MALOOBCHODNÝ CENNÍK
kód

Nagaoka LP obaly

3073 Nagaoka DISCFILE RS-LP II antistatic sleeves

v balení

MOC-EUR

50ks

30,00 €

10ks

9,00 €

Antistatické LP vnútorné obaly, najkvalitnejšie na trhu, made in Japan.
Vykrojený polkruhový dizajn pre jednoduché zasúvanie do prebalu LP.

4643 Nagaoka 108/3 LP external jacket
Antistatické LP vonkajšie obaly, najkvalitnejšie na trhu, made in Japan.
75 mikrónov, balenie po 10ks.

Nagaoka CD/DVD/BD obaly
4632 Nagaoka TS-625/B CD soft pads

5ks

dopredaj

8,00 €

Ochranné mäkké podložky pod CD/DVD/BD vhodné ako do jewell obalov
tak aj papierových obalov, či prenosných púzrier. Balenie po 5ks.

4630 Nagaoka TS-561/3 CD antistatic sleeves

20ks

9,00 €

20ks

5,00 €

Antistatické CD/DVD/BD vnútorné obaly, najkvalitnejšie na trhu,
made in Japan, vhodné najmä do originálnych papierových obalov.

4642 Nagaoka TS-522/3 CD external jacket
Antistatické CD vonkajšie obaly na ochranu originálnych papierových
obalov. Najkvalitnejšie na trhu made in Japan. Balenie 20ks.

Nagaoka CD/DVD/LP čistiaci program
3281 Nagaoka AM-801 stylus cleaner

20,00 €

Čistiaci roztok na čistenie ihiel prenosiek, obsahuje aj čistiaci štetec.
Balenie 10ml.

4644 Nagaoka CL-20/3 CD/DVD cloth

19,00 €

Antistatická CD/DVD čistiaca handrička. Vysoká kvalita made in Japan.

3988 Nagaoka CDL-07 CD lens cleaner

29,00 €

Čistiace CD pre všetky typy mechaník s referenčnou audio stopou
pre zistenie účinnosti čistenia, vhodný aj pre CD/DVD changery.

Nagaoka príslušenstvo gramofónov
3071 Nagaoka GL-602 crystal mat

dopredaj

149,00 €

Antirezonančná odložka pod platne na gramofón z čistého krištáľu.
Priemer 290mm, hrúbka 6mm, váha 1kg!

3031 Nagaoka AD-653 EP/45 adaptor

18,00 €

Adaptér na singlové platne v seľkou stredovou dierou z hliníka.

3084 Nagaoka BN-7S cartridge mounting screws silver

16,00 €

Náhradné skrutky pre rôzne druhy prenosiek na upevnenie k ramenu.
Vysoká kvalita made in Japan, nízkomagnetické.

3085 Nagaoka BN-7B cartridge mounting screws black

16,00 €

Náhradné skrutky pre rôzne druhy prenosiek na upevnenie k ramenu.
Vysoká kvalita made in Japan, nízkomagnetické.

4637 Nagaoka cartridge plastic CASE
originálna krabička na bezpečné uloženie / predvádzanie prenosky

cenník je platný od 22.3.2018

19,00 €

