszą separację kanałów. Igła o szlifie Shibata.
Wysoka detaliczność w całym paśmie przenoszenia. Sztywna 
aluminiowa obudowa to znikomy poziom rezonansów wysoka 
skuteczność ekranowania.

2 690 zł

WKŁADKI GRAMOFONOWE 
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