
Table 1-1
2018 cennik 
polski z VAT 
(Brutto)

SE 
prosownik 
krzemowy

SE prostownik 
krzemowy i 
przedwzmacniacz 
z pilotem

SE 
prostownik 
lampowy 

SE prostownik 
lampowy, 
przedwzmacniacz

ZBALANSOWANY 
prostownik 
krzemowy

ZBALANSOWANY 
prostownik 
lampowy

ZBALANSOWANY 
prostownik lampowy 
i przedwzmacniacz

Amber 2 9 900 PLN 14 000 PLN 12 000 PLN 15 000 PLN 13 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN

Baltic 18 000 PLN 26 000 PLN 26 000 PLN 34 000 PLN

Atlantic 19 900 PLN 26 000 PLN 25 000 PLN 31 000 PLN 26 000 PLN 31 000 PLN 41 000 PLN

Golden Atlantic 30 000 PLN 36 000 PLN 41 000 PLN 52 000 PLN

Big7 35 000 PLN 41 000 PLN 47 000 PLN 57 000 PLN

Golden Gate 1 68 000 PLN 78 000 PLN 78 000 PLN 94 000 PLN

Golden Gate 2 78 000 PLN 89 000 PLN 89 000 PLN 100 000 PLN

Pacific 110 000 PLN 130 000 PLN 130 000 PLN 146 000 PLN

Preamplifier Tyle samo co dac odpowiadający mu poziomem



Table 1
Nazwa DAC’a Wyjścia 

SE / RCA
Wyjścia XLR DSD 64x 

& 128x
DSD 64x 
& 128x
& 256x

DSD 64x 
& 128x 
& 256x 
& 512x

Przedwzmacniacz 
z wyświetlaczem i 
pilotem

Prostownik 
lampowy z 
dławikiem

Rodzaj 
diody 
prstowniczej

Trioda 
bezpośr
ednio 
żarzona 
na 
wyjściu

PCM 384 
kHz na 
USB

Konwersja 
PCM na 
drabince z 
oporników 
dyskretnych

Kondensatory 
wyjściowe

Moduł 
zegarowy 
SUPERCLOCK 
na USB

Nóżki Opakowanie Możliwość 
dobrania 
innych 
lamp

Amber 2 Tak O Tak O Nie O Nie Krzem Nie Tak Nie Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

tak

Baltic Tak O Tak Tak O O Tak Standardowa, 
bezpośrednio 
żarzona 

Nie Tak Nie Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

tak

Amber2 Recti Tak O Tak O Nie O Tak 6X5 Nie Tak Nie Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

tak

Big 7 Tak O Tak Tak O O Tak Standardowa, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Tak O Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

tak

Atlantic Tak O Tak Tak O O Nie Si Tak Nie Tak Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

Nie

Atlantic Plus Tak O Tak Tak O O Tak Standardowa, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Nie Tak Lampizator 
Copper

O kauczuk Karton w 
kartonie

Tylko 
prostownik

Golden Atlantic Tak O Tak Tak O O Tak Premium, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Nie Tak Mundorf 
Supreme/
Silver/Gold or 
Duelund Hybrid

Tak Stalowe 
plus 
kolce

Skrzynia 
estradowa

Tylko 
prostownik

Golden Gate Tak O Tak Tak O O Tak Premium, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Tak O Mundorf 
Supreme/
Silver/Gold or 
Duelund Hybrid

O Kulkowe Skrzynia 
estradowa

tak

Golden Gate 2 Tak O Tak Tak Tak O Tak Premium, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Tak O Mundorf 
Supreme/
Silver/Gold or 
Duelund Hybrid

Tak Stalowe 
plus 
kolce

Skrzynia 
estradowa

tak

Pacific Tak O Tak Tak Tak O Tak Premium, 
bezpośrednio 
żarzona 

Tak Tak Nie Mundorf 
Supreme/
Silver/Gold or 
Duelund Hybrid

Tak Stalowe 
plus 
kolce

Skrzynia 
estradowa

tak

Tak Nie O

W standardzie, 
nieodpłatnie

Opcja 
niedostępna

Opcjonalnie, 
za dopłatą



Table 2
Starsze modele, wycofane Następca

Level 3 —>> Amber 2

Level 4 —>> Amber 2

Level 5 —>> Atlantic, Baltic

Level 6 —>> Atlantic, Baltic

The Big 5 —>> Atlantic, Baltic

The Big 6 —>> Atlantic, Baltic

Euforia —>> Amber 2

Amber —>> Amber 2

Lite 7 —>> Big 7 bez lampy prostowniczej

Der Siebener —>> Big 7 bez lampy prostowniczej



Cena jednej 
lampy Brutto 
z VAT

Dla użytkowników 
DAC Lampizator

Cena detaliczna

KR 2A3 1168 PLN 1635 PLN

KR 242 1504 PLN 2106 PLN

KR 300B 
Balloon

1577 PLN 2211 PLN

KR 300B RK 1881 PLN 2630 PLN

KR 5U4G 1368 PLN 1918 PLN

KR 45 1132 PLN 1582 PLN

KR PX4  1541 PLN 2159 PLN

KR 211 1839 PLN 2578 PLN

KR 300B 1467 PLN 2054 PLN

KR PX-25 1488 PLN 2085 PLN

KR 845 M 2143 PLN 2997 PLN

KR 5 980 PLN 1373 PLN

KR 3A 1357 PLN 1897 PLN

KR T100 2143 PLN 2997 PLN

KR300B XLS 1729 PLN 2421 PLN

KR 4A3 RK 1310 PLN 1834 PLN



Table 1

2018 LampizatOr Cennik Opis produktu Wszystkie 
ceny podane 
w złotówkach, 
zawierają Wzmacniacze

 Nowość !!! Amber Power DAC (wzmacniacz 
z wbudowanym DAC’em)

Wzmacniacz stereo z wbudowanym i zintegrowanym modułem DAC’a. DAC tylko PCM. 
Lampy mocy EL 84. Regulacja głośności obrotową drabinką rezystorową. Zarówno DAC, 
jak i wzmacniacz są w pełni zbalansowane. Cyfrowe wejścia RCA i TOSLINK. Moc 2x10 
W. Wyjścia 4 i 8 Ohm.

26 000 PLN

211 Push Pull para mono-bloków Para monobloków, obudowa serii BIG, 2 lampy 211 na kanał w konfiguracji Balanced SE, 
pełna klasa A, sterowanie ECC99. Brak wejsc RCA. Moc 2 x 30 WPC

83 000 PLN

GM70 SET para mono-bloków SE, 8/4 OHm, 20 WPC, Single ended tylko wejscie RCA 62 000 PLN

Pacific Amp dwa monobloki Tylko wejscie zbalansowane, Lampy Para 211 sterowana bezposrednio galwanicznie 
przez parę 300B. Obudowa Pacific. 2 x 40 W

95 000 PLN

Filtr zasilania Silk- filtr do oczyszczania 
napięcia sieciowego

4 x gniazda sieciowe wyjsciowe Schuko oraz dwa gniazda kolumnowe do kabli 
uziemiających inne sprzęty.

4 000 PLN

Upgrejd gniazda wejsciowego IEC do 25-cio amperowego duzego gniazda Furutech 25A 
FI-33

750 PLN

 Nowość !!! Silver Silk Całkowiecie srebrna wersja SILKa - wszystkie połączenia wewnętrzne zrobione drutem 
srebrnym 1,5 mm o czystosci 99,997 oraz kondensatory Mundorf Silver Supreme EVO w 
filtrach. Cewki nawijane srebrem.

10 000 PLN

Upgrejd gniazda wejsciowego IEC do 25-cio amperowego duzego gniazda Furutech 25A 
FI-33

750 PLN

Przedwzmacniacze Pasywny SE Z wyswietlaczem 2x16 LCD, pilot, drabinka rezystorów 64 krokowa o tolerancji 0,5%, 4 
wejscia RCA, 1 para wyjsc RCA, okablowanie srebro/teflon, obudowa Amber2

9 000 PLN

Pasywny BAL Jak wyżej, ale z poczwórnym, w pełni zbalansowanym regulatorem (poczwórna drabinka 
64 krokowa) 2 x wejscia RCA i 2 x wejscia XLR oraz wyjscia RCA i XLR.

13 000 PLN

Aktywny SE Jak wyżej ale z aktywnym stopniem lampowym BALTIC 20 000 PLN

Aktywny BAL Jak wyżej, ale ze zbalansowanym stopniem lampowym BALTIC 26 000 PLN

Golden Gate 2 Preamplifier  SE 
(bez lamp DHT)

Specyfikacja z DACa Golden Gate 2, miedziana obudowa, lampy wystające na górze, 
prostownik DHD, gniazda WBT, kondensatory miedziane, dłąwiki premium, zasilanie na 
Mundorfach, pilot metalowy, nóżki kulkowe, skrzynia transportowa, lampy 6SN7GT

57 000 PLN

Golden Gate Preamplifier 
Balanced (bez lamp DHT)

Jak wyżej, zbalansowany 68 000 PLN

Upgrejdy

Upgrejd dowolnego, nowego 
DAC’a  do wersji R2R z 
dyskretną drabinką rezystorową

płyta “silnika” dyskretnego - konwerter wielobitowy (28) na drabince super precyzyjnych 
oporników, nie oparty na układzie scalonym DAC. Odtwarza PCM do 24/192 oraz DSD do 
256x

3 900 PLN

To samo, w wersji 
zbalansowanej

Wersja zbalansowana w pełni dual mono 7 500 PLN

Upgrejd do poczwórnej 
prędkości 256x DSD 

Dodanie możliwości konwersji DSD265 do każdego DACa 2 500 PLN

Upgrejd do ośmiokrotnej 
prędkości 512x DSD 

Dodanie możliwości konwersji DSD512 do każdego DACa (Golden Gate 2 i Pacific ma to 
w cenie)

5 000 PLN

KOMPUTER

Superkomputer W pełni wyposażony komputer / server / nas / streamer / player - do odtwarzania i 
przechowywania muzyki. 
Całkowicie autorska konstrukcja, oparta o najwyższe dostępne specyfikacje płyty głównej, 
z modyfikowanym BIOSem, system operacyjny na pamięciach wbudowanych M.2, system 
operacyjny Lampizator Audiophile Linux, zoptymalizowany do maszyny Superkomputer, 
jak płyty głównej i do oprogramowania ROON. Obudowa Lampizator Big. Zasilacz 
całkowicie dyskretny, całkowicie bezwiatrakowy i całkowicie liniowy, nie posiada zadnej 
sekcji impulsowej. Transformator 250VA zalewany i ekranowany. Zaprojektowany 
specjalnie do Superkomputera.
Procesor XEON,  8-mio rdzeniowy (lub silniejszy) Pamięć DDR4 specjalna do Audio, 
wbudowany dysk do plików oparty o SSD Samsung, 0,5TB
Stacja dokująca na 4 dodatkowe dyski SSD lub 2,5 cala HDD w technologii hot swap. 
Wyjscie USB2, USB3, USB3,1, Słuchawkowe Mini, Toslink, SPDIF-RCA, 
Mozliwość wbudowania do 2 dodatkowych dowolnych dysków wewnętrznych. 
Wbudowane WIFI do obsługi GUI - Tablet. Możliwość podłaczenia monitora 
diagnostycznego. Wymaga własnej licencji ROON i ew. własnej licencji TIDAL. Odtwarza 
wszelkie pliki DSD oraz dokonuje konwersji PCM-DSD w locie, także z Tidal oraz Tidal 
MQA.

36 000 PLN

Siedmiocalowy tablet, 
skonfigurowany pod komputer

Samsung lub Lenovo 1 500 PLN

Dziesięciocalowy tablet, 
skonfigurowany pod komputer 

Samsung lub Lenovo 2 500 PLN



Table 1
2018 
Cennik 
polski brutto 
z VAT

Nazwa produktu/usługi UWAGI Wszystkie ceny 
zawierają podatek VAT

Pakiety 
upgrejd’owe

Moduł DSD 128x Cena modułu, zasilacza, instalacji i programowania 2 500 PLN

Moduł DSD 256x Cena modułu, zasilacza, instalacji i programowania 5 000 PLN

Moduł DSD512x Cena modułu, zasilacza, instalacji i programowania 7 800 PLN

Drobne 
dodatki

Wejscie toslink Bardzo wysokiej jakości 1 000 PLN

Wejście BNC (S/PDIF) 500 PLN

AES/EBU wejscie cyfrowe XLR 500 PLN

Wejście RCA S/PDIF 500 PLN

Para wejść lub wyjść 
analogowych RCA

500 PLN

Para wejść lub wyjść 
analogowych XLR

1 000 PLN

Dodanie do modułu USB Modułu 
podwójnego zegara superclock 
do USB wraz z 5 zasilaniami

1 300 PLN

Nowy pilot metalowy LampizatOr 500 PLN



WARUNKI HANDLOWE - POLSKA - 2018

Zamówienia i sprzedaż Zamówienia można składać albo za pośrednictwem naszego przedstawiciela, albo bezpośrednio w fabryce LampizatOr. Każde 
zamówienie nabiera wiążącej dla nas ważności dopiero po wypełnieniu przez zamawiającego formularza parametrów technicznych 
na stronie produktu: www.lampizatorpoland.com  Ceny u przedstawiciela, na stronie www oraz bezpośrednio w fabryce nie różnią 
się i zawsze odpowiadają aktualnemu cennikowi (do pobrania ze strony). 
Zamawiający pozwinien zatem zapoznać się z ofertą, skorzystać z rady i pomocy przedstawiciela, a następnie wypełnić formularz. 
Formularz po potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym trafia do produkcji. Firma Lampizator nie sprzedaje niczego z magazynu - 
każdy produkt montujemy na indywidualne zamówienie.
Ceny zawierają podatek VAT 23%. Na nasze wyroby i usługi wystawiamy fakturę VAT zgodną z danymi zamawiającego.

Płatności Akceptujemy wszelkie przyjęte formy płatności: przelew bankowy, transfer Paypal, płatność kartą kredytową (drogą elektroniczną) 
oraz gotówkę do wys. limitu dozwolonego przepisami. Na życzenie klienta przyjmujemy płatności w Dolarach, Euro, Funtach oraz 
dol. Kanadyjskich. Do płatności Paypal oraz kartą dolicza się 3 % opłaty manipulacyjnej.  
Wszystkie płatności muszą być w 100% dokończone i zaksięgowane przed wysyłką. Wysyłamy tylko towar w całości zapłacony z 
góry.  Do opłaty za towar doliczamy opłatę transportową. Na życzenie klienta ubezpieczamy wysyłkę na jego koszt.

Gwarancja Wszystkie wyroby są objęte gwarancją na 5 lat od daty pierwszej wysyłki towaru do klienta. Gwarancja jest nieograniczona i w 
pełni transferowalna na następnych właścicieli. Gwarancja NIE OBEJMUJE LAMP. Na lampy udzielamy siedmiodniowej gwarancji 
rozruchowej. Nie jest potrzebny żaden dokument gwarancyjny. Wystarczającą podstawą do uzyskania gwarancji jest numer seryjny 
urządzenia, który ma w sobie jednoznacznie zakodowaną datę sprzedaży. Honorujemy gwarancję na wszystkie nasze wyroby, bez 
względu na kraj sprzedaży oryginalnej. Gwarancja pokrywa również koszty zwrotu produktu do klienta po naprawie.  
Producent ma 14 dni od daty wpłynięcia sprzętu na gwarancji do magazynu na odesłanie naprawionego sprzętu na adres zwrotny, 
przedstawiony przez zgłaszającego. W przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia do celu naprawy części czy 
podzespołów których nie ma na stałe w magazynie, klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie oczekiwania na zwrot 
towaru. 
We wszelkich wysyłkach sprzętu dopuszcza się jedynie wykorzystanie firm kurierskich UPS lub DHL albo dojazd własny. 
Lampy zawsze kupujemy z pewnych, sprawdzonych źródeł lub bezpośrednio od producentów. Dokładamy wszelkich starań aby 
używać lamp najwyższej jakości, odpowiednio dobranych, przetestowanych, wygrzanych i opakowanych. Jednak lampa próżniowa 
jest to urządzenie niezwykle skomplikowane, delikatne i chimeryczne. Może ona zawieść w dowolnym momencie. Zazwyczaj czas 
życia lamp jakie stosujemy przekracza 20 lat, ale awaria może się zdarzyć zawsze.  
Projektujemy nasz sprzęt tak, aby awaria lampy nie pociągała za sobą żadnych dodatkowych uszkodzeń sprzętu czy innych lamp. 
Cokolwiek się zdarzy - sprzęt, użytkownik i inne urządzenia sa bezpieczne. Po awarii lampy, wystarczy ją wymienić na sprawną. 
Na sprzęt używany dajemy 3 lata gwarancji lub tyle, ile jej pozostało z oryginalnej gwarancji pięcioletniej - która liczba jest 
korzystniejsza dla klienta. 

UNIEWAŻNIENIE 
GWARANCJI

Wszelkie nieautoryzowane na piśmie próby samodzielnego naprawiania, modyfikowania sprzętu, przerabiania, kopiowania itp - 
unieważniają gwarancję bezpowrotnie. 

Zasady rozliczenia 
nowego sprzętu starym

Jedną z podstaw hobby audiofilskiego jest ciągłe doskonalenie systemu. Dlatego proponujemy naszym klientom możliwość 
zmianiania naszego sprzętu na co raz lepszy. Każdy właściciel urządzenia Lampizator może kupić wyższy model, oddając w 
rozliczeniu swój starszy. Przyjmując sprzęt w rozliczeniu stosujemy niezwykle prostą zasadę: stary sprzęt przyjmujemy po 
potrąceniu 1 % za każdy miesiąc od daty produkcji. Jest to stopa deprecjacji. Uwzględniamy cenę cennikową urządzenia. NIE 
uwzględniamy jego poźniejszych przeróbek, zmian specyfikacji czy innych inwestycji dodatkowych. Klient dopłaca różnicę do ceny 
cennikowej nowego urządzenia.
PRZYKŁADOWO:  Klient oddaje DAC Amber, kosztujący 9000 PLN i kupuje DAC Atlantic kosztujący 18 000 PLN. Stary DAC miał 
2 lata. 24miesiące to 24 % utraty wartości. Za stary produkt zostanie mu uwzględniony rabat 76% z kwoty 9000 PLN czyli 6840 
PLN i do dopłaty będzie 11160 PLN. Stary sprzęt należy odesłać do fabryki na swój koszt.
Zanim zadecydujsz - skonsultuj swój przypadek z przedstawicielem handlowym Lampizatora.

Testowanie i zwroty Każdy klient ma 7 dni od daty otrzymania produktu na przetestowanie go w warunkach własnego systemu. Po 7 miu dniach musi 
zapaść decyzja, czy produkt zostanie zatrzymany czy zwrócony. Produkt musi być zwrócony w stanie niepogorszonym, w 
oryginalnym opakowaniu, wraz z dokumentami sptrzedaży (certyfikat, ulotka, raport z testów, faktura pro forma) oraz z lampami, 
pilotem, i ew kablami. Produkt powinien być spakowany z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lamp, 
gałki na froncie i gniazd z tyłu. Jeżeli plomba uniemożliwiająca otwieranie urządzenia będzie zerwana, zwrot nie będzie 
zaakceptowany a kaucja nie będzie zwrócona.
Zwrot kaucji będzie dokonany tą samą metodą , jaką została wpłacona (np. przelewem). Od zwrotu kaucji zostanie potrącona 
opłata za transport w obie strony (zwyczajowo po 30 zł za jedną podróż). TYLKO firmy DHL lub UPS mogą transportować produkty 
o których mowa. (oraz sam użytkownik transportem własnym).

Wysyłka Po zaksięgowaniu sie u nas 100% ustalonej kwoty transakcyjnej, wystawiamy fakturę i wysyłamy produkt niezwłocznie, jak będzie 
tylko gotowy. Data wysyłki i ew. opóźnienia będą zawsze sygnalizowane kupującemu przed dokonaniem wpłaty. Wpłacając kwotę 
transakcyjną, kupujący będzie miał świadomość, kiedy może otrzymać towar. Nasze towary są produkowane na indywidualne 
zamówienie, dlatego terminy realizacji zależą od wielu czynników i muszą być każdorazowo uzgadniane na piśmie.

Zgodność z CE Wszystkie produkty sprzedawane na terenie UE są objęte naszą deklaracją zgodności z przepisami CE.

VAT Do wszystkich cen netto doliczamy 23% VAT, chyba, że towar opuszcza terytorium UE naszym transportem DHL lub UPS. 

Ceny wysyłki krajowej Za wysyłki do i od fabryki pobieramy zryczałtowaną opłatę 30 PLN, co nie dotyczy indywidualnie kalkulowanych cen wysyłki 
kolumn głośnikowych i wysyłek więcej niż jednego pudełka. 
Ceny w cenniku są gwarantowane aż do czasu ogłoszenia nowego cennika, co odbywa się z minimum jednomiesięczną notą 
uprzedzającą - a zazwyczaj nawet dłuższą. Nowy cennik jest zwyczajowo ogłaszany w I kwartale każdego roku kalendarzowego 
na stronie www Lampizatora.

Sprzęt używany Naszym klientom oferujemy oprócz nowych produktów także będący w naszym posiadaniu sprzęt używany. Do takiego sprzętu 
zalicza się m in sprzęt wniesiony aportem przez innych klientów, sprzęt odkupiony przez nas na rynku wtórnym, sprzęt, który 
przeleżał w magazynie dłużej niż 1 rok od daty produkcji, sprzęt z wystaw i targów, sprzęt  z wadami kosmetycznymi (plamy, rysy, 
wgniecenia, przebarwienia), sprzęt prototypowy, nie seryjny, itp. 
WSZYSTKIE sprzęty używane zostają przed sprzedażą poddane serwisowemu przeglądowi przedsprzedażowemu - są otwierane, 
czyszczone wewnątrz i na zewnątrz, testowane, kalibrowane, ew poprawiane, oraz odsłuchiwane w warunkach studyjnych. 
Na sprzęt używany dajemy 3 lata gwarancji lub tyle, ile jej pozostało z oryginalnej gwarancji pięcioletniej - która liczba jest 
koprzystniejsza dla klienta. Sprzęt używany w miarę możliwości pakujemy w nowe opakowania.

SERWIS 
MIĘDZYSPRZEDAŻOWY Z 
DRUGIEJ RĘKI

Dbając o zadowolenie wszystkich klientów z naszego sprzętu, oferujemy UNIKALNĄ usługę na naszym rynku - serwis 
międzysprzedażowy. Oznacza to, że osoba kupująca sprzęt na rynku wtórnym, np na Allegro, może nieodpłatnie poprosić o 
przekierowanie wysyłki do fabryki Lampizator, gdzie sprzęt przejdzie przegląd i podstawowy serwis. Do nowego użytkownika 
pojedzie sprzęt pewny, aby mógł on się nim cieszyć przez lata jak nowym i mieć pewność, że parametry techniczne i brzmienie 
spełniają rygorystyczne standardy Lampizatora. Jedyna opłatą za tę usługę będzie opłata za wysyłkę z fabryki do klienta oraz 
ewentualna opłata za nowe opakowanie czy lampy itp. Istnieje też możliwość domówienia odpłatnego upgrejdu, przeróbki, 
doposażenia czy wymiany oprogramowania itp. 

Produkty na zamówienie Przyjmujemy zlecenia na wykonanie produktów całkowicie na zamówienie - o wyglądzie, parametrach i cechach nieujętych w 
ofercie handlowej. Ceny, specyfikacje, czas wykonania, dostawa, oprogramowanie i instalacja są całkowicie indywidualnie 
negocjowane pomiędzy zamawiającym a fabryką. Zlecenie takie może mieć charakter indywidualny jak i firmowy, jako projekt czy 
prototyp sprzętu do produkcji przez inne podmioty.

http://www.lampizatorpoland.com

