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      Cennik mikrofonów PELUSO 02/2022 

           Mikrofony pojemnościowe lampowe

Mikrofon PELUSO 22 47 LE ( Limited Edition ) ..................................................................  2 799 EUR netto

Mikrofon PELUSO 22 47 SE ................................................................................................. 2 119 EUR netto

Mikrofon PELUSO 22 251 .......................................................................................................... 1 751 EUR netto

Mikrofon PELUSO P12 ................................................................................................................ 1 751 EUR netto

Mikrofon PELUSO P-67 ................................................................................................................ 2 259 EUR netto
Peluso P-67 Lampowy mikrofon pojemnościowy. Inspirowany słynnym U67

Mikrofon PELUSO P-49 ................................................................................................................ 2 119 EUR netto

Peluso P-49 Lampowy mikrofon pojemnościowy. Mikrofon nawiązujący do brzmienia legendarnego vintage'owego M-49

Mikrofon P-414 …..............................................................................................................................  1 169 EUR netto

Mikrofon PELUSO P28 ....................................................................................................................  1 259 EUR netto

Mikrofon PELUSO P-280 ..............................................................................................................  1 939 EUR netto

Lampowy mikrofon pojemnościowy zbudowany w oparciu o niemiecką lampę TELEFUNKEN typu Steel Tube. Konstrukcja
zainspirowana i wzorowana na legendarnym mikrofonie “Neumann U-47”, w którym stosowano niemieckie lampy steel tube
VF14. Lampa Telefunken Steel Tube będąca “sercem” mikrofonu Peluso 22 47 LE, pracuje znakomicie jako główny element

obwodu i zapewnia taką samą, najwyższą, jakość dźwięku jak VF14. Każda lampa jest wyselekcjonowana, a kryteria selekcji są
takie same lub nawet bardziej surowe niż te stosowane przez Neumann'a w odniesieniu do VF14. Mikrofon przenosi wszystkie

brzmieniowe niuanse w najniższym paśmie, jak oryginalny “47”, oraz charakteryzuje się “gładkim” środkiem i “zrównoważoną”
górą. Peluso 22 47 LE dodatkowo oferuje 9 charakterystyk kierunkowych, przełączanych płynnie z poziomu zasilacza.

Mikrofon Peluso 22 47 LE jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 7-pin,
uchwyt antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

ikrofon pojemnościowy zbudowany w oparciu o amerykańską lampę typu Steel Tube. Konstrukcja zainspirowana i wzorowana
na legendarnym mikrofonie “Neumann U-47”, w którym stosowano niemieckie lampy steel tube VF14. Lampa Steel Tube będąca
“sercem” mikrofonu Peluso 22 47 SE, pracuje znakomicie jako główny element obwodu  i zapewnia taką samą, najwyższą, jakość

dźwięku jak VF14. Każda lampa jest wyselekcjonowana, a kryteria selekcji są takie same lub nawet bardziej surowe niż te
stosowane przez Neumann'a w odniesieniu do VF14.  Peluso 22 47 SE dodatkowo oferuje 9 charakterystyk kierunkowych,

przełączanych płynnie z poziomu zasilacza.

Mikrofon Peluso 22 47 SE jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnianym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 7-pin,
uchwyt antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

Lampowy mikrofon pojemnościowy wzorowany i stylizowany  na legendarny mikrofon vintage “251”. Mikrofon przenosi
wszystkie brzmieniowe niuanse jak oryginalny “251”. W konstrukcji zastosowano transormatory wyjściowe, budowane na

zamówienie przez Toma Reichenbacha z CineMag Transformers.

Mikrofon Peluso 22 251 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 7-pin, uchwyt
antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

Lampowy mikrofon pojemnościowy wzorowany na legendarnym mikrofonie vintage AKG “C12”. P12 charakteryzuje się tym
czym oryginalna C 12-ka - wiernością dźwięku oraz silnym najniższym zakresem przenoszonego pasma. Peluso P12 oferuje

dodatkowo 9 charakterystyk kierunkowych, przełączanych płynnie z poziomu zasilacza. Transormatory wyjściowe mikrofonu,
budowane na zamówienie przez Toma Reichenbacha z CineMag Transformers.

Mikrofon Peluso P12 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 7-pin, uchwyt
antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

Mikrofon Peluso P-67 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 8-pinowy
przykręcany, uchwyt antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case 

Mikrofon Peluso P-49 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 8-pinowy
przykręcany, uchwyt antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case 

Replika ikony wśród mikrofonów studyjnych AKG C414 w wersji EB z 1976 roku.
            Mikrofon charakteryzuje detalicznym środkiem oraz mieniącym się powietrzem w najwyższym paśmie„powietrza” za co

oryginalny 414 był kochany.
P-414 posiada 4 charakterystyki kierunkowe, pad oraz filtr (75/150Hz).

Mikrofon Peluso P-414 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w aksamitnym woreczku, uchwyt antywstrząsowy,a wszystko to
zapakowane w walizkę typu Flight Case

 

Lampowy mikrofon pojemnościowy “paluszek” wzorowany na legendarnych mikrofonach tego typu produkowanych przez AKG i
Nemann'a. Peluso P28 charakteryzuje się “ciepłym”, “bogatym” brzmieniem w całym paśmie przenoszenia.

Mikrofon Peluso P28 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, zasilacz (115/ 230), kabel 7-pin, uchwyt
antywstrząsowy, a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

Lampowy mikrofon pojemnościowy  wzorowany na kultowym mikrofonie SONY C800G PAC
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           Mikrofony SOLID STATE

Mikrofon PELUSO P47 SS. .......................................................................................................... 1 259 EUR netto

Mikrofon PELUSO CEMC6 ............................................................................................................... 529 EUR netto

Mikrofon Peluso CEMC6 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, uchwyt,  osłona przeciwwietrzna 

Zestaw stereo mikrofonów PELUSO CEMC6 ............................................................................ 889 EUR netto

Mikrofon PELUSO P-84 ..................................................................................................................  1 069 EUR netto

Zestaw stereo mikrofonów PELUSO P-84 .................................................................................. 1 759 EUR netto

Mikrofon PELUSO P-87  ….............................................................................................................. 1 259  EUR netto

Mikrofon Peluso P-87 sprzedawany jest w walizce wraz z uchwytem anty wstrząsowym, uchwytem twardym, osłoną piankową.

              Mikrofony wstęgowe

Mikrofon wstęgowy PELUSO R14 ................................................................................................. 779 EUR netto

Mikrofon wstęgowy stereo PELUSO SR14 ................................................................................. 1 299 EUR netto

Mikrofon wstęgowy lampowy PELUSO TR14 ...............................................................................  1 029 EUR netto

Mikrofon pojemnościowy, którego konstrukcja została zainspirowana i wzorowana na legendarnym mikrofonie “Neumann U-
47”. W nowej wersji SS zastąpiono lampowy stopień wejściowy układem solid state. Dzięki czemu zmniejszono szumy własne oraz
uzyskano czystsze brzmienie w całym paśmie. Mikrofon przenosi wszystkie brzmieniowe niuanse w najniższym paśmie (np. stopa

w zestawie perkusyjnym), szybko i szczegółowo przenosi transjenty (znakomity do gitar i wokali). Peluso 22 47 dodatkowo oferuje
3 charakterystyki kierunkowe, tłumik -10dB, -20dB oraz filtr dolnozaporowy na 75Hz.

Mikrofon Peluso P47 SS jest sprzedawany w komplecie: mikrofon, uchwyt antywstrząsowy, gąbkowa osłona, a wszystko to
zapakowane w walizkę typu Flight Case

Mikrofon pojemnościowy Solid State, o charakterystyce kardioidalnej. Dostępne kapsuły wymienne o innych charakterystykach
kierunkowych.

Zestaw zawiera: dwa sparowane mikrofony pojemnościowe Peluso CEMC6, o charakterystyce kardioidalnej, dwa uchwyty
antywstrząsowe, dwa uchwyty, dwie osłony przeciwwietrzne.  Zestaw sprzedawany jest w walizce typu Flight Case

Mikrofon pojemnościowy, z wymiennymi kapsułami kardioida, omni. Inspirowany Neumannem KM-84.

Zestaw 2 mikrofonów pojemnościowych P-84, z wymiennymi kapsułami kardioida, omni. Uchwyt do nagrań stereo, uchwyt
przeciwwstrząsowy.

Peluso P -87 wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy. Trzy charakterystyki kierunkowe kardioida, omni,
ósemkainspirowany. Filtr HPF, tłumik -10dB. Stylowany na legendarny, klasyczny niemiecki mikrofon z lat siedemdziesiątych XX

w Neumann U-87.

Mikrofon wstęgowy wzorowany na klasycznych konstrukcjach tego typu. R14 charakteryzuje się “bogatym” i “jedwabistym”
brzmieniem. Doskonałe uzupełnienie każdej studyjnej kolekcji mikrofonów. Oferuje zupełnie inny “kolor” dźwięku, który

zdecydowanie odróżnia go od mikrofonów pojemnościowych. Transormatory wyjściowe mikrofonu, budowane na zamówienie
przez Toma Reichenbacha z CineMag Transformers, dodają brzmieniu zachwycającego realizmu.

Mikrofon Peluso R14 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku, uchwyt antywstrząsowy, uchwyt
antywstrząsowy,

PELUSO SR 14 to stereofoniczna wersja wstęgowego mikrofonu Peluso R14. Główki mikrofonu są ustawione pod kątem 90
stopni. Mikrofon posiada swoją własną matrycę stereo i może pracować w trybach: trzykanałowe stereo lub AB.

Mikrofon Peluso SR14 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku,uchwyt antywstrząsowy, 
stereo matrix,kabel 7 pinowy,a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case

Peluso TR 14 to lampowa wersja wstęgowego mikrofonu  Peluso R14. Zastosowanie stopnia lampowego powoduje, że TR14
dostarcza wyższego poziomu wyjściowego, a jego bogate, naturalne i jedwabiste brzmienie znane z R14 jest wzbogacone

dodatkowymi harmonicznymi.

Mikrofon Peluso TR14 jest sprzedawany w komplecie: mikrofon w drewnanym pudełku,uchwyt antywstrząsowy, 
zasilacz,kabel 7 pinowy,a wszystko to zapakowane w walizkę typu Flight Case
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