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NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Gramofon analogowy PROFILE LP

Ten gramofon prezentuje nowy styl i design. Ciekawe wykonanie i głęboki czarny kolor czynią go 

bardziej eleganckim. Oczywiście, jak każdy gramofon Ion-Audio, tak i ten model i dołączone 

oprogramowanie bardzo łatwo i szybko pozwolą przerzucić Ci swoje ulubione nagrania z płyt 

winylowych do komputera. Przerobisz je na format iTunes i będziesz mógł słuchać ich 

bezpośrednio z komputera, nagrać na odtwarzacz mp3, iPODa lub płytę CD. Jeżeli nie chcesz 

konwertować nagrań, urządzenie może być wykorzystane jako standardowy gramofon do słuchania 

płyt. Cechy: prędkości 33 1/3 i 45, możliwość przegrania płyty o prędkości 78 dzięki dołączonemu 

oprogramowaniu, wbudowany przedwzmacniacz, zamykana pokrywa, dołączone oprogramowania 

EZ Vinyl/Tape Converter (MAC/PC), dołączony program Audacity do poprawy jakości nagrania.

 415 zł 

NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Gramofon analogowy PROFILE LP PRO

Od standardowego modelu Profile LP różni go to, że posiada wbudowane wejście liniowe, 

umożliwiające podłączenie np. magnetofonu kasetowego. Pozwala to na przegranie do komputera 

nagrań z kaset magnetofonowych.

 450 zł 

NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Gramofon analogowy PROFILE FLASH

Najprostrzy i najszybszy sposób do konwersji Twoich płyt winylowych do pliku MP3 i zapis 

bezpośrednio na kartę SD lub przez USB do Twojego systemu komputerowego. Odtwarzanie płyt 

z szybkoscią 33 1/3 i 45, wyjście RCA oraz 1/8" wejście stereo.

wkrótce 

ION AUDIO Gramofon analogowy USB TTUSB05

Gramofon z napędem paskowym, prędkości 33,3 oraz 45, złącze USB, wyjście RCA, wbudowany 

przedwzmacniacz, program do korekcji i edycji nagrań Audacity oraz na pliki iTunes, slipmata, 

adapter 45 RPM, pokrywa ochronna, kompatybilny z PC i MAC.

 410 zł 

ION AUDIO Gramofon analogowy USB TTUSB05XL

Gramofon z napędem paskowym, prędkości: 33,3 oraz 45, złącze USB, wyjścia: RCA, liniowe np. 

do podłączenia odtwarzacza kasetowego, wbudowany przedwzmacniacz, program do korekcji i 

edycji nagrań Audacity oraz na pliki iTunes, slipmata, adapter 45 RPM, pokrywa ochronna, 

kompatybilny z PC i MAC, kabel USB.

 499 zł 

ION AUDIO Gramofon analogowy USB TTUSB10

Gramofon z napędem paskowym, regulowana funkcja anti-skate, prędkości: 33,3 oraz 45 i 78, 

złącze USB, wyjścia: RCA, liniowe, 1/8” stereo, wbudowany przedwzmacniacz, program do 

korekcji i edycji nagrań Audacity oraz na pliki iTunes, pokrywa ochronna.

 725 zł 

ION AUDIO Gramofon analogowy USB LP 2 CD

Teraz możesz przegrać swoje stare płyty winylowe bezpośrednio na CD. I to bez konieczności 

użycia komputera! Oczywiście, tak jak inne gramofony USB Ion-Audio, możesz wykorzystać ten 

model do standardowego kopiowania nagrań z winyla na swój komputer, poprzez kabel USB i 

dołączone oprogramowanie. W komplecie znajduje się najnowsza wersja programu EZ Vinyl 

Converter z opcją Gracenote MusicID do automatycznego wyszukiwania nazw utworów. Możesz 

także podłączyć gramofon do swojego systemu nagłośnieniowego i w tradycyjny sposób słuchać 

ulubionych płyt... Gramofon posiada zdejmowaną, plastikowa pokrywę.

 2 375 zł 

NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Magnetofon kasetowy TAPE EXPRESS
Najprostrzy sposób do konwersji zapisanych na kasetach magnetofonowych utworów 

bezpośrednio do pliku mp3 na dysk Twojego komputera.
wkrótce 

ION AUDIO Magnetofon kasetowy USB TAPE 2 PC

Dwukasetowy odtwarzacz kaset magnetofonowych ( jedna ma możliwość nagrywania), przełącznik 

rodzaju taśmy Cr02 i Metal, złącze USB, wyście RCA, program do korekcji i edycji nagrań Audacity 

oraz na pliki iTunes, kable USB i stereo RCA.

 525 zł 

ION AUDIO Interfejs audio U Record z programem do nagrywania

Interfejs umożliwia podłączenie poprzez USB oraz wejście phono/line gramofonu, odtwarzacza 

kasetowego bądź innego źródła do Twojego PC, proste połączenie USB z komputerem (bez 

żadnych sterowników), dołączone oprogramowanie do przeróbki plików analogowych na iTunes, 

dołączony program Audacity do poprawy jakości nagrań.

 225 zł 

NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Mikser DISCOVER DJ

Miksuj i scratch'uj swoje pliki za pomocą konsoli podłaczonej poprzez USB z Twoim komputerem. 

W zestawie oprogramowanie, które w połaczeniu z konsolą ułatwi Ci zarządzanie plikami 

orazwszystkie niezbędne czynności.

wkrótce 

Kopiowanie przez USB

DJ produkty
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ION AUDIO Mikser iCUE

iCUE pozwoli Ci na miksowanie muzyki bez użycia gramofonów, odtwarzaczy cd, mikserów, płyt itp. 

Po prostu podłączasz iCUE do komputera poprzez kabel USB, instalujesz dołączone 

oprogramowanie i wybierasz utwory mp3 ze swojego komputera, które chcesz zmiksować. iCUE 

posiada: „wbudowane” dwa odtwarzacze oraz 2-kanałowy mikser, możliwość zmiany tempa dla 

każdego utworu za pomocą suwaka lub pokrętła JOG. Możesz również wyszukać punkt CUE, od 

którego chcesz wystartować nagranie, a wbudowany licznik BPM poinformuje Cię o prędkości 

nagrania. Poza tym na każdy kanał przypada 3-zakresowa korekcja oraz pokrętło GAIN. Masz do 

dyspozycji także crossfader do przechodzenia pomiędzy kanałami. A jeśli to Ci nie wystarczy, 

skorzystaj z efektu LOOP do zapętlania dowolnych fragmentów utworu oraz funkcji SCRATCH, 

dzięki której uzyskasz efekt grania z płyty winylowej. Gotowy miks możesz zapisać w komputerze, a 

następnie nagrać na odtwarzacz mp3, iPOD-a czy płytę CD... Cechy ION iCUE: dołączone 

oprogramowanie CUE LE, funkcje SCRATCH i LOOP, licznik BPM, pokrętło JOG, crossfader, 3-

zakresowy korektor na każdy kanał.

 650 zł 

ION AUDIO Kontroler EXPRESS DJ

Zestaw składa się ze sterownika, mikrofonu, kabelka USB oraz oprogramowania. Po instalacji 

program MixMeister Express można dodawać swoje utwory mp3 do listy odtwarzania, ustawiać je 

w kolejności, a także decydować, w którym momencie chcesz, żeby się ze sobą zmiksowały! 

Pomoże Ci w tym wykres, na którym możesz zobaczyć każdy utwór z osobna. Wystarczy, że 

wybierzesz miejsce kiedy kolejny utwór ma zacząć odtwarzanie, a program sam zsynchronizuje 

prędkości i zmiksuje nagrania. Możesz także skorzystać z dołączonego kontrolera. Po podłączeniu 

kontrolera poprzez USB do komputera i podłączeniu do kontrolera zewnętrznych głośników, 

możesz użyć go do korekcji odtwarzanego dźwięku. Jeżeli jeszcze podłączysz do kontrolera 

mikrofon, możesz dodawać na żywo wokal do muzyki odtwarzanej z komputera. Swoje dokonania 

możesz zapisać na komputerze, nagrać na odtwarzacz mp3, iPOD-a lub płytę CD. Dzięki 

EXPRESS DJ możesz bez problemu poprowadzić domową imprezę, stając się prezenterem... 

Cechy: dołączony program MixMeister Express, interfejs audio z korekcją Bass i Treble, wyjścia 

RCA i ¼”, dołączony: mikrofon, kable USB i RCA.

 350 zł 

ION AUDIO Kolumny biurkowe USB Desk Rocker iSP04

Głośniki pracują również jako wygodny cyfrowy interfejs audio (karta dźwiękowa). Bez problemu 

podłączysz do nich gitarę, klawisze, odtwarzacz cd lub inne źródło dźwięku i nagrasz je 

bezpośrednio na swój komputer. System zaprojektowany przez profesjonalnych studyjnych 

muzyków, daje wysoką jakość dźwięku. Funkcja Bass Boost pozwala uwypuklić niskie tony. Nie 

potrzebujesz żadnych dodatkowych sterowników, wystarczy połączyć go z komputerem poprzez 

USB. Cechy: USB 1.1 audio interfejs, 16 Bit/44.1-48 kHz nagrywanie i odtwarzanie, wejście stereo 

minijack 1/8”, wejścia stereo RCA, wyjście 1/8” do pasywnego głośnika, uniwersalny zasilacz 

sieciowy, magnetyczne ekranowanie (nie wpływają na działanie monitorów TV i komputerowych), 3 

calowy lekki, magnetycznie ekranowany głośnik niskotonowy oraz 1 calowy głośnik wysokotonowy, 

pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz, moc 10W na kanał (RMS), stosunek sygnał/szum 88dB 

ważone, przetworniki cyfrowe 16bit delta sigma, częstotliwość próbkowania 44.1 lub 48 kHz.

 415 zł 

ION AUDIO Zestaw USB do podcastingu U-Cast

ION U CAST to najprostszy sposób na stworzenie swojego podcastu. Zestaw ten składa się z 

mikrofonu, słuchawek oraz oprogramowania. Wystarczy, że podłączysz mikrofon do komputera 

poprzez kabel USB i zainstalujesz dołączony program. Już możesz nagrywać i edytować swoje 

podcasty... Cechy: wysokiej jakości mikrofon USB z dołączaną podstawą do wygodnego 

ustawienie na biurku, słuchawki do odsłuchiwania swoich nagrań, darmowe konto podcastowe na 

okres 30 dni na Alesispodcast.com, automatyczne umieszczanie informacji o Twoich podcastach 

na iTunes oraz innych grupach podcastowych i w wyszukiwarkach.

 415 zł 

ION AUDIO Przenośny gramofon iPTUSB

To pełnowartościowy, przenośny gramofon. Dzięki bateriom oraz wbudowanemu głośnikowi, 

możesz używać go praktycznie wszędzie! Solidna budowa oraz zdejmowana pokrywa, zabezpieczą 

go podczas transportu. Jak na gramofon Ion-Audio przystało, masz możliwość skopiowania nagrań 

ze swoich winyli prosto do komputera. Pomoże w tym kabel USB i dołączone oprogramowanie.

Oprócz baterii można oczywiście podłączyć iPTUSB do standardowego gniazdka. Poprzez 

wejście liniowe możesz podłączyć dodatkowe źródło dźwięku, np. magnetofon kasetowy. Cechy: 

ochronna obudowa ze zdejmowaną pokrywą, możliwość zasilania 6 bateriami, wbudowany głośnik, 

regulacja prędkości +/-10%, prędkości 33,3 oraz 45 i 78,wyjście słuchawkowe i liniowe, wejście 

stereo 1,8”, kompatybilność z PC i MAC.

 450 zł 

NOWOŚĆ!!! ION AUDIO Gramofon analogowy iProfile

Gramofon umożliwiający „przetransportowane” muzyki bezpośrednio do iPODa, prędkości: 33,3 

oraz 45, złącze USB, wyjścia: RCA, wbudowany przedwzmacniacz, program do korekcji i edycji 

nagrań Audacity oraz na pliki iTunes, adapter 45 RPM, kabel USB.

wkrótce 

ION AUDIO iPA03 Przenośny system nagłośnieniowy

Oto doskonały przenośny system nagłośnieniowy! Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze możesz go 

zabrać praktycznie wszędzie. Ułatwią to zamontowane kółka i wysuwana rączka. Specjalna stacja 

dokująca do iPODa umożliwia odtwarzanie muzyki bezpośrednio z niego. Urządzenie posiada 

wbudowany wzmacniacz oraz baterię, dzięki czemu nie musisz martwić się o zasilanie. Poza iPOD-

em możesz podłączyć mikrofon, instrumenty, odtwarzacz mp3 czy CD i zrobić prawdziwą imprezę 

gdziekolwiek chcesz.

 1 250 zł 

ION AUDIO Zestaw perkusyjny do gry Rock band 2 (Xbox 360) iED07 

Drum Rocker Rock Band 2

Stworzony przez inżynierów z Alesisa, jednego z największych na świecie producentów 

elektronicznego sprzętu perkusyjnego dostarcza najbardziej realistycznych doświadczeń, 

dostępnych dla wszystkich graczy. Drum Rocker 2 nie jest dostarczany z grą wideo Rock Band 2. 

Cechy: zaawansowany zestaw perkusyjny na oficjalnej licencji dla gry wideo Rock Band 2 na Xbox 

360, czułe na ruch i ciche pady, możliwość dowolnej konfiguracji zestawu, bardzo wytrzymały, 

możliwość rozszerzenia zestawu o trzeci talerz lub drugi pedał basowy, możliwość użycia jako 

osobnego zestawu perkusyjnego po podłączeniu opcjonalnego modułu Alesis DM5, możliwość 

podłączenia do komputera za pomocą opcjonalnego Alesis TriggerIiO, w zestawie 4 gumowe 

pady oraz 2 gumowe talerze z mocowaniami, pedał, kontroler Xbox 360, wysokiej jakości rack do 

montażu padów oraz kontrolera, niezbędne kable, para pałeczek.

 1 499 zł 

Perkusja elektroniczna

Przenośne audio

iPOD produkty

Audiostacja ul.Główna 20A, 03-113 Warszawa; Tel.: [0-22] 616 13 86,  Fax: [0-22] 616 13 94; E-mail: info@audiostacja.pl, www.audiostacja.pl Strona 2 z 3



wrzesień 2009 r. 

Zdjęcie Nazwa Opis
Sugerowana cena 

detaliczna 

Kopiowanie przez USB

ION AUDIO Zestaw perkusyjny do gry Rock band 2 (PlayStation 2/3) 

iED08 Drum Rocker Rock Band 2

Stworzony przez inżynierów z Alesisa, jednego z największych na świecie producentów 

elektronicznego sprzętu perkusyjnego dostarcza najbardziej realistycznych doświadczeń, 

dostępnych dla wszystkich graczy. Drum Rocker 2 nie jest dostarczany z grą wideo Rock Band 2. 

Cechy: zaawansowany zestaw perkusyjny na oficjalnej licencji dla gry wideo Rock Band 2 na Play 

Station 2/3, czułe na ruch i ciche pady, możliwość dowolnej konfiguracji zestawu, bardzo 

wytrzymały, możliwość rozszerzenia zestawu o trzeci talerz lub drugi pedał basowy, możliwość 

użycia jako osobnego zestawu perkusyjnego po podłączeniu opcjonalnego modułu Alesis DM5, 

możliwość podłączenia do komputera za pomocą opcjonalnego Alesis TriggerIiO, w zestawie 4 

gumowe pady oraz 2 gumowe talerze z mocowaniami, pedał, kontroler PS 2/3, wysokiej jakości 

rack do montażu padów oraz kontrolera, niezbędne kable, para pałeczek.

 1 499 zł 

ION AUDIO Perkusja elektroniczna ze słuchawkami iED01A

W zestawie perkusja ze słuchawkami. Cechy: 5 padów perkusyjnych czułych na dynamikę, 

profesjonalna maszyna perkusyjna pozwalająca nagrywać i odtwarzać własne bity, 50 presetów 

fabrycznych i użytkownika oraz 233 dźwięki przyporządkowane do dowolnego padu, wbudowane 

patterny rytmiczne uzupełniające Twoja grę, duży wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze 

interfejsem, wysokiej jakości stereofoniczne próbki plus efekty pogłosu i ambiensu pozwalające na 

bardzo realistyczną grę, 2 wejścia na pedały Kick i Hi-hat (w komplecie), wyjście MIDI do kontroli 

zewnętrznych modułów MIDI, wysokiej jakości 24-bitowe wyjścia stereo i słuchawkowe, pałeczki 

oraz słuchawki w komplecie.

 1 399 zł 

ION AUDIO Perkusja elektroniczna USB z programem do nauki iED05

Perkusja elektroniczna, którą wystarczy podłączyć do komputera poprzez kabel USB. Nie 

potrzebne są żadne inne źródła zasilania! Do dyspozycji masz ponad 200 wbudowanych, wysokiej 

jakości dźwięków. Pady perkusyjne oraz pałeczki są bardzo czułe na dynamikę i dostarczają 

mnóstwo realistycznego dźwięku przy każdym uderzeniu. Możesz grać równolegle z piosenkami 

wgranymi do urządzenia. Dołączone oprogramowanie pozwoli Ci krok po kroku zapoznać się ze 

sprzętem. Bezproblemowe połączenie z komputerem poprzez kabel USB (nie wymagane żadne 

dodatkowe źródło zasilania), program objaśniający obsługę sprzętu, zaawansowana technologia 

dla wysokiej jakości dźwięku, łatwe do spakowania i transportu.

 725 zł 

ION AUDIO Wkładka do gramofonu TTUSB i TTUSB 10 iCT04 Wkładka do gramofonu TTUSB i TTUSB 10.  54,9 zł 

ION AUDIO Zestaw 2-igieł do gramofonu TTUSB i TTUSB 10 iCT04RS Igła do gramofonu TTUSB i TTUSB 10. W opakowaniu dwie sztuki.  74,9 zł 

ION AUDIO iED07C Zestaw 3 talerzy do perkusji.  299 zł 

NOWOŚĆ!!! ION skaner Film 2 SD (w zestawie karta 1GB SD)

Film2SD jest rozszerzoną wersją skanera Slides2PC. Dodatkowo umożliwi Ci bezpośredni transfer 

obrazów z negatywów i slajdów bezpośrednio do kart pamięci SD oraz skanowanie bez 

podłaczenia do PC dzięki własnemu zasilaczowi oraz wyświetlaczowi LCD.

 555 zł 

ION skaner Slides 2 PC

Slides2PC umożliwi Ci transfer obrazów z negatywów 35mm i slajdów bezpośrednio do komputera 

poprzez złącze USB. Slides2PC to 5 megapikselowy skaner o wysokiej rozdzielczości 

wyposażony w wysokiej klasy elementy optyczne. Stały fokus, automatyczna regulacja.

 425 zł 

ION wideoodtwarzacz VCR 2 PC

VCR2PC  umożliwi Ci transfer filmów bezpośrednio do komputera poprzez złącze USB. Możliwe 

jest również podłączenie do VCR2PC kamery wideo i kopiowanie nagrań bezpośrednio z niej.

Oczywiście możesz używać VCR2PC również jako tradycyjnego odtwarzacza wideo.

 725 zł 

ION Video 2 PC Video2PC umozliwi Ci podłaczenie Video odtwarzacza poprzez złącza RCA/USB do komputera.  250 zł 

Foto

Video

Akcesoria
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