
PANDORA
ser ies

    od 1974

Słuchawki Pandora są zaprojektowane tak, aby odsłonić przed słuchaczem ogrom przestrzeni
i energię muzyki na żywo, jednocześnie przyjemnie otulając nas dźwiękiem. Wybrano hybrydowy
projekt wykorzystujący 50mm przetwornik dynamiczny połączony z firmowym przetwornikiem  
armaturowym. Pandora to całkowity debiut słuchawek, które wprowadzają nas w świat  
zupełnie innych, dotąd nieznanych doświadczeń muzycznych.  
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Spis produktów
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ser ia
PANDORA

  [niebieskie]

   [brąz]
FI-DC1550M1-BR

wyłączny dystrybutor w Polsce
www.fonnex.pl

Nazwa produktu    Pandora Hope IV
Obudowa              Stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ                        Słuchawki nauszne
                              Przetwornik dynamiczny 50 φ i przetwornik z kotwicą zrównoważoną
Czułość                 105dB
Impedancja            8 Ω
Dł.przewodu          1,5m
Waga                     480g
Kod produktu         FI- PA6BD

                           

W 1974 roku skonstruowali!my pierwsze wk"adki adapterowe typu MC oraz transformatory 
wysokiego napi#cia. Od tamtego czasu z powodzeniem wyprodukowali!my i wprowadzili!my
na rynek rozmaite g"o!niki, wzmacniacze i gramofony w"asnej produkcji i zrealizowali!my wiele
innowacyjnych projektów. W ci#$kich gramofonach zastosowali!my wysoko zawieszone podparcie
obrotowe. Umie!cili!my zag#szczony piasek wewn#trz kolumn tubowych ze stali nierdzewnej 
co zaowocowa"o redukcj% strat sygna"ów d&wi#kowych z membrany. Po"%czyli!my równie$ 
pó"przewodnik sta"y z lamp% pró$niow%.
Ka$dy produkt by" uznany za wyj%tkowy. Ka$dy przewy$sza" wyobra$enia. Klienci twierdzili,
$e nasze produkty by"y przez nich wyczekiwane. Zachwycili si# na nowo tym, co ju$ od dawna lubili.
'%czymy zasady in$ynierii d&wi#ku z idealn% technologi% w d%$eniu do naszych unikatowych celów.
Chcemy przekaza( naszym odbiorcom d&wi#k doskona"y. Kieruje nami ogromny entuzjazm 
muzyczny a nie tylko technologiczna precyzja in$ynierska. Jeste!my przekonani, $e nie tylko 
muzyka powinna by( odtworzona na naszym sprz#cie jak najlepiej ale przede wszystkim 
pasja i enuzjazm jej twórcy. 
W naszych s"uchawkach- dousznych i nausznych- s% zastosowane te same rozwi%zania techniczne,
które w sposób doskona"y dostosowuj% si# do nowych formatów medialnych.
Koniecznie musicie wypróbowa( nasze produkty, s"uchaj%c muzyki, któr% znacie i kochacie.
Wierzymy, ze nasze wyroby ods"oni% przed Wami pasj# muzyków w Waszych ulubionych utworach
i umo$liwi% na nowo odkry( rado!( z ich s"uchania. Naszym celem jest wyj!( na przeciw Waszym
oczekiwaniom a nawet je przewy$szy( i stworzy( produkty, które Was zaskocz%. 
Naszym pragnieniem jest zmieni( !wiat s"uchawek. 
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*Wszystkie zdjęcia pokazują produkty będące w trakcie opracowyw ania. Niektóre parametry mogą się różnić w ko ńcowym etapie pr odukcji. Pomimo, iż staraliśmy się przedstawić produkty

najbardziej wiarygodnie, rzeczywiste kolory mogą nieznacznie ró żnić się w zależności od jakości druku. Bardzo prosimy wziąć to  pod uwagę podczas oglądania prawdziwych produktów.
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PIANO FORTE TO SERIA SŁUCHAWEK LUKSUSOWYCH ZAINSPIROWANA BUDOWĄ kolumn 
TUBOWYCH A FIRMOWY PRZETWORNIK O NIESPOTYKANIE DUŻEJ SREDNICY 16mm
ODSŁANIA PRZED SŁUCHACZEM NIEZGłęBIONE DO TEJ PORY POKŁADY DźWIęKOWE.

Piano Forte X 
S$uchawki otwarto-kana$owe,  wykonane z miedzi chromowej
Unikatowy kszta$t i elementy budowy kolumn tubowych, daj# poczucie otwatej przestrzeni i zabieraj# nas do sali 
koncertowej, gdzie z niecierpliwo"ci# czekamy na kolejne d%wi&ki. S$uchawki wykonane s# z miedzi chromowej-
wyj#tkowo trwa$ego materia$u, który pog$&bia zarazem czysto"' s$yszanych d%wi&ków jak i t$umi niepotrzebne pog$osy.

Piano Forte IX
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
Wykonane s# ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lutrzany po$ysk. Przekazuj# najbardziej krystaliczne i czyste 
brzmienia, pozwalaj# oddzieli' ka!dy d%wi&k. Za ich pomoc# si&gamy do %róde$, przenosz#c si& do studia nagra(.

Piano Forte VIII
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane z mosi#dzu
Do wykonania tych s$uchawek pos$u!y$ mosi#dz - materia$ wykorzystywany do produkcji instrumentów d&tych. 
Efektem tego, jest wyj#tkowo witalny d%wi&k o du!ej akustyce.

Piano Forte  II
Sluchawki otwarto-kana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Sluchawki te, opieraj# si& na tych samych rozwi#zaniach technologicznych co powy!sze. Zako(czone otworem 
bez zb&dnych wk$adek, idealnie pasuj# do ucha i rozpo"cieraj# przed nami obszerny i klarowny d%wi&k sceniczny. 

.

seria adagio, pomimo przetwornika o małej średnicy charakteryzuje się mocnym i energetycznym 
przekazem muzycznym, a także ciekawą budową i lekkością konstrukcji. 
 
Adagio  V
S$uchawki dokana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
S$uchawki z tej serii brzmi# wspaniale, wyciszaj# d%wi&ki dochodz#ce z zewn#trz i s# $atwe w u!yciu. Zbudowane ze stali
nierdzewnej, która t$umi zb&dne pog$osy i kontroluje wibracje daj# bardzo precyzyjny i wierny przekaz muzyczny. W 
po$#czeniu z kompaktowym przetwornikiem, przekazuj# d%wi&czne brzmienia, pe$ne dynamiki i wigoru.

Adagio  III
S$uchawki dokana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Poprzez wykorzystanie mechanizmu BAM (Balancing Air Movement) wyrównuj#cego przep$yw powietrza przez 
obudow&, osi#gamy naturalne niskie tony i g$&boki trójwymiarowy d%wi&k przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego
rozmiaru i lekko"ci.

Adagio II
S$uchawki dokanalowe, wykonane z tworzywa ABS
U!ycie ma$ego przetwornika o "rednicy 8 mm wydobywa mocne d%wi&ki tak, ze s$uchana muzyka staje si& g$&bokim
przekazem przywodz#cym na my"l !ywe brzmienia sceniczne. S$uchawki lekkie i $atwe w u!yciu.

 
 

 

Mocne brzmienia 
    
        w małej obudowie

W serii heaven spotykamy tylko jeden przetwornik z kotwicą zrównoważoną, który 
w połączeniu z mechanizmem Bam (Balancing air movement) pogłębia tony niskie 
oraz nadaje trójwymiarowości słyszanej przestrzeni. 

FI-BA-SS
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
S# to wysokiej jako"ci s$uchawki wykonane r&cznie przez japo(skich in!ynierów, nieugi&tych w d#!eniu
do osi#gni&cia idealnego przekazu muzycznego. Mechanizm BAM poprawiaj#cy przep$yw powietrza w 
obudowie po$#czony bezpo"rednio z pojedy(czym przetwornikiem wydobywa idealne d%wi&ki bez skazy.

Heaven VI
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z miedzi chromowej
Udoskonalony mechanizm BAM przekazuje naturalne brzmienie ludzkiego g$osu z nieporównywaln# dok$adno"ci# 
i precyzj#. Obudowa z miedzi chromowej pog$&bia brzmienia i trójwymiarowo"' s$yszanej przestrzeni.

Heaven V aging
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z mosi#dzu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni, przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej. Mosi&!na obudowa z up$ywem czasu zmienia koloryt nabieraj#c uroku.

Heaven V 
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z ciemnego chromu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej.

Heaven IV
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
Kolejne udoskonalenie mechanizmu BAM zaowocowa$o prostsz# i mniejsz# budow# s$uchawek, które nios# 
najprawdziwszy z mo!liwych brzmie( scenicznych.

 

W pogoni za dźwiękiem idealnym...
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*Wszystkie zdjęcia pokazują produkty będące w trakcie opracowyw ania. Niektóre parametry mogą się różnić w ko ńcowym etapie pr odukcji. Pomimo, iż staraliśmy się przedstawić produkty

najbardziej wiarygodnie, rzeczywiste kolory mogą nieznacznie ró żnić się w zależności od jakości druku. Bardzo prosimy wziąć to  pod uwagę podczas oglądania prawdziwych produktów.
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PIANO FORTE TO SERIA SŁUCHAWEK LUKSUSOWYCH ZAINSPIROWANA BUDOWĄ kolumn 
TUBOWYCH A FIRMOWY PRZETWORNIK O NIESPOTYKANIE DUŻEJ SREDNICY 16mm
ODSŁANIA PRZED SŁUCHACZEM NIEZGłęBIONE DO TEJ PORY POKŁADY DźWIęKOWE.

Piano Forte X 
S$uchawki otwarto-kana$owe,  wykonane z miedzi chromowej
Unikatowy kszta$t i elementy budowy kolumn tubowych, daj# poczucie otwatej przestrzeni i zabieraj# nas do sali 
koncertowej, gdzie z niecierpliwo"ci# czekamy na kolejne d%wi&ki. S$uchawki wykonane s# z miedzi chromowej-
wyj#tkowo trwa$ego materia$u, który pog$&bia zarazem czysto"' s$yszanych d%wi&ków jak i t$umi niepotrzebne pog$osy.

Piano Forte IX
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
Wykonane s# ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lutrzany po$ysk. Przekazuj# najbardziej krystaliczne i czyste 
brzmienia, pozwalaj# oddzieli' ka!dy d%wi&k. Za ich pomoc# si&gamy do %róde$, przenosz#c si& do studia nagra(.

Piano Forte VIII
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane z mosi#dzu
Do wykonania tych s$uchawek pos$u!y$ mosi#dz - materia$ wykorzystywany do produkcji instrumentów d&tych. 
Efektem tego, jest wyj#tkowo witalny d%wi&k o du!ej akustyce.

Piano Forte  II
Sluchawki otwarto-kana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Sluchawki te, opieraj# si& na tych samych rozwi#zaniach technologicznych co powy!sze. Zako(czone otworem 
bez zb&dnych wk$adek, idealnie pasuj# do ucha i rozpo"cieraj# przed nami obszerny i klarowny d%wi&k sceniczny. 

.

seria adagio, pomimo przetwornika o małej średnicy charakteryzuje się mocnym i energetycznym 
przekazem muzycznym, a także ciekawą budową i lekkością konstrukcji. 
 
Adagio  V
S$uchawki dokana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
S$uchawki z tej serii brzmi# wspaniale, wyciszaj# d%wi&ki dochodz#ce z zewn#trz i s# $atwe w u!yciu. Zbudowane ze stali
nierdzewnej, która t$umi zb&dne pog$osy i kontroluje wibracje daj# bardzo precyzyjny i wierny przekaz muzyczny. W 
po$#czeniu z kompaktowym przetwornikiem, przekazuj# d%wi&czne brzmienia, pe$ne dynamiki i wigoru.

Adagio  III
S$uchawki dokana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Poprzez wykorzystanie mechanizmu BAM (Balancing Air Movement) wyrównuj#cego przep$yw powietrza przez 
obudow&, osi#gamy naturalne niskie tony i g$&boki trójwymiarowy d%wi&k przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego
rozmiaru i lekko"ci.

Adagio II
S$uchawki dokanalowe, wykonane z tworzywa ABS
U!ycie ma$ego przetwornika o "rednicy 8 mm wydobywa mocne d%wi&ki tak, ze s$uchana muzyka staje si& g$&bokim
przekazem przywodz#cym na my"l !ywe brzmienia sceniczne. S$uchawki lekkie i $atwe w u!yciu.

 
 

 

Mocne brzmienia 
    
        w małej obudowie

W serii heaven spotykamy tylko jeden przetwornik z kotwicą zrównoważoną, który 
w połączeniu z mechanizmem Bam (Balancing air movement) pogłębia tony niskie 
oraz nadaje trójwymiarowości słyszanej przestrzeni. 

FI-BA-SS
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
S# to wysokiej jako"ci s$uchawki wykonane r&cznie przez japo(skich in!ynierów, nieugi&tych w d#!eniu
do osi#gni&cia idealnego przekazu muzycznego. Mechanizm BAM poprawiaj#cy przep$yw powietrza w 
obudowie po$#czony bezpo"rednio z pojedy(czym przetwornikiem wydobywa idealne d%wi&ki bez skazy.

Heaven VI
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z miedzi chromowej
Udoskonalony mechanizm BAM przekazuje naturalne brzmienie ludzkiego g$osu z nieporównywaln# dok$adno"ci# 
i precyzj#. Obudowa z miedzi chromowej pog$&bia brzmienia i trójwymiarowo"' s$yszanej przestrzeni.

Heaven V aging
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z mosi#dzu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni, przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej. Mosi&!na obudowa z up$ywem czasu zmienia koloryt nabieraj#c uroku.

Heaven V 
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z ciemnego chromu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej.

Heaven IV
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
Kolejne udoskonalenie mechanizmu BAM zaowocowa$o prostsz# i mniejsz# budow# s$uchawek, które nios# 
najprawdziwszy z mo!liwych brzmie( scenicznych.
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        z kotwic# 
     zrównowa!on#
   

heaven VI-CC

heaven IV-BLACK

heaven VI-CG

  ser ia
heaven

    firmowy przetwornik
          z  kotwic# 
      zrównowarzon#

FI-BA-SS

Piano Forte  X-G Piano Forte  IX Piano Forte  VIII

P iano Forte  II   BROWN

Piano Forte  II   BLUE

heaven IV-VIOLET heaven IV-WHITE

Heaven V Aging Heaven V

PIANO FORTE TO SERIA SŁUCHAWEK LUKSUSOWYCH ZAINSPIROWANA BUDOWĄ kolumn 
TUBOWYCH A FIRMOWY PRZETWORNIK O NIESPOTYKANIE DUŻEJ SREDNICY 16mm
ODSŁANIA PRZED SŁUCHACZEM NIEZGłęBIONE DO TEJ PORY POKŁADY DźWIęKOWE.

Piano Forte X 
S$uchawki otwarto-kana$owe,  wykonane z miedzi chromowej
Unikatowy kszta$t i elementy budowy kolumn tubowych, daj# poczucie otwatej przestrzeni i zabieraj# nas do sali 
koncertowej, gdzie z niecierpliwo"ci# czekamy na kolejne d%wi&ki. S$uchawki wykonane s# z miedzi chromowej-
wyj#tkowo trwa$ego materia$u, który pog$&bia zarazem czysto"' s$yszanych d%wi&ków jak i t$umi niepotrzebne pog$osy.

Piano Forte IX
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
Wykonane s# ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lutrzany po$ysk. Przekazuj# najbardziej krystaliczne i czyste 
brzmienia, pozwalaj# oddzieli' ka!dy d%wi&k. Za ich pomoc# si&gamy do %róde$, przenosz#c si& do studia nagra(.

Piano Forte VIII
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane z mosi#dzu
Do wykonania tych s$uchawek pos$u!y$ mosi#dz - materia$ wykorzystywany do produkcji instrumentów d&tych. 
Efektem tego, jest wyj#tkowo witalny d%wi&k o du!ej akustyce.

Piano Forte  II
Sluchawki otwarto-kana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Sluchawki te, opieraj# si& na tych samych rozwi#zaniach technologicznych co powy!sze. Zako(czone otworem 
bez zb&dnych wk$adek, idealnie pasuj# do ucha i rozpo"cieraj# przed nami obszerny i klarowny d%wi&k sceniczny. 

.

seria adagio, pomimo przetwornika o małej średnicy charakteryzuje się mocnym i energetycznym 
przekazem muzycznym, a także ciekawą budową i lekkością konstrukcji. 
 
Adagio  V
S$uchawki dokana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
S$uchawki z tej serii brzmi# wspaniale, wyciszaj# d%wi&ki dochodz#ce z zewn#trz i s# $atwe w u!yciu. Zbudowane ze stali
nierdzewnej, która t$umi zb&dne pog$osy i kontroluje wibracje daj# bardzo precyzyjny i wierny przekaz muzyczny. W 
po$#czeniu z kompaktowym przetwornikiem, przekazuj# d%wi&czne brzmienia, pe$ne dynamiki i wigoru.

Adagio  III
S$uchawki dokana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Poprzez wykorzystanie mechanizmu BAM (Balancing Air Movement) wyrównuj#cego przep$yw powietrza przez 
obudow&, osi#gamy naturalne niskie tony i g$&boki trójwymiarowy d%wi&k przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego
rozmiaru i lekko"ci.

Adagio II
S$uchawki dokanalowe, wykonane z tworzywa ABS
U!ycie ma$ego przetwornika o "rednicy 8 mm wydobywa mocne d%wi&ki tak, ze s$uchana muzyka staje si& g$&bokim
przekazem przywodz#cym na my"l !ywe brzmienia sceniczne. S$uchawki lekkie i $atwe w u!yciu.

 
 

 

Mocne brzmienia 
    
        w małej obudowie

W serii heaven spotykamy tylko jeden przetwornik z kotwicą zrównoważoną, który 
w połączeniu z mechanizmem Bam (Balancing air movement) pogłębia tony niskie 
oraz nadaje trójwymiarowości słyszanej przestrzeni. 

FI-BA-SS
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
S# to wysokiej jako"ci s$uchawki wykonane r&cznie przez japo(skich in!ynierów, nieugi&tych w d#!eniu
do osi#gni&cia idealnego przekazu muzycznego. Mechanizm BAM poprawiaj#cy przep$yw powietrza w 
obudowie po$#czony bezpo"rednio z pojedy(czym przetwornikiem wydobywa idealne d%wi&ki bez skazy.

Heaven VI
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z miedzi chromowej
Udoskonalony mechanizm BAM przekazuje naturalne brzmienie ludzkiego g$osu z nieporównywaln# dok$adno"ci# 
i precyzj#. Obudowa z miedzi chromowej pog$&bia brzmienia i trójwymiarowo"' s$yszanej przestrzeni.

Heaven V aging
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z mosi#dzu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni, przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej. Mosi&!na obudowa z up$ywem czasu zmienia koloryt nabieraj#c uroku.

Heaven V 
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z ciemnego chromu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej.

Heaven IV
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
Kolejne udoskonalenie mechanizmu BAM zaowocowa$o prostsz# i mniejsz# budow# s$uchawek, które nios# 
najprawdziwszy z mo!liwych brzmie( scenicznych.

 

W pogoni za dźwiękiem idealnym...

zainspirowane

Budową

kolumn tubowych

 



Piano Forte  X-CC

Adagio V

    ser ia
Piano Forte

        

 przetwornik dynamiczny
 o du!ej "rednicy 16mm

8 mm przetwornik
  dynamiczny

 

  seria
Adagio

*Wszystkie zdjęcia pokazują produkty będące w trakcie opracowyw ania. Niektóre parametry mogą się różnić w ko ńcowym etapie pr odukcji. Pomimo, iż staraliśmy się przedstawić produkty

najbardziej wiarygodnie, rzeczywiste kolory mogą nieznacznie ró żnić się w zależności od jakości druku. Bardzo prosimy wziąć to  pod uwagę podczas oglądania prawdziwych produktów.
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FI-BA-SS

Piano Forte  X-G Piano Forte  IX Piano Forte  VIII

P iano Forte  II   BROWN

Piano Forte  II   BLUE

heaven IV-VIOLET heaven IV-WHITE

Heaven V Aging Heaven V

PIANO FORTE TO SERIA SŁUCHAWEK LUKSUSOWYCH ZAINSPIROWANA BUDOWĄ kolumn 
TUBOWYCH A FIRMOWY PRZETWORNIK O NIESPOTYKANIE DUŻEJ SREDNICY 16mm
ODSŁANIA PRZED SŁUCHACZEM NIEZGłęBIONE DO TEJ PORY POKŁADY DźWIęKOWE.

Piano Forte X 
S$uchawki otwarto-kana$owe,  wykonane z miedzi chromowej
Unikatowy kszta$t i elementy budowy kolumn tubowych, daj# poczucie otwatej przestrzeni i zabieraj# nas do sali 
koncertowej, gdzie z niecierpliwo"ci# czekamy na kolejne d%wi&ki. S$uchawki wykonane s# z miedzi chromowej-
wyj#tkowo trwa$ego materia$u, który pog$&bia zarazem czysto"' s$yszanych d%wi&ków jak i t$umi niepotrzebne pog$osy.

Piano Forte IX
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
Wykonane s# ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na lutrzany po$ysk. Przekazuj# najbardziej krystaliczne i czyste 
brzmienia, pozwalaj# oddzieli' ka!dy d%wi&k. Za ich pomoc# si&gamy do %róde$, przenosz#c si& do studia nagra(.

Piano Forte VIII
S$uchawki otwarto-kana$owe, wykonane z mosi#dzu
Do wykonania tych s$uchawek pos$u!y$ mosi#dz - materia$ wykorzystywany do produkcji instrumentów d&tych. 
Efektem tego, jest wyj#tkowo witalny d%wi&k o du!ej akustyce.

Piano Forte  II
Sluchawki otwarto-kana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Sluchawki te, opieraj# si& na tych samych rozwi#zaniach technologicznych co powy!sze. Zako(czone otworem 
bez zb&dnych wk$adek, idealnie pasuj# do ucha i rozpo"cieraj# przed nami obszerny i klarowny d%wi&k sceniczny. 

.

seria adagio, pomimo przetwornika o małej średnicy charakteryzuje się mocnym i energetycznym 
przekazem muzycznym, a także ciekawą budową i lekkością konstrukcji. 
 
Adagio  V
S$uchawki dokana$owe, wykonane ze stali nierdzewnej
S$uchawki z tej serii brzmi# wspaniale, wyciszaj# d%wi&ki dochodz#ce z zewn#trz i s# $atwe w u!yciu. Zbudowane ze stali
nierdzewnej, która t$umi zb&dne pog$osy i kontroluje wibracje daj# bardzo precyzyjny i wierny przekaz muzyczny. W 
po$#czeniu z kompaktowym przetwornikiem, przekazuj# d%wi&czne brzmienia, pe$ne dynamiki i wigoru.

Adagio  III
S$uchawki dokana$owe, wykonane z tworzywa ABS
Poprzez wykorzystanie mechanizmu BAM (Balancing Air Movement) wyrównuj#cego przep$yw powietrza przez 
obudow&, osi#gamy naturalne niskie tony i g$&boki trójwymiarowy d%wi&k przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego
rozmiaru i lekko"ci.

Adagio II
S$uchawki dokanalowe, wykonane z tworzywa ABS
U!ycie ma$ego przetwornika o "rednicy 8 mm wydobywa mocne d%wi&ki tak, ze s$uchana muzyka staje si& g$&bokim
przekazem przywodz#cym na my"l !ywe brzmienia sceniczne. S$uchawki lekkie i $atwe w u!yciu.

 
 

 

Mocne brzmienia 
    
        w małej obudowie

W serii heaven spotykamy tylko jeden przetwornik z kotwicą zrównoważoną, który 
w połączeniu z mechanizmem Bam (Balancing air movement) pogłębia tony niskie 
oraz nadaje trójwymiarowości słyszanej przestrzeni. 

FI-BA-SS
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
S# to wysokiej jako"ci s$uchawki wykonane r&cznie przez japo(skich in!ynierów, nieugi&tych w d#!eniu
do osi#gni&cia idealnego przekazu muzycznego. Mechanizm BAM poprawiaj#cy przep$yw powietrza w 
obudowie po$#czony bezpo"rednio z pojedy(czym przetwornikiem wydobywa idealne d%wi&ki bez skazy.

Heaven VI
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z miedzi chromowej
Udoskonalony mechanizm BAM przekazuje naturalne brzmienie ludzkiego g$osu z nieporównywaln# dok$adno"ci# 
i precyzj#. Obudowa z miedzi chromowej pog$&bia brzmienia i trójwymiarowo"' s$yszanej przestrzeni.

Heaven V aging
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z mosi#dzu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni, przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej. Mosi&!na obudowa z up$ywem czasu zmienia koloryt nabieraj#c uroku.

Heaven V 
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane z ciemnego chromu
S$uchawki te odtwarzaj# wokal w sposób ciep$y i wyrazisty a udoskonalony mechanizm BAM nadaje g$&bi i przestrzeni przekazuj#c
!yw# atmosfer& sali koncertowej.

Heaven IV
S$uchawki dokana$owe z przetwornikiem Balanced Armature, wykonane ze stali nierdzewnej
Kolejne udoskonalenie mechanizmu BAM zaowocowa$o prostsz# i mniejsz# budow# s$uchawek, które nios# 
najprawdziwszy z mo!liwych brzmie( scenicznych.

 

W pogoni za dźwiękiem idealnym...

zainspirowane

Budową

kolumn tubowych

 



PANDORA
ser ies

    od 1974

S!uchawki Pandora s" zaprojektowane tak, aby ods!oni# przed s!uchaczem ogrom przestrzeni
i energi$ muzyki na %ywo, jednocze&nie przyjemnie otulaj"c nas d'wi$kiem. Wybrano hybrydowy
projekt wykorzystuj"cy 50mm przetwornik dynamiczny oraz firmowy przetwornik z kotwic" 
zrównowa%on". Pandora to ca!kowity debiut s!uchawek, które wprowadzaj" nas w &wiat  zupe!nie innych, 
dot"d nieznanych do&wiadcze( muzycznych.  
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Spis produktów

・Etui
・Wkładki douszne 
(S/M/L）

final audio design office co., Itd  
 

ImpedancjaNazwa produktu

D a n e  t e c h n i c z n e

Piano Forte X

Piano Forte IX

Piano Forte VIII

Piano Forte II

Adagio V

Adagio III

Adagio II

FI-BA-SS

Długość
przewodu

Czułość

100 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

100 dB/mW

100 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

WagaTypObudowa

Tworzywo

Miedź chromowa Otwarto-kanałowe

Otwaro-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

CC  Platerowanie jonowe
CG     Pozłacane

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Mosiądz
Szczotkowany mosiądz
Pozłacane

ABS 

ABS 
Tworzywo

ABS
Tworzywo

Stal nierdzewna  
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na 
lustrzany połysk

Mosiądz

Mosiądz

Wykończenie
metodą bębnowania

Powłoka z
ciemnego chromu

Akcesoria

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 

(S/M/L）

・Etui

・Etui

・Etui

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
(S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne
 (S/M/L）

【czerw-
białe 】
【czarne 】

Kod produktu

 

FI-DC1602SC-C

FI-DC1602SS

FI-DC1602SB

FI-AD5DSS2

FI-BA-SS

FI-AHE5BSB

FI-HE5BSB

FI-HE6BCC

   FI- AD2DCR　【kremowe】

  FI-AD2DIN　【indygo】

  FI-AD2DBL　【czarne】

  FI-HE4BVI2【fiolet】

  FI-HE4BWH2　【biały】

  FI-HE4BBL2　【czarny】

FI-DC1550M1-BL

FI-AD3DRW

FI-AD3DBL

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik
dynamiczny

15.5 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

112 dB/mW 16 Ω 17 g

1.4 m

1.4 m

1.4 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

38 g

38 g

38 g

13 g

16 g

10 g

10 g

20 g

17 g

17 g

16 g

1.2 m
Miedź chromowa
[CC] Platerowanie jonowe
[CG] Pozłacane

heaven V Aging

heaven V

heaven IV

heaven VI

PANDORA X 

Seria PANDORA 

[CC]
FI-DC1602SC-G[CG]

[CC] 
FI-HE6BCG[CG] 

210 x 297 mm　8pages / front

205mm x 297mm 205mm x 297mm210mm x 297mm 210mm x 297mm
mountain fold mountain fold mountain fold

ser ia
PANDORA

  [niebieskie]

   [brąz]
FI-DC1550M1-BR

wyłączny dystrybutor w Polsce
www.fonnex.pl

Nazwa produktu    Pandora Hope VI
Obudowa              Stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ                        S!uchawki nauszne
                              Przetwornik dynamiczny 50φ  i przetwornik z kotwic" zrównowa%on"
Czu!o&#                 105dB
Impedancja            8 )
D!.przewodu          1,5m
Waga                     480g
Kod produktu         FI- PA6BD

                           

W 1974 roku skonstruowaliśmy pierwsze wkładki adapterowe typu MC oraz przetwornice 

wysokiego napięcia. Od tamtego czasu z powodzeniem wyprodukowaliśmy i wprowadziliśmy

na rynek rozmaite głośniki, wzmacniacze i gramofony własnej produkcji i zrealizowaliśmy wiele

innowacyjnych projektów. W ciężkich gramofonach zastosowaliśmy wysoko zawieszone podparcie

obrotowe. Umieściliśmy zagęszczony piasek wewnętrz kolumn tubowych ze stali nierdzewnej 

co zaowocowało redukcją strat sygnałów dźwiękowych z membrany. Połączyliśmy również 

półprzewodnik stały z lampą próżniową.

Każdy produkt był uznany za wyjątkowy. Każdy przewyższał wyobrażenia. Klienci twierdzili,

że nasze produkty były przez nich wyczekiwane. Zachwycili się na nowo tym, co już od dawna lubili.

Łączymy zasady inżynierii dźwięku z idealną technologią w dążeniu do naszych unikatowych celów.

Chcemy przekazać naszym odbiorcom dźwięk doskonały. Kieruje nami ogromny entuzjazm 

muzyczny a nie tylko technologiczna precyzja inżynierska. Jesteśmy przekonani, że nie tylko 

muzyka powinna być odtworzona na naszym sprzęcie jak najlepiej ale przede wszystkim 

pasja i enuzjazm jej twórcy. 

W naszych słuchawkach- dousznych i nausznych- są zastosowane te same rozwiązania techniczne,

które w sposób doskonały dostosowują się do nowych formatów medialnych.

Koniecznie musicie wypróbować nasze produkty, słuchając muzyki, którą znacie i kochacie.

Wierzymy, ze nasze wyroby odsłonią przed Wami pasję muzyków w Waszych ulubionych utworach

i umożliwią na nowo odkryć radość z ich słuchania. Naszym celem jest wyjść na przeciw Waszym

oczekiwaniom a nawet je przewyższyć i stworzyć produkty, które Was zaskoczą. 

Naszym pragnieniem jest zmienić świat słuchawek. 

  



PANDORA
ser ies

    od 1974

S!uchawki Pandora s" zaprojektowane tak, aby ods!oni# przed s!uchaczem ogrom przestrzeni
i energi$ muzyki na %ywo, jednocze&nie przyjemnie otulaj"c nas d'wi$kiem. Wybrano hybrydowy
projekt wykorzystuj"cy 50mm przetwornik dynamiczny po!"czony z firmowym przetwornikiem  
z kotwic" zrównowa%on". Pandora to ca!kowity debiut s!uchawek, które wprowadzaj" nas w &wiat  
zupe!nie innych, dot"d nieznanych do&wiadcze( muzycznych.  
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final audio design office co., Itd  
 

ImpedancjaNazwa produktu

D a n e  t e c h n i c z n e

Piano Forte X

Piano Forte IX

Piano Forte VIII

Piano Forte II

Adagio V

Adagio III

Adagio II
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100 dB/mW

108 dB/mW
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112 dB/mW
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16 Ω

16 Ω
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WagaTypObudowa
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Miedź chromowa Otwarto-kanałowe

Otwaro-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

CC  Platerowanie jonowe
CG     Pozłacane

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Mosiądz
Szczotkowany mosiądz
Pozłacane

ABS 

ABS 
Tworzywo

ABS
Tworzywo

Stal nierdzewna  
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na 
lustrzany połysk

Mosiądz

Mosiądz

Wykończenie
metodą bębnowania

Powłoka z
ciemnego chromu

Akcesoria

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 

(S/M/L）

・Etui

・Etui

・Etui

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
(S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne
 (S/M/L）

【czerw-
białe 】
【czarne 】

Kod produktu

 

FI-DC1602SC-C

FI-DC1602SS

FI-DC1602SB

FI-AD5DSS2

FI-BA-SS

FI-AHE5BSB

FI-HE5BSB

FI-HE6BCC

   FI- AD2DCR　【kremowe】

  FI-AD2DIN　【indygo】

  FI-AD2DBL　【czarne】

  FI-HE4BVI2【fiolet】

  FI-HE4BWH2　【biały】

  FI-HE4BBL2　【czarny】

FI-DC1550M1-BL

FI-AD3DRW

FI-AD3DBL

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik
dynamiczny

15.5 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

112 dB/mW 16 Ω 17 g

1.4 m

1.4 m

1.4 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

38 g

38 g

38 g

13 g

16 g

10 g

10 g

20 g

17 g

17 g

16 g

1.2 m
Miedź chromowa
[CC] Platerowanie jonowe
[CG] Pozłacane

heaven V Aging

heaven V

heaven IV

heaven VI

PANDORA X 

Seria PANDORA 

[CC]
FI-DC1602SC-G[CG]

[CC] 
FI-HE6BCG[CG] 

210 x 297 mm　8pages / front

205mm x 297mm 205mm x 297mm210mm x 297mm 210mm x 297mm
mountain fold mountain fold mountain fold

ser ia
PANDORA

  [niebieskie]

   [brąz]
FI-DC1550M1-BR

wyłączny dystrybutor w Polsce
www.fonnex.pl

Nazwa produktu    Pandora Hope IV
Obudowa              Stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ                        S!uchawki nauszne
                              Przetwornik dynamiczny 50φ  i przetwornik z kotwic" zrównowa%on"
Czu!o&#                 105dB
Impedancja            8 )
D!.przewodu          1,5m
Waga                     480g
Kod produktu         FI- PA6BD

                           

W 1974 roku skonstruowaliśmy pierwsze wkładki adapterowe typu MC oraz przetwornice 

wysokiego napięcia. Od tamtego czasu z powodzeniem wyprodukowaliśmy i wprowadziliśmy

na rynek rozmaite głośniki, wzmacniacze i gramofony własnej produkcji i zrealizowaliśmy wiele

innowacyjnych projektów. W ciężkich gramofonach zastosowaliśmy wysoko zawieszone podparcie

obrotowe. Umieściliśmy zagęszczony piasek wewnętrz kolumn tubowych ze stali nierdzewnej 

co zaowocowało redukcją strat sygnałów dźwiękowych z membrany. Połączyliśmy również 

półprzewodnik stały z lampą próżniową.

Każdy produkt był uznany za wyjątkowy. Każdy przewyższał wyobrażenia. Klienci twierdzili,

że nasze produkty były przez nich wyczekiwane. Zachwycili się na nowo tym, co już od dawna lubili.

Łączymy zasady inżynierii dźwięku z idealną technologią w dążeniu do naszych unikatowych celów.

Chcemy przekazać naszym odbiorcom dźwięk doskonały. Kieruje nami ogromny entuzjazm 

muzyczny a nie tylko technologiczna precyzja inżynierska. Jesteśmy przekonani, że nie tylko 

muzyka powinna być odtworzona na naszym sprzęcie jak najlepiej ale przede wszystkim 

pasja i enuzjazm jej twórcy. 

W naszych słuchawkach- dousznych i nausznych- są zastosowane te same rozwiązania techniczne,

które w sposób doskonały dostosowują się do nowych formatów medialnych.

Koniecznie musicie wypróbować nasze produkty, słuchając muzyki, którą znacie i kochacie.

Wierzymy, ze nasze wyroby odsłonią przed Wami pasję muzyków w Waszych ulubionych utworach

i umożliwią na nowo odkryć radość z ich słuchania. Naszym celem jest wyjść na przeciw Waszym

oczekiwaniom a nawet je przewyższyć i stworzyć produkty, które Was zaskoczą. 

Naszym pragnieniem jest zmienić świat słuchawek. 

  



PANDORA
ser ies

    od 1974

Słuchawki Pandora są zaprojektowane tak, aby odsłonić przed słuchaczem ogrom przestrzeni
i energię muzyki na żywo, jednocześnie przyjemnie otulając nas dźwiękiem. Wybrano hybrydowy
projekt wykorzystujący 50mm przetwornik dynamiczny połączony z firmowym przetwornikiem  
armaturowym. Pandora to całkowity debiut słuchawek, które wprowadzają nas w świat  
zupełnie innych, dotąd nieznanych doświadczeń muzycznych.  

 

   final audio design  

 

 

 

Spis produktów

・Etui
・Wkładki douszne 
(S/M/L）

final audio design office co., Itd  
 

ImpedancjaNazwa produktu

D a n e  t e c h n i c z n e

Piano Forte X

Piano Forte IX

Piano Forte VIII

Piano Forte II

Adagio V

Adagio III

Adagio II

FI-BA-SS

Długość
przewodu

Czułość

100 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

108 dB/mW

100 dB/mW

100 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

112 dB/mW

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

16 Ω

WagaTypObudowa

Tworzywo

Miedź chromowa Otwarto-kanałowe

Otwaro-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Otwarto-kanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

Dokanałowe

CC  Platerowanie jonowe
CG     Pozłacane

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Mosiądz
Szczotkowany mosiądz
Pozłacane

ABS 

ABS 
Tworzywo

ABS
Tworzywo

Stal nierdzewna  
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na
lustrzany połysk

Stal nierdzewna
Wypolerowane na 
lustrzany połysk

Mosiądz

Mosiądz

Wykończenie
metodą bębnowania

Powłoka z
ciemnego chromu

Akcesoria

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 

(S/M/L）

・Etui

・Etui

・Etui

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
(S/M/L）

・Etui
・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne 
 (S/M/L）

・ Wkładki douszne
 (S/M/L）

【czerw-
białe 】
【czarne 】

Kod produktu

 

FI-DC1602SC-C

FI-DC1602SS

FI-DC1602SB

FI-AD5DSS2

FI-BA-SS

FI-AHE5BSB

FI-HE5BSB

FI-HE6BCC

   FI- AD2DCR　【kremowe】

  FI-AD2DIN　【indygo】

  FI-AD2DBL　【czarne】

  FI-HE4BVI2【fiolet】

  FI-HE4BWH2　【biały】

  FI-HE4BBL2　【czarny】

FI-DC1550M1-BL

FI-AD3DRW

FI-AD3DBL

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

16 mmφ
przetwornik
dynamiczny

15.5 mmφ
przetwornik 
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

8 mmφ
przetwornik
dynamiczny

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

Firmowy projekt
przetwornika z
kotwicą zrównoważoną

112 dB/mW 16 Ω 17 g

1.4 m

1.4 m

1.4 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

38 g

38 g

38 g

13 g

16 g

10 g

10 g

20 g

17 g

17 g

16 g

1.2 m
Miedź chromowa
[CC] Platerowanie jonowe
[CG] Pozłacane

heaven V Aging

heaven V

heaven IV

heaven VI

PANDORA X 

Seria PANDORA 

[CC]
FI-DC1602SC-G[CG]

[CC] 
FI-HE6BCG[CG] 

210 x 297 mm　8pages / front

205mm x 297mm 205mm x 297mm210mm x 297mm 210mm x 297mm
mountain fold mountain fold mountain fold

ser ia
PANDORA

  [niebieskie]

   [brąz]
FI-DC1550M1-BR

wyłączny dystrybutor w Polsce
www.fonnex.pl

Nazwa produktu    Pandora Hope IV
Obudowa              Stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ                        Słuchawki nauszne
                              Przetwornik dynamiczny 50 φ i przetwornik z kotwicą zrównoważoną
Czułość                 105dB
Impedancja            8 Ω
Dł.przewodu          1,5m
Waga                     480g
Kod produktu         FI- PA6BD

                           

W 1974 roku skonstruowali!my pierwsze wk"adki adapterowe typu MC oraz transformatory 
wysokiego napi#cia. Od tamtego czasu z powodzeniem wyprodukowali!my i wprowadzili!my
na rynek rozmaite g"o!niki, wzmacniacze i gramofony w"asnej produkcji i zrealizowali!my wiele
innowacyjnych projektów. W ci#$kich gramofonach zastosowali!my wysoko zawieszone podparcie
obrotowe. Umie!cili!my zag#szczony piasek wewn#trz kolumn tubowych ze stali nierdzewnej 
co zaowocowa"o redukcj% strat sygna"ów d&wi#kowych z membrany. Po"%czyli!my równie$ 
pó"przewodnik sta"y z lamp% pró$niow%.
Ka$dy produkt by" uznany za wyj%tkowy. Ka$dy przewy$sza" wyobra$enia. Klienci twierdzili,
$e nasze produkty by"y przez nich wyczekiwane. Zachwycili si# na nowo tym, co ju$ od dawna lubili.
'%czymy zasady in$ynierii d&wi#ku z idealn% technologi% w d%$eniu do naszych unikatowych celów.
Chcemy przekaza( naszym odbiorcom d&wi#k doskona"y. Kieruje nami ogromny entuzjazm 
muzyczny a nie tylko technologiczna precyzja in$ynierska. Jeste!my przekonani, $e nie tylko 
muzyka powinna by( odtworzona na naszym sprz#cie jak najlepiej ale przede wszystkim 
pasja i enuzjazm jej twórcy. 
W naszych s"uchawkach- dousznych i nausznych- s% zastosowane te same rozwi%zania techniczne,
które w sposób doskona"y dostosowuj% si# do nowych formatów medialnych.
Koniecznie musicie wypróbowa( nasze produkty, s"uchaj%c muzyki, któr% znacie i kochacie.
Wierzymy, ze nasze wyroby ods"oni% przed Wami pasj# muzyków w Waszych ulubionych utworach
i umo$liwi% na nowo odkry( rado!( z ich s"uchania. Naszym celem jest wyj!( na przeciw Waszym
oczekiwaniom a nawet je przewy$szy( i stworzy( produkty, które Was zaskocz%. 
Naszym pragnieniem jest zmieni( !wiat s"uchawek. 
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