
  

 
 

 

M O N I T O R Y  S T U D Y J N E  •  N A G Ł O Ś N I E N I E  •  M I K R O F O N Y  •  S Y S T E M Y  B E Z P R Z E W O D O W E •  A K C E S O R I A   

S Ł U C H A W K I  •  I N T E R F E J S Y  A U D I O   

 NAJLEPSZY 
WYBÓR  2 0 1 5  



 

 

 
 

 

 
Wszyscy rodzimy się ze zmysłem słuchu! Oczywiście, niektórzy rozwijają go bardziej niż inni, ale zasadne 
pozostaje pytanie, do czego potrzebne nam są dźwięki? Profesjonaliści postrzegają je inaczej niż amatorzy... 
Prodipe rozwiązał ten problem poprzez profesjonalne produkty, dostępne dla wszystkich i stosowane przez 
wielu zawodowców. Nie musisz wierzyć nam na słowo. Sam je sprawdź, a wtedy zrozumiesz, dlaczego 
wybierzesz Prodipe. 

Prodipe - nowy sposób myślenia 

PO PIERWSZE: KIM JESTEŚMY? 
Jesteśmy francuską firmą, która postanowiła wykorzystać potencjał globalizacji. Korzystamy z najlepszych 
jednostek produkcyjnych i nie boimy się przyznać, że są zlokalizowane w Azji. W dziedzinie elektroniki, 
tylko tamtejsze zakłady pozwalają zachować tak korzystny stosunek jakości do ceny. 

Ponadto fabryki, z którymi współpracujemy, to zakłady produkcyjne wielu innych największych marek na 
rynku. Dzięki połączeniu wiedzy francuskich inżynierów i wykonawstwa najlepszych azjatyckich fabryk, 
otrzymaliśmy: 

GAMĘ PRODUKTÓW JAKOŚCI IDENTYCZNEJ Z UZYSKIWANĄ PRZEZ 
NAJLEPSZE MARKI NA RYNKU, ALE W BEZKONKURENCYJNYCH CENACH. 

 

Proces projektowania oraz badania są prowadzone we Francji, przy aktywnym udziale Ludovica Lanena, 
który testuje wszystkie prototypy. Po zakończeniu badań, produkty zostają zatwierdzone tylko, jeśli spełniają 
wszystkie wymagania. Produkty PRODIPE są wykorzystywane na największych scenach i w najlepszych 
studiach nagrań. 

Aby uzyskać tak wysoką jakość w tak niskiej cenie zastosowaliśmy drakońskie metody: 

Formy naszych produktów: jeśli to możliwe, stosujemy formy wielokrotnego użytku, co ogranicza koszty 
produkcji. 

Największy nacisk kładziemy na jakość części głównych: elektroniki, podzespołów wszystkich produktów, 
a także cewek mikrofonów. Ten zabieg produkcyjny pozwala nam oferować produkty najwyższej jakości w 
najniższej cenie. 

Żadnych pośredników: zaspokajając zapotrzebowanie producentów na komponenty, mamy pewność, że 
zapewniamy najwyższą jakość produktów za najniższą cenę. Posiadamy również własny kanał dystrybucji, 
co dodatkowo zmniejsza koszty rynkowe o co najmniej 30%. 

Prodipe wyeliminował wszystkie zbędne koszty przy zachowaniu najwyższej jakości produktów. 

W epoce globalizacji i przepływu know-how, wysoka cena nie zawsze jest gwarantem jakości. 

Absolutnie nie negujemy osiągnięć największych graczy na rynku, ale niestety, ich produkty są często 
niedostępne dla mniej zamożnych klientów. 
Odpowiednio duży budżet daje olbrzymie możliwości wyboru, ale tym, którzy dysponują ograniczonymi 
środkami finansowymi, Prodipe oferuje produkty najwyższej jakości w najniższej cenie. 
Nie warto porównywać naszych produktów z towarami w danym zakresie cenowym. Należy 
analizować parametry techniczne produktów Prodipe, ponieważ to one gwarantują najwyższą jakość. 

 

Z PRODIPE 
PŁACISZ ZA JAKOŚĆ 

NIE ZA MARKĘ. 

 
        Jean-Luc Masson 
         Prezes IPE Music/Prodipe 



 

 

 

 

Dlaczego Ludovic Lanen i Claude Salmiéri 
zaangażowali się w pracę z Prodipe? 

Claude Salmieri 
Perkusista/Pianista/Kompozytor 

Udział w tworzeniu profesjonalnych produktów, jakości identycznej, co 
osiągalna przez najlepszych producentów na rynku, ale w przystępnej 
cenie, było dla nas motywującym wyzwaniem.. 

Odnieśliśmy sukces! Producent jest w stanie zaoferować sprzęt niezwykle 
wysokiej jakości w cenach niespotykanych na tym poziomie profesjonalizmu! 

Od 30 lat zajmujemy się muzyką i nigdy nie zaangażowaliśmy się w promocję 
produktów, które nie spełniały naszych standardów jakościowych. 

Nie prosimy, byście wierzyli nam na słowo, ale przeciwnie, dokonajcie 
porównania, a wtedy zrozumiecie, dlaczego zaangażowaliśmy się w 
promocję Prodipe. 

Produkty Prodipe reprezentują jakość porównywalną z najlepszymi 
produktami na rynku, których używamy na co dzień. 

PORÓWNAJ PRODIPE Z NAJLEPSZYMI. I TY TAKŻE GO WYBIERZ! 

Monitory Studyjne 

TDC 8 / TDC 6 / TDC 

5 Pro8 V2 / Pro5 V2 

Pro6  / Pro8 3W  

Pro10S V2 / MS 4C 

P. 04-05 

P. 06-07 

P. 08-09 

P. 10-11 

Ludovic Lanen Systemy nagłaśniające 
CAB100 / CAB200 P. 12-13 

Ingénieur du Son 

Mikrofony  
TT1 / TT1 Pro / TT1 Instrument / MC1 / TT1 Pro Pack Lanen 

V85 Lanen / M85 Lanen / MC1 Condenser 

STC-3D / ST1 / Prodipe iMic / ST USB 

Duo A1 / RSL / Ribbon 1 

TT100 SOLO UHF / TT100 UHF Duo 

Seria DSP - UHF Headset Lanen / Micro Lavalier 

DR8 – Drum Mic Set 

Akcesoria 

P. 14-15 

P. 16-17 

P. 18-19 

P. 20-21 

P. 22-23 

P. 24-25 

P. 26-27 

P. 28-29 

Słuchawki  
Pro 880 / Pro 780 / Pro 980 

Pro 580 / IEM3 / Prodipe 3000BR / 3000W / 3000B 

P. 30-31 

P. 32-33 

Interfejsy Audio/Midi 
Studio 88 Pro / Studio 22 Pro 

Studio 22 USB / USB Midi Interfaces P. 34-35 

Mikrofony Instrumentalne 21 

Seria 21 / Kapsuła 21/  
SB 21 /GL 21 

VL 21/CL 21/BL21 

PL 21 Salmieri 

P. 36-37 

P.38-39 

P. 40-42 

P. 43 

Muzyk sesyjny i akompaniator takich artystów jak: 

Ray Charles, Frabce Gall, Michel Berger, Renaud, 

Don Cherry, Marvin Gaye, Veronique Sanson, 
Vladimir Cosma, Lalo Schiffrin, Yves Simon, 

Robert Charlebois, Francis Carbel, Larry Carlton 

czy Robben Ford. 
 

Brał udział w największych musicalach na świecie. 

 
Dziś gra również w kwintecie jazzowym  

Projection Jazz Series. 

SPIS TREŚCI 

Inżynier dźwięku  

 
Przez wiele lat pracy jako realizator Live/Studio 

stał się żywą legeną. Pracował z takimi artystami 

jak: Francis Carbel, Narodowa Orkiestra 
Jazzowa, Francois Beranger, Patricia Kaas, Serge 

Lama, Claude Salmieri, Bertnard Lajudie, Paga 

Group, Michel Delpech, Francis Lalanne, Jean 
Felix Lalanne, Dee Dee Bridgewater, Gibelrt 

Montagne, Rose Laurens, Chimene Badi, Yves 

Duteil, Zachary Richard i Nolwenn Leroy. 



  

  

MONITORING 

Z Prodipe wszystko jest możliwe! NOWOŚĆ 

TDC 8 
 

PARA 

Monitory  koaksjalne 

Woofer 8 cali 1/4 aluminiowy stożek 

 Tweeter         jednocalowy stożek z izolacją magnetyczną, z naturalnego jedwabiu 

Moc woofer: 100 Wat - tweeter: 40 Wat 

Pasmo przenoszenia       40Hz-20KHz (+/-3dB) 

Stosunek sygnał/szum           Ponad 98 dB (A) 

Aktywny crossover 

Korekta wysokich tonów -2dB, -1dB, 0dB, +1dB 

Impedancja wejściowa 20 kOhms symetryczna- 10 kOhms a symetryczna 

Złącza 
1 x XLR symetryczny - 1 x Jack symetryczny/asymetryczny - 1 x 

RCA asymetryczny 

Zasilanie 110-120V~/60Hz i 220-240V~/50Hz (wybierany z przełącznikiem) 

Wymiary 350mm(wys) x 250mm(szer) x 280mm(gł.) // 10Kg / PCS 

 

Tym, którzy szukają głośników monitorujących doskonałej skuteczności, komfortu i bezpieczeństwa bez 
utraty jakości, Prodipe oferuje produkty wydajnościowo porównywalne z najbardziej znanymi modelami. 

Doskonałe produkty dostosowane do wymagań zawodowców. ,, 
Luizinho Mazzei 

Inżynier dźwięku • Brazylia 

Jeden z najlepszych i najbardziej popularnych inżynierów dźwięku w Ameryce Południowej. Producent , 

obecny na rynku od prawie 20 lat, Luizinho Mazzei zaczynał karierę w Studios Mosh, by później poświęcić 

się działalności niezależnej. Pracował przy tworzeniu wielu krążków, które zyskiwały status złotych, 

platynowych lub diamentowych, Luizinho Mazzei był wielokrotnie nominowany do nagrody Grammy za 

udział w szczególnie innowacyjnych projektach. 
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Wytrzymałe, kompaktowe głośniki TDC (Technologie de Diffusion Coaxilae), 
zapewniają niespotykaną precyzję i charakterystykę kierunkowości. 

 

8” MONITORY  |  BI-AMP | 140 W 



 
 

TDC 5 (PA 

PARA  

NOWOŚĆ 

 

TDC 6  

NOWOŚĆ 

PARA 

T D C 6  

Monitory studyjne Koaksjalne 

 Woofer 6.5» cala 1/4 aluminiowy stożek 5 cali 1/4 aluminiowy stożek 

 
 Tweeter 1 jednocalowy stożek z izolacją magnetyczną, z naturalnego jedwabiu 

  Moc 60 Watts LF, 20 Watt HF 40 Watt LF, 20 Watt HF 

 Pasmo przenoszenia 50Hz-20KHz (+/-3dB) 60Hz-20KHz (+/-3dB) 

 Stosunek sygnał/szum 
 

powyżej 95 dB typ (A) powyżej 92 dB typ (A) 

Aktywny Crossover 

 Korekta wysokich tonów 
 

-2dB, -1dB, 0dB, +1dB 

 Impedancja wejściowa 
 

20 kOhms symetryczna - 10 kOhms asymetryczna 

 Wtyki 1 x XLR symetryczny - 1 x Jack symetryczny/a symetryczny - 1 x RCA 
asymétrique 

 Zasilanie 110-120V~/60Hz et 220-240V~/50Hz (wybierany z przełącznikiem) 

 Wymary 306.5mm (wys) x 210mm (szer) x 251mm (gł) // 8Kg / PCS 274.8 mm (wys) x 181 mm (szer) x 210 mm (gł) // 6Kg / PCS 

 

Stylowy i kompaktowy 
Koaksjalna technologia z głośnikiem wysokotonowym w centrum 

głośnika niskotonowego umożliwia stworzenie głośnka 

kompaktowego, którego precyzja wykracza poza standardowe 

modele. 

 

Pomysłowy 
Stojący płasko lub na statywie (platynowym) głośnik, może być 

używany jako profesjonalny sprzęt. Ale produkty gamy TDC mogą też 

być stosowane w dwójnasób: nachylona pod kątem 20° podstawa 

umożliwia postawienie głośnika bezpośrednio na biurku lub obok 

komputera. Nachylenie pod kątem 20° do płaszczyzny ukierunkowuje 

fale dźwiękowe w stronę ucha zapewniając optymalny i 

spersonalizowany odbiór dźwięku. 

Precyzja 
Technologia koaksjalna umożliwia emisję basów i sopranów z tego 

samego punktu, co zapewnia wyjątkowo dokładny obraz stereo i 

jednorodność tonów w większym zakresie kątowym w pionie i 

poziomie. 

Na nowo odkryłem technologię 

głośników koncentrycznych dzięki 

TDC 5, 6 i 8. Są doskonałej jakości 

jak na tak niską cenę. 

 

Mój sprzęt to Prodipe! 

 ,, 
Fifi Chayed 

TDC5 TDC6 

Basista - Kompozytor • Francja 

WSPÓŁPRACOWAŁ Z TAKIMI GWIAZDAMI 
JAK: 

LIVE: Chance Orchestra, Diane Dufresne, Gilbert 

Montagné, Sylvie Vartan, Catherine Lara, France Gall, 
Sacha Distel, Babik Reinhardt, Jean-Marie Ecay, Dee 
Dee Bridgewater, Paul Mauriat, Dionne Warwick, 

Carmine Appice, Manu Dibango, Idrissa Diop, Michel 
Legrand, Ray Gomez, Thierry Eliez, Guitars Unlimited, 
Patrick Bruel, Artmengo, Guy Marchand, Pierre Vassiliu, 

Richard Clayderman, Ginie Line, Alizée, Association 
Laurette Fugain, Eddy Mitchell, Julie Zenatti, Jean 
Claudric, manager Dany Brillant i Hélène Segara, Sylvain 

Luc, Larry Carlton, Robben Ford, Billy Cobham, Ernie 
Watts, Frank Gambale... 

STUDIO: Diane Dufresne, Paul Mauriat, Michel 
Legrand (ścieżki dźwiękowe), Babik Reinhardt, France 
Gall, Michel Leeb, Sacha Distel, Jean-Marie Ecay, 
Michal, Ginie Line, Idrissa Diop, Moktar Samba, Bruno 
Coulet (ścieżki dźwiękowe), Alizée, Mylène Farmer, i 
wieloma innymi 

5 

5” | BI-AMP 

75 WATT 

 

 

6”  |  BI-AMP 

90 WATT 



 

 

GŁOŚNIKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI... TAK! ALE W CENIE PRODIPE! 

Gama głośników Pro 5, Pro 8 i Pro 10S 

NOWOŚĆ 

PARA 

PRO 8 V2  

, 

Prodipe wykorzystuje w produkcji komponenty najwyższej jakości, 
aby zagwarantować wytrzymałość i niezawodność swoich 
produktów! 

 Głośniki wysokotonowe, stożek z czystego jedwabiu, wszystkie 
elementy magnetyczne zostały pokryte ferrofluidem, który poprawia 
jakość wysokich częstotliwości dźwięku. 

 Głośniki niskotonowe są teraz aluminiowe. Tworząc głośniki z 
aluminium, zyskaliśmy ulepszoną skuteczność przetwarzania bardzo 
wysokich i bardzo niskich tonów, oraz lepszą stabilność 
dynamiczną. 

 Magnesy przetworników są osłonięte nakładkami ze stali 
anodowanej, a przejście od jednego przetwornika do drugiego 
odbywa się za pomocą filtra aktywnego. 

 Obudowa jest wykonana z drewna dużej gęstości, co gwarantuje 
wysoką jakość dźwięku. 

,, 
Clarence McDonald 

Producent – Autor tekstów - Aranżer - Klawiszowiec 
• USA Wybitna kariera muzyczna niezwykleu talentowanego 
Clarenc’a McDonalda trwa już ponad 40 lat. Jest twórcą 
utworów, które naznaczyły naszą epokę. Jakość jego tekstów 
i reputacja pozwoliły mu na współpracę z takimi gwiazdami 
jak Bill Withers, Billy Preston, Patti LaBelle, Johnny Mathis et 
Deneice Williams. 

Jeśli chcesz usłyszeć czyste 
brzmienie, 

posłuchaj Prodipe! 

. . . 
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Głośnik niskotonowy wykonany w całości z aluminium, nowy układ elektroniczny 
z systemem bi-amp dla jeszcze lepszej jakości i równowagi dźwięku. Obecnie 
produkowana jest ulpeszona wersja 2 (V2). 
 



  

PRO8 V2 (PARA)  PRO 5 V2 

PARA PRO5 V2 (PARA)   NOWOŚĆ 

PRO5 V2 

- 

Przetwornik wysokotonowy 1” (25mm). Stożek z jedwabiu 

Ekranowanie magnetycznie 

Wzmacniacz/Moc woofer : 50 Watt - tweeter : 25 Watt woofer : 100 Watt - tweeter : 40 Watt 

Pasmo przenoszenia 50Hz-22kHz +/- 2.0dB 45Hz-22kHz +/- 2.0dB 

Wymiary 291 x 196 x 228 mm 381 x 265 x 304 mm 

  Waga 7 kg 13 kg 

 

 

 W przeciwieństwie do wielu innych producentów, zamontowaliśmy 

port Bass reflex na przedniej stronie głośnika w celu poprawy 

skuteczności przenoszania niskich tonów, co umożliwia 

umieszczenie głośnika w dowolnym miejscu. Złącza nadają się do 

uniwersalnego zastosowania: XLR lub Jack TRS 6.35 dla połączenia 

symetrycznego oraz RCA dla połączenia asymetrycznego.  

 Kompaktowy i elegancki design 

 Najwyższa jakość wykończenia 
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75 WATT 
Profesjonalne monitory studyjne 

         Monitory studyjne 8” (140 Watt)            Monitory Studyjne 5” (75Watt) 

Monitory Pro8 V2 mają 

fantastyczne brzmienie i szeroką 

bazę stereo! Do tego świetny 

punktowy bas idealny do wielu 

stylów.. 

  

Innym ulubionym produktem 

prodipe jest mikrofon 

wstęgowy. Świetne gładkie 

brzmienie idealne do wokali i 

instrumentów akustycznych.. 

Do tego wybór charakterystyki: 

kardio, ósemkowa czy dookólna 

czynią ten mikrofon świetnym 

narzędziem. Nie można sobie 

pozwolić by nie mieć tych 

produktów w swoim studiu! 

Damon Sawer 
Producent – inżynier dźwięku – UK 

Główny realizator w Platform Studio. 

Amy Winehouse 

Craig David 

Archive, 

Robbie Williams 

Ringo Starr  



  

PRO 6  

( P A R A )  

PARA 

 

N e u t r a l n o ś ć  
Nowe głośniki Prodipe Pro 6 cechuje nie tylko niespotykana 

elegancja... 

Tworząc doskonałej jakości aluminiowy głośnik nisokotonowy 6” 
wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe, otrzymaliśmy niezwykle 

skuteczny produkt: idealna równowaga basu zapewnia precyzyjną 
restytucję, doskonałą neutralność i wysoką dynamikę dźwięku. 

Umieszczając Pro 6 poziomo, na wysokości odsłuchu, słuchacz 

korzysta z szerszej i optymalnej strefy restytucji dźwięku. 

I jak zwykle, profesjonalna wydajność pozostaje w bezkonkurencyjnej 
cenie. 

 
Jean-Félix Lalanne    Aluminiowy woofer 6” oraz podwójnym tweeter 
Gitarzysta - Kompozytor • Francja 

Wybitny gitarzysta, Jean-Félix Lalanne jest 
geniuszem: 
 Uczeń Marcela Dadi, w wieku 17 lat wydał solowy album z 
interpretacją Nokturnów, Walców i Polonezów Chopina. 
Studiował orkiestrację, obecnie jest aranżerem. 
 W wieku zaledwie 20 lat skomponował pierwszą 

Symfonię. 
 Producent - autor tekstów (Bonnie Tyler, Chimène Badie, 

Maxime Leforestier, Hélène Ségara, Lara Fabian, Amaury 
Vassily...). 
 Nominowany do prestiżowej nagrody Victoires de la Musique w 

1986 roku za ścieżkę dźwiękową do «Le Passage» Alaine’a 
Delona, a następnie w 2004, za muzykę do «Dédales» René’a 
Manzora. 
 W 2010, został podniesiony do rangi Kawalera Sztuki i 

Literatury. 
 Dyrygent, muzyk, kompozytor, pisarz, aranżer i producent, 
J-F Lalanne nagrał ponad 26 albumów i współpracował z 
największymi gitarzystami, takimi jak: McLaughing, Larry 
Corryel, Chet Atkins, Jerry Reed czy Doc Watson. 
 Autor koncepcji «Wokół gitary». 

 Jest już dostępna aplikacja na iPhone i iPad z jego 

muzyką: http://itunes.apple.com/fr/app/lalanne-guitar/ 

               90 Watt 

 H F  2 x 1” jedwabny stożek (tweeter) i 6.5” Aluminiowy (woofer) 

 Wtyki  XLR, 1/4” TRS, RCA 

  Kontrola Regulacja głośności/korekta wysokich tonów 

MOC 90 Wat 

Pasmo przenoszenia 40Hz-30kHz +/- 2.0dB 

Wymiary 240 (wysokość) x 315 (szerokość) x 250 (głębokość) // 9 kg 

 

8 

90 WATT 
PERFEKCYJNA RÓWNOWAGA POMIĘDZY NISKIMI I WYSOKIMI TONAMI ! 

Głośniki Pro 6 to doskonały 

kompromis 

pomiędzy najwyższą jakością 

odsłuchu w domowym studio, a 

ceną. Rozmiar dostosowany do 

każdego środowiska pracy i 

elegancja, o której nie należy 

zapominać przebywając w jednym 

pomieszczeniu przez dłuższy 

okres czasu. 

Pierwsza gwiazdka: za wierny 

odsłuch, który pozwala na 

doskonałą restytucję nawet przy 

niskim poziomie głośności. Druga 

gwiazdka: za niewielkie niebieskie 

światełko, które tworzy atmosferę 

sprzyjającą kreatywnej dynamice. I 

trzecia gwiazdka: za zaskakująco 

niską cenę głośników doskonałej 

jakości! 

 

http://itunes.apple.com/fr/app/lalanne-guitar/


  

Trójdrożne głośniki w domowym studio, 

marzenie się spełniło! 

  NOWOŚĆ 

PARA 

PRO 8-3W  

„Ceny głośników trójdrożnych były tak wygórowane, że ich posiadanie 

w domowym studio było nieosiągalnym marzeniem. 

Kilka informacji technicznych: dzięki trzem kanałom, każdy z głośników 

może zostać zoptymalizowany dla określonego pasma częstotliwości, 

co pozwala uzyskać jednorodny dźwięk basu i znacznie dokładniejsze 

tony średnie. 

Specjalizujemy się w produkcji profesjonalnego sprzętu audio,  

a jakość dźwięku naszych produktów jest najwyższa. 

„Tym razem również nie wierz nam na słowo. Sprawdź w najbliższym 

sklepie najnowsze produkty Prodipe Pro 8 - 3W i zaufaj własnym 

uszom.” 

Claude Salmiéri i Ludovic Lanen 

Studyjny aktywny mikrofon monitorujący trójdrożny 

 LF 8 cali z izolacją magnetycznym i membraną z włókna 

 MF 4 cali z izolacją magnetycznym i membraną z włókna 

 HF 1 cal z izolacją magnetycznym i membraną z włókna. 

 Moc 90 W Woofer, 40W Mid, 20 W Tweeter 

Pasmo przenoszenia 45Hz-22KHz (+/-3dB) 

Stosunek sygnał/szum     >95dB Typ (A)  

Aktywny Crossover 

 Impedancja wejściowa 20K Ohms symetryczna / 10K Ohms a symetryczna 

 Złącza wejściowe                 XLR & TRS symetryczne/asymetryczne/RCA asymetryczne 

 Kontrola -2dB, -1dB, 0dB, +1dB, +2dB 
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90 WATT LF  |  40 WATT MF  |  20 WATT  HF 

„Do słuchania moich 
kompozycji używam 
monitorów PRO 8 -
3W! 
Wyjątkowa jakość!” 
 

Vladimir Cosma 
Kompozytor – Drygent – Wiolonczelista 
/Francja 
 
Skomponował ponad 200 utworów do 
filmów i seriali. 
 
Ogromny wkład we Francuskie kinoi 
wiele nagród na koncie to tylko kilka 
sukcesów którymi może się poszczycić. 



 
 

Głęboki bas  

Profesjonalny niskotonowy głośnik ze wzmacniaczem 10”, 225-watowy subwoofer z regulacją 
głośności, przeznaczony do współpracy z głośnikiem monitorującym z serii Prodipe. 

PRO10S V2 
2
2
5
 
w
a 

 

Na występy w klubach 

międzynarodowej klasy, u osób 

prywatnych, czy na Festiwalu 

Filmowym w Cannes, wybieram 

sprzęt z największą dokładnością. 

W moim studio, używam systemu 

Monitoring Prodipe Pro5 + 

Subwoofer Prodipe Pro10S 

ponieważ w pełni spełnia moje 

wymagania. 

 NOWOŚĆ 

 ,, 
Stosowany przez wielu specjalistów głośnik monitorujący i subwoofer 

Prodipe, oferują dźwięk bardzo wysokiej jakości w częstotliwości 

liniowej, a także znacznie lepszą definicję średnich tonów, którym 

towarzyszą krystalicznie czyste tony wysokie. 

Michaël Canitrot 
DJ i producent • Francja 

DJ, producent i twórca So, Happy in Paris?, Michaël 
Canitrot vit żyje swą największą pasją: muzyką. W 
każdy weekend prezentuje swoje utwory w najlepszych 
międzynarodowych klubach. Sound designer dla 
największych marek towarów luksusowych, takich jak 
Dior, Cartier, Versace, D&G czy Prada, odpowiada 
również za sound design Festiwalu Filmowego w 
Cannes. Skrupulatność, pasja i wrodzona perfekcja 
uzupełniają muzyczną kreatywność Michaëla. Jego styl 
to eklektyczne, rytmiczne i melodyjne połączenie 
rytmów house, pop, rock i disco. Po sukcesie Desire 
wydanym przez Aime Music, Michaël zaprezentował 
kompilację So, Happy in Paris? we współpracy ze 
słynną brytyjską wytwórnią Defected, i nowy głośny 

tytuł You and I. 

Pro 10S V2 

Przetwornik niskotonowy           10” (273 mm). Aluminiowy stożek z krawędzią z gumy 

MOC  225 WATT 

Ekranowany Magnetycznie 

Połączenia symetryczne XLR lub TRS (jack 6, 35) 

Połączenia niesymetryczne RCA x 2 

Waga 17.7 Kg 

Pasmo przenoszenia 30Hz-150Hz +/- 1.5dB 

Wymiary   382 (wysokość) x 355 (szerokość) x 398 (głębokość) 

Po 35 latach prób i koncertów na wysokim poziomie głośności, czułem, że moje 

uszy są zmęczone... Ale wcale tak nie było. Okazało się, że to stare głośniki były 
wadliwe... Dzięki nowym TDC 6 moje uszy nareszcie odpoczywają... 

Brawo PRODIPE! ,, Ka lo u  Basista • Francja  

1 0  

N a j b a r d z i e j  p o żą d a n y  b a s i s t a ,  ś c i a n y  j e g o  d o m u  s ą  p o k r y t e  z ł o t y m i  k r ą żk a m i .  
W sp ó ł p r a c ow a ł  z  G r a v e  D i g g e r  i  g i t a r z y s t ą  Z a g i e m  w  1 97 8  ( R e p r i s e s  d e  B i j o u ,  

T é l é p h o n e ,  S t a r s h o o t e r ,  S t a t u s  Q u o  i  M o n g o l o ï d  d e  D e v o )  W  1 9 80 ,  K a l o u  d o ł ą c z y ł  d o  

M u ta n t s .  G r up a  z o s t a ł a  p r z ek s z t a ł c o na  w  T e t r y l  ( 82  8 4 ) .  S u k c e s  z a p e w n i ł y  j e j  2  

k a w a ł k i  z e  s k ł a d a n k i  P L E I N  W A T T  z  u d z i a ł e m  E l l i o t t a  M u r p h y ’ e g o .  W  E l m e r  F o o d  B ea t  

(  8 9  d o  d z i ś )  z a g r a ł :  Da n i e l a ,  Co u r o u co u co u  R op l o p l o ,  L a  g r o s s e  J o c e l y n e ,  

L ’ i n f i r m i è r e ,  L e  p l a s t i q u e  c ’ e s t  f a n t a s t i q u e  ( u t w ó r  w y k o r zy s t a n y  p r ze z  M i n i s t e r s t w o  
Z d r o w i a  w  k a m p a n i i  p r o m u j ą c e j  s t o s o w a n i e  p r e ze r w a t y w )  –  a  t a k z e  L a  c a i s s i è r e  d e  

c h e z  L e c l e r c .  O b e c n i e ,  K a l o u  n a l e ży  d o  H e l l s c r a c k ,  a l e  g r a  r ó w n i e ż  z :  S t  V i n c e n t ,  
J a y w o o d ,  L ’ O r e i l l e  C r o q u é e  e t  l e  p e t i t  d e r n i e r ,  R o m a n  E l e c t r i c  B a n d . . .  

SUBWOOFER  225 WATT 



  

Niezwykłe multimedialne głośniki! 

40 watów szczęścia! 

MS4C  

M O N I T O R Y  M U L T I M E D I A L N E  4 ”  

PARA 

 NOWOŚĆ 

Zestaw 2 multimedialnych monitorów 

Zaprojektowany do domowych studiów nagraniowych 

 L F     4‘’ ekranowany magnetycznie kevlarowy głośnik 

 HF 1’’ ekranowany magnetycznie tweeter z jedwabiu 

MOC 40 watts @1% THD+N na kanał 

Pasmo przenoszenia 60Hz-20KHz 

 Stosunek Sygnał/Szum >90dB typ (A) 

Pasywny crossover 

Impedancja wejściowa 10K Ohms asymetrycznie 

Złącza        RCA & AUX asymetryczne 

 Wkaźnik zasilania Włącznik z diodą na tylnym panelu 

Wymogi  zasilania 220-240V~/50Hz 

Wymiary 205mm (wysokość) x 160mm (szerokość) x 170mm (głębokość) // 8 Kg/para 

 

Dwustronne 

MS4C stanowią połączenie studyjnego głośnika monitorującego 

 i głośnika multimedialnego bliskiego pola. 

Można go nabyć już za jedyne 149€. Głośnik koncentryczny TTC 4” bi-

amp jest podłączony do głośnika pasywnego. Bezkompromisowa 

jakość i precyzja dźwięku odsłuchu monitorowego i indywidualnego. 

Głośnik PRODIPE MS4C do użytku multimedialnego, (czytnik MP3, 

komputer, odtwarzacz DVD, klawiatura...), okazuje się niezwykle 

skuteczny zapewniając profesjonalną jakość dźwięku. 
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„Jeśli monitory, 
   to tylko PRODIPE” 



  

 
 

COMBO AMPLI-INSTRUMENTS 

Nagłośnij dowolne wydarzenie 

ve cion 

3 WTYKI do jednoczesnego podłączenia: mikrofonu, 
gitary, klawiszy, perkusji, czytnika audio... 

CAB100 
 

CAB200 
 

CAB100 CAB200 

           2-drożny koaksjalny system nagłośnieniowy 

10’’ ekranowany magnetycznie głośnik 12’’ ekranowany magnetycznie głośnik 

   HF 3 pouces avec isolation magnétique et cône en fibres 

   MOC 200 Watts RMS 100 Watts RMS 

Pasmo przenoszenia 35Hz-20KHz (+/-3dB) 40Hz-20KHz (+/-3dB) 

Stosunek Sygnał/Szum     >95dB Typ (A) 

Aktywny crossover 

Impedancja wejściowa 20K Ohms asymetryczne / 10K Ohms Symetryczne 

Złącza 1 x MIC (XLR), 2 x liniowe (TRS 6,35 mm stereo) 1 x Instrumentalne (TRS 6,35mm stereo) 

Wyjście 1 x Link XLR 

Regulacja BASS / TREBLE            -6dB +6dB 

  Regulacja wejść  stereo, mic, instrument niezależnie (wspólny poziom MASTER) 

 Wymogi zasilania 110-120V~/60Hz et 220-240V~/50Hz (do wyboru) 

Wymiary 500mm(W) x 372mm(SZ) x 370mm(Gł) 310mm(W) x 218mm(SZ) x 230mm(Gł) 

 

Obudowa: zamiast plastiku zastosowaliśmy drewno ze względu na jego właściwości rezonansowe. 

Akustyka: jeden głośnik umożliwi nagłośnienie instrumentalistów (gitarzysta, pianista, wokalista, 

perkusista...), a już dwa głośniki pozwolą nagłośnić każdego rodzaju imprezę. 

Woofer koncentryczny: preferujemy technologię koncentryczną, co oznacza, że głośnik wysokotonowy 

w boomerze oferuje niezwykle czyste tony niskie i wysokie. Jakością zbliżone do dźwięków studyjnych. 

100 na 100 Watów RMS = CAB 100 do nagłośnienia instrumentu lub małej imprezy. 

200 na 200 Watów RMS = CAB 200 do pomieszczeń o większej kubaturze. 
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TANIO I PROFESJONALNIE ! 

LF 



  

 
 

Pracujemy z dźwiękiem. CAB 100 i 200 to głośniki zapewniające 

wszechstronne brzmienie. Polecamy je wszystkim muzykom, ale 

również właścicielom niewielkich lokali (bary, restauracje, puby, etc), 

którzy dzięki niedrogiemu profesjonalnemu sprzętowi będą w stanie 

zapewnić udźwiękowienie każdego rodzaju imprezy: od konferencji po 

koncert rockowy, dzięki sprzętowi o niezrównanej jakości brzmienia 

produktów w tym przedziale cenowym.  

Claude Salmiéri i Ludovic Lanen 

Nowy wymiar dźwięku 

CAB 100 i CAB 200 mogą zapewnić udźwiękowienie każdej imprezy. Stosowane samodzielnie lub 
w parze mogą nadać dźwiękowi czystość brzmienia akustycznego: 

 Dwa wejścia L&R Jack 6.35 mm do podłączenia instrumentów w stereo (klawisze cyfrowe, 
elektroniczne bębny etc.) jak również czytników, MP3, komputera, smartfonu... 

 Wejście mono HiZ Jack 6.35 mm do podłączenia instrumentów elektro-akustycznych (gitary, 
skrzypce...). 

 Wejście XLR do podłączenia mikrofonów. 

 Wejście Link XLR Output do wzmacniaczy kaskadowych lub połączenia z systemem 
wzmacniającym CAB. 

 Każde wejście posiada regulację głośności, dzięki czemu można w łatwy sposób określić głośność 

ogólną. 

 CAB 100 i CAB 200 zawierają również korektor tonów niskich i wysokich do dostrojenia ustawień. 

W zespole, każdy muzyk może, niezależnie od siebie używać CAB 
100 lub CAB 200. To świetny sposób na tanie udźwiękowienie z 
zachowaniem czystości akustycznej dźwięku. 

CAB 100 & CAB 200 jako monitory sceniczne: nchylenie pod kątem 
45° zapewnia precyzyję odsłuchu, każdy muzyk może mieć swój 
własny monitor sceniczny z dostosowanymi ustawieniami. 

CAB 100 i CAB 200 jako głośnik frontowy: stojące na podstawie i 
podłączone do miksera, CAB 100 lub CAB 200 mogą pełnić funkcję 
głośników frontowych w niewielkich salach klubowych, salach prób, 
etc. 

Jestem gitarzystą, wokalistą, 

autorem tekstów, i naturalnie to, 

czego szukam w sprzęcie, to 

czystość i dokładność brzmienia. 

Doskonałym pomysłem było 

zastosowanie technik studyjnych 

w zwykłych głośnikach! 

Do nagłośnienia niewielkich 

scen, w pubach, kawiarniach, 

młodzieżowych domach kultury 

(instrumenty combo + wokal) 

wystarczy jeden głośnik! 

Wypróbuj CAB 100 / 200. 

Prodipe i jego wspaniałe 

brzmienie! Bezsprzecznie, jestem 

na TAK! 

CAB100 CAB200 
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Autor – Kompozytor / Francja 



MIKROFONY 

 

D Y N A M I C Z N E  

 
Mikrofon warty 150€ możesz mieć już za 39€. Wypróbuj! 
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LANEN 
TT1 PRO 
PACK 

Czułość 

  Charakterystyka 

Pasmo przenoszenia 

Impedancja wyjśiowa 

W zestawie taniej! 

 TT1 PRO bez włącznika 

Kardioidalny 

             Zespół Prodipe to geniusze! W tym mikrofonie niska jest tylko cena! 

Basista • Wielka Brytania 
Adam Falkner jest członkiem zespołu One eskimO. Grupa właśnie zakończyła dwuletnie tourne po Stanach Zjednoczonych z serią 

występów na festiwalu Coachella i Mile High Festival. Po wielkim sukcesie utwór «Kandi» zdobył tytuł «Najlepszego Utworu Roku». 
Adam również koncertował, nagrywał, i towarzyszył w tworzeniu programów TV takim artystom jak: Mark Owen, Beverley Knight, 

Judie Tzuke, Girls Aloud, Delta Goodrem, Sophie Ellis Bextor, Busted, Ray Cooper, Steve Craddock, Rushmore, Boy George (dans 
le West End Musical, Taboo), Kristian Leontiou, Nick Mason (Pink Floyd), Kelly Osbourne, JC Chasez, Avril Lavigne, G4, Gabrielle, 

Hilary Duff, Amy Studt, Suggs, Maria Willson, Toyah, Ana Jonsson, A1, Akayzia Parker, Robert Post i Peter Sarstedt. 

--49dB±3dB (0db=2.2mV/Pa) 

 

TT1 
avec interrrupeur 

600Ω ±30% 

50Hz-15KHz 

„Za 39 euro, te mikrofony oferują taki sam poziom jakości, co produkty 

najlepszych producentów, których używam na największych scenach do 

nagłośnienia występów wielu artystów (wokal i instrumenty). 

 

Niech cię nie zwiedzie niska cena! Nie porównuj ich z mikrofonami niskiej klasy! 

Przetestowałem i porównałem ponad sto mikrofonów. Wiele z nich było znacznie 

droższe, słabsze parametrowo i mniej wydajne niż ten, który wybrałem i 

zoptymalizowałem w celu opracowania TT1, TT1 Pro i TT1 Instruments, za których 

wydajność ręczę. 

Od ponad 30 lat większym zaufaniem darzę własne uszy niż kryteria cenowe. 

Sam używam serii mikrofonów «TT1» na największych scenach, jak festiwal 

jazzowy z Orchestre National de Jazz, a także w salach od 1 000 do 8 000 

słuchaczy, zwłaszcza podczas ostatniego tourne Francisa Cabrela. 

 

W TYM TKWI MAGIA PRODIPE!“ 

Ludovic Lanen 

Dlaczego właśnie gama mikrofonów TT1? 

      Kardioidalna 

Dynamiczny 

TT1 P 
sans interr 

--49dBV/Pa (2.2m 

600 O±30% at 1k 

50-15000 Hz 

Adam Falkner 

T T 1 
LANEN 

     TT1 z włącznikiem 

Kardioidalny 

,, 

VIDEO 

TT1 PRO LANEN 

 

NOWOŚĆ 

Trzy mirofony TT1  
w zestawie z futerałem ! 

TT1 
 

TT1 PRO 



 
 

INSTRUMENTALNY 

Doskonały do nagłośnienia 
instrumentów! 

 

Dynamiczny 

 Charakterystyka     Kardioidalny 

Czułość -49dBV/Pa (2.2mV/Pa) 

Pasmo przenoszenia 50-15000 Hz 

Impedancja wyjściowa 600Ω ±30% at 1kHz 

 

Zaprojektowany specjalnie do nagłośnienia instrumentów, mikrofon TT1 z 

podwójną siatką jest przeznaczony do nagrywania i udźwiękowiania 

instrumentów smyczkowych, dętych, strunowych i perkusji, na scenie jak i 

w studio. Nowy TT1 Instrument okazuje się niezwykle skuteczny w 

połączeniu ze wzmacniaczami (np. gitarowymi). To dokładny, dobrze 

wyważony mikrofon wysokiej wydajności. 

VIDEO 

 

     K a r d i o i d a l n y  

Profesjonalny mikrofon do wokalu 
 

Dzięki wiedzy Ludovica Lanena powstał dynamiczny mikrofon 

do wokalu, którego wyjątkowa neutralność podkreśli barwę 

twojego głosu. 

Dynamiczny 

  Charakterystyka Kardioidalna 

Czułość -55dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 

Pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz 

Impredancja wyjściowa 400Ω±30% at 1kHz 

 

VIDEO 
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TT1 PRO LANEN 
INSTRUMENTALNY ! 

                 Karioidalny 

MC 1 
11 
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MIKROFONY 

D Y N A M I C Z N E  

 NOWOŚĆ 

V85 LANEN Kardioidalny  

Dynamiczny 

  Charakterystyka    Kardioidalny 

Czułość - 52dB±3dB (0db=1/Pa à 1kHz) 

Pasmo przenoszenia 60Hz-16KHz 

Impedancja wyjściowa 600 Ω ±30% 

 

Kiedy zobaczyłem serię 

mikrofonów Prodipe zaskoczył 

mnie ich świetny wygląd oraz 

rozmiary dostosowane do pracy w 

studio. Ale to nie był koniec 

niespodzianek: po przetestowaniu 

okazało się, że są równie dobre, 

jak modele znanych marek, ale 

znacznie tańsze. Obecnie 

stanowią część mojego 

asortymentu. 

Prodipe powraca do stylu vintage: korpus mikrofonu jest wykonany w 

dawnym stylu, w całości z metalu z chromowanym wykończeniem, tak jak 

legendarne mikrofony z lat 50. Dynamiczny mikrofon Prodipe o 

charakterystyce kardioidalnej z podwyższoną wydajnością, został 

stworzony przez Ludovica Lanena, dzięki czemu cechuje go niezawodna 

równowaga na scenie jak i w studio. 

Prodipe łączy styl vintage i najnowoczśniejszą technologię dźwięku. 

 ,, 
Georges Blumenfeld 
Dyrektor Marcadet Studios • Francja  

Od 1979 roku, w legendarnym studio Marcadet 
nagrywały największę gwiazdy. 
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Najnowsza technologia w stylu vintage 
 



  

Niezbędny  
dla wokalisty! 

Kardioidalny 

NAJLEPSZY !! 

Wytrzymały, wyposażony w miedzianą siatkę 

amortyzującą, M-85 został powleczony farbą 

kauczukową, podobnie jak niemalże wszytkie 

mikrofony Prodipe, dla wyjątkowej wygody i 

jeszcze większej łatwości wygłuszania 

szumów.  

Przy opracowywaniu nowego Prodipe M-85 skoncentrowaliśmy się 

szczególnie na tym, aby uzyskać doskonale neutralne pasmo przenoszenia, 

bogactwo harmonijnego brzmienia przy jednoczesnym wzmocnieniu wokalu. 

M-85 może zostać łatwo dopasowany do dowolnego rodzaju sprzętu. 

 

Nowy Prodipe, opracowany przy pomocy Ludovica Lanena, odda barwę 

twojego głosu z wyjątkową precyzją i finezją. 

Można zaliczyć go do najlepszych mikrofonów tego typu 

     MC-1 Condenser M 8 5  

    Pojemnościowy Dynamiczny / kardioida 

Pasmo przenoszenia 50 Hz ~ 16 kHz 30Hz-20kHz 

Czułość -37±3dB  (0dB=1v/pa at 1kHz): - 71 ±3dB 

Max. SPL wejścia ≥ 125dB( at 1 kHz) 

Impedancja wyjścia 600 Ω ± 30% (at 1 kHz) 100Ω±30% (at 1 kHz) 

 

MC-1 CONDENSER 

LANEN POJEMNOŚCIOWY 

Mikrofon pojemnościowy  
dla profesjonalistów! 
Mikrofon pojemnościowy cechuje większa czułość, lepsza 

rozdzielczość i dokładność od mikrofonu dynamicznego. 

Pozwala odnaleźć na scenie jakość studyjnego dźwięku. 

Wymaga podłączenia pod phantom 48V; posiada filtr 

górnoprzepustowy (- 10 dB). 

„Parametry tego mikrofonu zapewniają wyjątkową 

wydajność wokalu, eliminując problem z głoskami 

świszczącymi (przenikliwy gwizd). 

Wbudowany zaawansowany filtr anty-pop, składający się z 

pięciu rodzajów siatek o różnych rozmiarach, skutecznie 

tłumi szumy ruchu powietrza. Te same cechy zapewniają 

równie dużą skuteczność w przypadku nagłośnienia 

instrumentów.” 

Ludovic Lanen 

  
 

Kardioidalny 

VIDEO 
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M85 LANEN 
 

 

„Pracując jako inżynier 

dźwięku, miałem możliwość 

korzystania z wielu 

produktów udźwiękowienia 

wszelkiego rodzaju marek. 

Testując produkty Prodipe 

odkryłem, że parametry 

techniczne są identyczne jak 

w produktach najlepszych 

marek, co jest niezwykłe pod 

względem cenowym. Z tego 

względu głośniki i mikrofony 

Prodipe są dziś częśćią 

wyposażenia mojego studia. 

Mogę powiedzieć z całą 

pewnością, że produkty Prodipe 

zaskakują jakością i niską ceną” 
 

Rene Ameline 
Realizator – Inżynier dźwięku 

/Francja 

 
Wieloletni pracownik Studio Ferber gdzie 

nagrywają najlepsi francuzcy muzycy jak 

np. Noir Desir czy Jane Birkin. 

 NOWOŚĆ 



 

 

 

MIKROFONY 

POJ EMNOŚCIOW E 

STC-3D LANEN 

Mikrofon wokalny/instrumentalny  

Scena i studio !  

 

ST1 LANEN K a r o i d a l n y  

Kardioidalny 

B i po l a r ny  

 
Dookólny  
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VIDEO 

Czuję się zaszczycony mogąc należeć do artystów korzystających z Prodipe. Choć mógłbym opisywać 

Prodipe w samych superlatywach, powiem tylko, że te mikrofony są doskonałe zarówno do zastosowań 

studyjnych jak i na żywo. Głośniki monitorowe są równie doskonałe! 
Oby tak dalej! 

Multiinstrumentalista - Piosenkarz – Autor tekstów - Producent • USA 

Ellis Hall jest wirtuozem multiinstrumentalistą, którego styl wokalny zaskakuje różnorodnością i głębią. W młodym wieku 
rozpoczął obiecującą karierę muzyczną, odnosząc spektakularne sukcesy i współpracując z najwię kszymi wykonawcami, 
takimi jaki Temptations, Earth Wind & Fire, Herbie Hancock, Spinners i Natalie Cole, James Taylor, Warren Hill, George 

Duke, Michael Sembello, Huey Lewis and the News, Bo Diddley, Taj Mahal, Freddie Hubbard, Bobby Kimball i ToTo, Jason 
Scheff de Chicago, Bobby Womack, James Ingram i Stevie Wonder. Uznany przez krytyków jego solowy album «The Spirit 

Lingers On» jest inspirującą podróżą do duszy soulu.  

Zasilanie 

Czułość 

Filtry 

Charakterystyka 

Pasmo przenoszenia 

Impedancja wyjściowa 

Impedancja obciążenia 

Szumy własne 

Max SPL wejścia 

Stosunek sygnał / szum 

130dB (at 1kHz s1% T.H.D) // 140dB (with 10dB pad) 

-31dB/-34dB/ -35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 

20062±30% (at 1kHz) 

14/15/16dB A 

20Hz-20kHz 

Kardio/Bi/Omni 

80/79/78 dB 

x1000Ω 

 

                 Pad-10dB przy spadku 10dB/Oct. @ 100 Hz 

           Mikrofon pojemnościowy 

       48V DC 

Ellis Hall 

-37dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 

130dB (at 1kHzs1% T.H.D) 

10062±30% (at 1kHz) 

s20dB A (IEC 581-5) 

20Hz-20kHz 

Kardioidalna 

x1000Ω 

80dB 

 

STC 3D 

 
„Wyposażając moje 

studio, zaufałem Prodipe” Ten mikrofon może być stosowany zarówno w studio jak i w 
występach na żywo. Kardioidalna charakterystyka kierunkowości, filtr 
górnoprzepustowy i tłumik 10dB gwarantują jego niezawodną 
efektywność. Finezja i neutralność czynią z niego produkt 
referencyjny. 
 

ST1 zaprojektowany w oparciu o STC-3D oferuje 
identyczny dźwięk i parametry, z wyjątkiem 
trójkierunkowości. Jednokierunkowy ST1 to uniwersalny 
mikrofon pojemnościowy do użytku w studio/live 
wyposażony w wyłącznik basów i tłumik, które 
pozwalają nagłośnić: wokal, instrumenty perkusyjne, 
strunowe, klawiszowe, dęte... w wyjątkowej cenie. 



 

 

MIKROFONY 
 PRODIPE IMIC MULTIMEDIALNE 

Specjalnie zaprojektowany  
do smartfonów i tabletów 
 

Prodipe iMic został zoptymalizowany tak, by wokal lub dźwięk instrumentu 

był czysty - ciepły – a podłączenie wyjątkowo łatwe. 

Profesjonalna jakość dźwięku i łatwość nagrywania! 

Przydatny w wielu sytuacjach: podcasting, reportaże, występy, 

przemówienia, koncerty, koncerty instrumentalne, etc. 

Zrezygnuj z nagrywania na telefon i w prosty sposób dziel się z bliskimi 

doskonałą jakością dźwięku... 

Mikrofon jest kompatybilny w szerokim zakresie zastosowań ze wszystkimi 

typami Smartfonów i tabletów posiadającymi złącze wyjściowe/wejściowe 

typu jack (4 pin). 

  

 iPhone / Android 

iM ic  

     Pojemnościowy - dookólny 

Czułość -52dB ±2dB (0dB=1V/pa à 1KHz) 
 NOWOŚĆ 

Pasmo przenoszena 50Hz - 15KHz 

Impedancja 2.2KΩ±30% à 1KHz 

 

ST-USB 

LANEN 
mikrofon studyjny 
 

 
GRATIS 
Program 

 
SEQUEL LE 

by Steinberg 

z kartą dźwiękową 
 

P O D Ł Ą C Z  &  N A G R Y W A J  
 

           USB 

Kardioidalny 

Połączenie kondensatora i mikrofonu wokalego i instrumentalnego z 

układem scalonym audio i układem elektronicznym pozwoli otrzymać 

mikrofon z zachowaniem czułości, skuteczności i dokładności 

oczekiwanej od mikrofonu studyjnego. Po zainstalowaniu 

rewolucyjnego sterownika Asio 2 MultiCard Prodipe i ST-USB 

Lanen zostanie rozpoznany jako wejście mikrofonowe. 

 

ST USB 

Mikrofon pojemnościowy 

Pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz 

Czułość -35dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 

Max ciśnienie SPL 135dB (at 1kHz 1% T.H.D) 

  Charak terystyka               Kardioidalna 
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„Te mikrofony są 
niesamowite. Wszystko 
mi w nich odpowiada. 
Począwszy od świetnych 
przetworników po 
nowoczesny wygląd. 
Najwyższa jakość za 
niska cenę. Mam je na 
stałe na swoim 
wyposażeniu.” 
 
Federic Manoukain 
 
Aranżer i dyrektor muzyczny teatru 
telewizji / Francja. 

 



 

  

 

MIKROFONY 
 

POJEMNOŚCIOWE  

Profesjonalne mikrofony  

do nagrań w studiu i na żywo 
 PARA 

Kardioidalny 

Nareszcie powstał mikrofon, który 

cechuje niezwykła wydajność w 

cenie nie do pobicia! 

Seria mikrofonów «PRODIPE» 

została dostosowana do oczekiwań 

najbardziej wymagających 

muzyków. Takich jak ja. Którzy 

jednak nie chcą przepłacać. 

Teraz mogę powiedzieć tylko: 

Nie wiedziałem, że istnieje sprzęt 

charakteryzujący się taką 

wydajnością w tak przystępnej 

cenie. 

Spróbuj... Tak trzymać PRODIPE! 
 

DUO A1 (PARA) 

Specjalnie zaprojektowane do uniwersalnego stosowania, 

mikrofony pojemnościowe są odpowiednie zarówno do pracy w studiu 

dźwiękowym jak i podczas występów na żywo. 

Konstrukcja sprzętu spełnia wymagane kryteria techniczne zapewniając 

najwyższą jakość muzyczną: klarowność dźwięku, precyzję i wierność 

akustyczną. Modele te są szczególnie polecane dla instrumentów: 

instrumenty klawiszowe, strunowe, dęte, smyczkowe, gitary akustyczne, 

cymbały i instrumenty perkusyjne, na scenie jak i w studiu. 

 

Patrick Bourgoin Para mikrofonów  pojemnościowych 

Charakterystyka     Kardioidalne 

Saksofonista - Flecista • Francja 

Nagrania na żywo i w studiu: pierwsze wydanie 
Starmania, J.Migènes, Four Tops, E.John, Supertramp, 
G.Vanelli, M.Dibango, M.Farmer... Kilka wydań 
«Enfoirés», les Victoires de la Musique, W.Sheller, 
M.Lavoine, R.Charles, M.Berger, F.Gall, D.Balavoine, J. 
Hallyday, C.François, M.Brant, A.Chamfort, E.Mitchell, 
M.Sardou, C.Lara, M.Jonasz, Y.Noah, V.Paradis, 
M.Delpech, M.Makeba, P.Ester, le groupe Zoo, les 
Innocents, G.Reno, L.Chédid, L.Foly, J.Clerc, Enzo 
Enzo, F.Feldman, Duran Duran, J.J.Goldman, P.Kaas, 
A.Red, V.Sanson, V.Lazlo, J.Mas, A.Souchon, L.Voulzy, 
Nicoletta, H.F.Thiéfaine, N.Sirkis d’Indochine, Y.Simon, 
J.P.Capdevielle, T.Fersen, F.Cabrel, R.Gotainer, 
M.Mathieu, Sheila, R.Laurens, N.Mouskouri, T.Hazard, 
N.Workman, Trust, C.Aznavour, G.Bécaud, H.Salvador, 
G.Blanc, A.Barrière, G.Blanchard, Chagrin d’Amour, 
H.Léonard, Antoine, D.Rivers, M.Fugain,G.Montagné. 
S.Distel, F.Hardy, B.Lavilliers, S.Vartan, Garou, P.Bruel, 
H.Ségara, Maurane i jeszcze kilku innych artystów... 
Współpracował z takimi aranżerami jak: J.C.Petit, 
G.Yared, B.Coulais, C.Gaubert, P.Sarde, R.Donnez, 
Y.Jullien, H.Roy, M.Bernholc. 

30Hz~18kHz Pasmo przenoszenia 

Czułość -38dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 

Impedancja wyjściowa 100Ω±30% (at 1kHz) 

Szumy własne 20dB A (IEC 581-5) 

Max SPL 134dB (at 1kHz≤1% T.H.D) 

Stosunek sygnał / szum 74dB  

 

 W 1987 roku, uznany za najlepszego muzyka 
studyjnego. 

 Ścieżki dźwiękowe: 37,2° le matin, les Ripoux, 8 
femmes, Je vous aime, Deux heures moins le quart 
avant Jésus Christ. . . Czołówki: Nestor Burma, 
Joséphine Ange Gardien, Champs Elysées, Pubs : 
des dizaines... 

VIDEO 
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 RSL 
Mikrofon wstęgowy jest niezbędny 
w twoim studio nagrań! 
Prodipe oferuje artystom mikrofon wstęgowy... 

w dwóch wersjach. 

 R.S.L. Lanen: mikrofon dwuwstęgowy stereo 

 Ribbon 1: mikrofon jednowstęgowy 

Bi  

          399€  

Ribbon 1 Lanen i zupełnie NOWY R.S.L. Lanen, zapewniają: 

 Ciepłe i naturalne brzmienia lat 50 i 60. 

 Precyzję dźwięku stereo (R.S.L.). 

 Zachowanie barwy i odwzorowanie naturalnego dźwięku 
instrumentów. 

 Odporność na bardzo wysokie poziomy tonalne: na przykład 
wzmacniacza gitarowego. 

 Wyważenie wysokich tonów rejestrowanych z bliska: instrumenty 
dęte blaszane, metalowe instrumenty perkusyjne. 

 Kierunkowość ósemkowa, która pozwala wychwycić pogłos 
pomieszczenia, i prawie idealnie izolować źródła dźwięku znajdujace 
się po każdej stronie mikrofonu. 

 Jednoczesne zbieranie dźwięku stereo i R.S.L. 

Bi  

            199€ 

„Mikrofony wstęgowe cechują wyjątkowe właściwości, które 

zapewniają profesjonalną jakość dźwięku. Są idelne zwłaszcza dla 

tych, którzy cenią szczególnie naturalne i ciepłe brzmienie. Jednak ze 

względu na wygórowane ceny, duże rozmiary i słabą wytrzymałość 

tych urządzeń zostały one wyparte przez bardziej praktyczny sprzęt. 

Niewielu dźwiękowców stosowało je nadal nie chcąc poświęcić jakości 

dźwięku na rzecz łatwości użytkowania. 

„Dzisiaj Prodipe oferuje nowy nowoczesny mikrofon wstęgowy , za 

niewielką cenę i jakości porównywalnej z najlepszymi produktami 

na rynku. Ten rodzaj miktofonu jest wreszcie dostępny dla małych 

studiów, studiów domowych i muzyków amatorów...” 

Ludovic Lanen 

Ribbon 1 

Ribbon Stereo Microphone 

(R.S.L.) 

Ribbon1 

       Bipolarne 

Pasmo przenoszenia 25Hz-18KHz 30Hz-18kHz 

Szumy własne 17dB A 

Czułość -50dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) 

Max in SPL 148dB 140dB (at 1kHz≤1% T.H.D) 

Impedancja wyjścia 250 Ω  20Ω // Impedancja obciążenia: 1000Ω 

 

VIDEO 

RSL Ribbon1 

21 

 
 
„RSL rozłożył mnie na łopatki! 
 
Gdy porównasz go do klasycznych 
starych mikrofnów wstęgowych 
widać jak wiele ma do 
zaoferowania. Daje mi wszystko 
czego oczekuje od wstęgi – 
miękkość, krągłość, ciepło i pełną 
naturalność brzmienia. Tak 
wiernego oddania barw 
instrumentów akustycznych nie 
spotkałem nigdzie. To z jaką 
dokładnością można z nim 
pracować świadczy o klasie samej 
w sobie!  
Tym modelem Prodipe wypełnił 
niszę mikrofonów wstęgowych w 
domowych studiach. 
Nie wyobrażam sobie mojego 
studia bez tego mikrofonu.” 

 Perkusista - Producent 



 

  

 

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 

Słynna kapsuła TT1 w wersji bezprzewodowej 

Kardioidalny 

Podejmując decyzję o zastosowaniu kapsuły TT1 w mikrofonie 

UHF, chciałem stworzyć mikrofon o doskonałym brzmieniu. 

Szczególnie wiele uwagi poświęciłem bilansowi tonu i 

wytłumieniu szumów modulacji, czego niestety wiele produktów 

na rynku nie zapewnia. Stają się przez to bezużyteczne dla 

zastosowań profesjonalnych. 

Czym jest szum modulacji? 

Jest to szum nałożony na głos podczas śpiewu lub przemowy. TT1-

UHF spełnia wszystkie wymagania użytku profesjonalnego. Jestem 

jednym z inżynierów, którzy oczekują najwyższej jakości, a przez 

szacunek do muzyki, nigdy nie sygnowałem własnym nazwiskiem 

produktu, który nie spełniałby moich standardów zawodowych. 

Prodipe absolutnie nie neguje jakości produktów największych 

producentów, ale niestety produkowane przez nich urządzenia są 

często niedostępne dla klientów z mniej zasobnymi portfelami. Duży 

budżet daje możliwość wyboru, ale tym, którzy mają ograniczone 

fundusze, Prodipe oferuje bezprecedensowy stosunek jakości do 

ceny! 

TERAZ MOŻESZ KORZYSTAĆ Z 
PROFESJONALNEGO SPRZĘTU! 

 

Ludovic Lanen 
Inżynier dźwięku • Francja 

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

Dyrektywy Europejskiej R&TTE 99/5/CE - 

Zgłoszenie ANFR 20650 
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100 CZĘSTOTLIWOŚCI 
DO WYBORU  

 
 DO 8 MIKROFONÓW UHF100 

JEDNOCZEŚNIE  
 

TT100 SOLO 

UHF LANEN 

 
Automatyczne wyszukiwanie z pośród 100   
dostępnych częstotliwości przez podczerwień 

 
 
Można używać do 8 mikrofonów jednocześnie 
 
 
Złącza XLR oraz TRS 



 

Kardioidalny 

 

TT100 SOLO UHF TT100 DUO UHF 

WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE 

Zakres działania w MHz 710-786 MHz 

I lośc kanałów  2x100  1 0 0  

Stabilizacja częstotliwości <±30ppm  

Dynamika >90dB 

Zniekształcenia harmoniczne <0.5% 

  Zasięg   5 0  m e t ró w  

MIKROFON 

   I lość  2  1 

Kapsuła Dynamiczny 

Charakterystyka    Kardioidalna 

Pasmo przenoszenia 50Hz~15KHz ±3dB 

Czułość -49dBv/Pa (2.2mv/Pa) 

Impedancja wyjścia 600Ω±30% (à 1Khz) 

Max moc 10mW 

       Transmiter 

Typ F M  

Odchylenie max ±50KHz  

Wysokie Harmoniczne > 40dB 

Baterie AA1.5V×2 

Wymagania baterii AC100~240V (45-60Hz) 

    Odbiornik 

   Napięcie    12 V 

Pobór prądu 5 W  

S/N Ratio > 90dB 

P/N  F/N Ratio > 80dB 

Czułość 5dBu (SINAD=20dB) 

Wyjście niesymetryczne Jack : 0~±500mV 

XLR : 0~±300mV 
XLR : 0~±300mV 

Wyjście symetryczne 

 

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 

R&TTE 99/5/CE - Zgłoszenie ANFR 20651 
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TT100 DUO 
UHF LANEN 

DO 8 MIKROFONÓW NA RAZ! 

 Kardioidalny 

 AUTOMATYCZNE SZUKANIE I KALIBROWANIE 2 
DOSTĘPNYCH KANAŁÓW PRZEZ PODCZERWIEŃ 

 UŻYWAJ DO 4 ODBIORNIKÓW LUB 8 
MIROFONÓW JEDNOCZEŚNIE! 

 2 WYJŚCIA XLR Z NIEZAEŻNĄ REGULACJĄ + 
JEDNO WYJŚCIE SUMY PRZEZ ZŁĄCZE TRS 

 
 
 
 
 
Naprawdę doceniam 
czystość brzmienia 
TT100 UHF DUO 
Zarówno w przypadku 
Fletu poprzedcznego jak i 
saksofonu. 
 
 
Niezależna regulacja 
głośności mikrofonów 
czyni je bardzo szybkim w 
konfiguracji zestawem. 
Oprócz tego czasem 
filmuję koncerty. Ostatnio 
postawiłem TT100 10 
metrów od kamery żeby 
otrzymać pełne brzmienie 
orkiesryi nie zawiodłem 
się. 
 
Co więcej, nie tylko 
elastyczność tego 
systemu jest zadzwiająca 
ale również cena!” 

 
Jean-Charles 
Agou 
 
Muzyk – Kompozytor – 
Filmowiec / Francja 

TT100 DUO UHF 
LANEN 

Automatyczne wyszukiwanie i kalibracja z pośród 200 
częstotliwości poprzez podczerwień 
 
2 wyjścia XLR z niezależną regulacją poziomu + 1 
sumaryczne wyjście TRS 
 
Można jednocześnie używać do 4 odbiorników lub 8 
mikrofonów UHF100 

 



 

 

MIKROFONY 

    REWOLUCJA DSP NADCHODZI !  
 
 

              Technologia DSP-UHF 
 

 

Nowa seria DSP-UHF to nowa jakość brzmienia. 
Dostępne są 3 modele: Voice, Guitar&Bass, Instrument 
Do naszych zestawów dodaliśmy Cyfrowe Procesory 
Dźwięku w celu poprawienia jakości transmisji 

  

   

  

 

  

  

 

  
 Dookólny mikrofon w kolorze cielistym 

 Częstotiwości (650-666MHz) via DSP 

 Złączne mini XLR 

 Odbiornik wielokanałowy 

 

Nowy mikrofon nagłowny Prodipie został zarojektowany 

specjalnie dla osób które używają mikrofonów w ruchu.  

Jest lekki i wygodny w użyciu, świetnie dopasowując się  

do kształtu głowy. Jego charakterystyka czyni go idelanym 

wyborem dla wokalistów. 

 

  
 

Urządzenie jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 

Europejskiej R&TTE 99/5/CE - 
Zgłoszenie ANFR 20891 
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„Nowa technologia wnosi lepszą jakość dźwięku do świata 
mikrofonów bezprzewodowych. Dostarczany dźwięk wokali lub 
instrumentów może być w końcu przesyłany pasmem UHF bez 
żadnych kompromisów!” 

          Ludovic Lanen 

 Dookólny mikrofon w kolorze cielistym! 

 Częstotliwości ( 650 – 666 Mhz) via DSP 

 Złącze mini XLR 

 Odbiornik wielokanałowy 
 

Nowy Prodipe Voice Set jest zaprojektowany specjalnie dla 
osób  w ciągłym ruchu. Jest lekki i wygodny w użytkowaniu. 
Doskonale dopasowuje się do głowy a dookólna 
charakterystyka mikrofonu sprawdza się wyśmienicie. 

Urządzenie jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami 

Dyrektywy Europejskiej 

R&TTE 99/5/CE - Zgłoszenie 
ANFR 20891 

 

Charakterystyka                Dookólna 

Pasmo przenoszenia             30-18000 Hz 

Czułość                 -40dB ± 2dB (0dB=1V/Pa przy 1K Hz 

Impedancja wyjścia                ≤ 200 Ω 

Długość kabla                   1 metr 

 

 

„Jako dodatkowy element, pragnęliśmy stworzyć 
mikrofon krawatowy który idealnie odda tembr 
Twego głosu. Świetny do prezentacji, przemówień.  
Przekaz staje się jasny!” 
    

Ludovic Lanen 

 Dookólny 

„Nieważne jakiego systemu bezprzewodowego chcesz użyc, jedyną rzeczą jaka się 
liczy jest jakość dźwięku i wykonania. Dodaliśmy do naszychsystemów cyfrowe 
procesory DSP, aby sygnał audio był przetwarzany cyfrowo. Nowa technologia 
umożliwa znaczną poprawę jakości dźwięku. 
 
Nasza technologia UHF została przeprojektowana tak, by unikać interferencji i 
zniekształceń.” 
           Ludovic Lanen 
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Niesamowicie trudno jest 
przenieść brzmienie gotary 
basowej przez pasmo UHF. 
Niewiele systemów na rynku 
potrafi to zrobić. Prodipe jest 
jednym z nich, a do tego 
cena jest najlepsza na rynku! 

         Basista – Kompozytor / Francja 

NOWOŚĆ 

 Częstotliwości (570 – 586 MHz) via DSP 

 Złącze w transmiterze to 6.35mm TRS ! 

 Odbiornik z wyjściami TRS 6.3mm oraz XLR 
 
System DSP-UHF Guitar/Bass został zaprojektowany do zastosowania z 
różnymi typami gitar: basowych, elektrycznych i akustycznych. Technologia 
DSP dostarcza jakość dźwięku taką jak przy wpięciu przez kabel!  
Absolutny brak zniekształceń i interferencji! 

 NOWOŚĆ 

Urządzenie jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami 

Dyrektywy Europejskiej R&TTE 

99/5/CE - Zgłoszenie ANFR 20890 

 

 

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 
R&TTE 99/5/CE - Zgłoszenie ANFR 20892 

 

 

 Częstotliwości (518-534Mhz) via DSP 

 Złącze Mini XLR w transmiterze 

 Odbiornik z wyjściami TRS 6.35mm oraz XLR 
 

Impedancja tego systemu została dobrana tak by pasował do niego każdy mikrofon instrumentalny z 
serii Prodipe 21. Użyta tutaj technologa DSP zapewnia najwyższą jakość transmisji sygnału. Bez 
zniekształceń i interferencji! 
 

Zestaw BODYPACK INSTRUMENT nie zwiera mikrofonu.  
Może być podłączony do każdego mikrofonu serii 21: 

Od oczątku Prodipe był bardzo innowacyjnym 
producentem. Pomysł z użyciem technologii DSP  
dla urządzeń UHF był wprost genialny! 
 

Jakość dźwięku zachwyca, a brak 
zniekształceń cieszy! 

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 
R&TTE 99/5/CE - Zgłoszenie ANFR 20892 

 
 NOWOŚĆ 

 Częstotliwości (570-586MHz) via DSP 

 Złączne TRS 6.35mm w transmiterze 

 Odbiornik wielokanałowy 

 Wyjścia XLR i TRS 

 

Zestaw Guitar/bass został zaprojektowany specjalnie dla większości gitar 

eletryczny i elektro-akustycznych. Tehnologia DSP dostarcza jakość dźwięku 

jak przy tradycyjnym  podpięciu przez kabel.  

Żadnych zniekształceń i interferencji! 

Urządzenie jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami 

Dyrektywy Europejskiej 

R&TTE 99/5/CE - Zgłoszenie 
ANFR 20890 

 

 

 Częstotliwości (518 – 534MHz) via DSP 

 Złącze Mini XLR 

 Odbiornik wielokanłowy 
 
Impedacja tego systemu zostałaspecjalnie dobrana do serii mikrofonów instrumentalnych Prodipe 21. 
Technologia DSP zapewnia dealną reprodukcję dźwięku instrumentów jak przy podpięciu przez kabel bez 
zniekształceń i interferencji. 
 
 
 
Zestaw Bodypack Instrument nie zawiera mikrofonu. Może być połączony z każdym mikrofonem serii 21: 

Sax & Dęte           Gitara/Ukulele          Skrzypce               Wioloączela           Kontrabas           Perkusjonalia 

  NOWOŚĆ 

Bardzo ciężko jest przesłać 
świtny sygnał bitary basowej 
bezrzewodowo. Tylko 
niektóre systemy na rynku 
robią to dobrze. Prodipe jest 
jednycm z nich i to za 
niesamowitą cenę! 

Na przestrzenie ostatnich lat Prodipe stał 
się bardzo innowacyjną marką. Pomysł z 
uzyciem technologii DSP w systemach 
bezprzewodowych był niesamowity. Od 
nowa zdefiniowano transmisję 
bezprzewodową. Dźwięk bez 
zniekształceń i interferencji! 



 

  

 

         MIKROFONY           PERKUSYJNE 

Zestawy mikrofonów perkusyjnych  
Doświadczenie i talent Claude’a Salmiériego w służbie najwyższej 

jakości mikrofonów Prodipe dla perkusistów. 

Gdy producent oferuje mi najwyższą jakość w bezprecedensowej cenie na 
tym poziomie profesjonalizmu, jedyne co mogę powiedzieć to:  

TYLKO PRODIPE! Claude Salmiéri 
Perkusista - Pianista - Producent • Francja 

 Akompaniował w studiu i na scenie takim gwiazdom, jak: Ray Charles, France Gall, Michel Berger, Renaud, Don 
Cherry, Marvin Gaye, Véronique Sanson, Vladimir Cosma, Lalo Schiffrin, Yves Simon, Robert Charlebois, Francis Cabrel, Larry 
Carlton, Robben Ford. 

 Członek słynnej grupy Magma, w której grał z Christianem Vanderem. Wraz z Jannickiem Top i 

Érikiem Seva założył «STS». 

 Pracował przy najsłynniejszych musicalach: Starmania, Tycoon, Notre Dame de Paris. 

 Dzisiaj prowadzi kwintet jazzowy ProjectionJazz Series. 

 

Zestaw 8 profesjonalnych mikrofonów perkusyjnych 

VIDEO 

Nowy zestaw mikrofonów perkusyjnych Claude’a Salmiériego został 

zaprojektowany, by zapewnić grze na perkusji większą precyzję. 

 

 

Obejmuje łącznie 8 mikrofonów: 

 

 

 DRM-KD: 1 mikrofon do stopy o charakterystyce super kardioidalnej. 

Nowa generacja kaspuły, wygląd i jakość zabiorą wielu realizatorów i 

perkusistów w podróż w przeszłość. Nie ma tu żadnych przekłamań co 

do pasma przenoszenia. Jest za to ciepłe i precyzyjne brzmienie! 

 DRM-C: 4 dyamiczne mikrofony kierunkowe do tomów i werbla. 

Oferują niesamowitą wszechstronność. Można je również 

wykorzystywać do innych ninstrumentów perkusyjnych takich jak np. 

bongosy. Kapsuła, którą znajdziecie we wnętrzu jest nowo 

zaprojektowana i wywodzi się z rodziny TT1 Instrument.  

… 

 
Mikrofony sprzedawane są w twardej walizce. 
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189E (+ 0,05E ecotaxe) 

Typ 

Charakterystyka 

Pasmo przenoszenia 

Czułość 

Impedancja wyjściowa 

Szumy własne 

SPL 

Stosunek Sygnał / Szum 

Zasilanie 

Charakterystyka 
 

Pasmo przenoszenia 

Czułość 

Impedancja wyjściowa 

Typ 

Pasmo przenoszenia  

Charakterystyka 

Czułość 

Impedancja wyjściowa 

Złącza 

W stęgowy 16ᴓ  e lek t re t  

Kardioidalna 

Od wielu lat podróżuję po świecie, 

pracując jako profesjonalny 

perkusista, a ostatnio, po udziale w 

programie The Voice, postanowiłem 

rozpocząć karierę solową. 

Zewsząd słyszałem same 

superlatywy na temat Prodipe, 

zadziwiającej jakości produktów w 

zaskakującej cenie. Dlatego sam 

również postanowiłem z bliska 

przyjrzeć się tej marce. 

Szukając coraz dalej, odkryłem 

produkty francuskiej firmy, które 

tworzą: świetny perkusista Claude 

Salmiéri i Ludovic Lanen, inżynier 

dźwięku, którego reputacja budzi 

najwyższy szacunek. 

Postanowiłem najpierw sam 

przetestować produkty Prodipe. 

Do nagrania albumu i DVD użyłem 

microfonów: Ribbon Stéréo Lanen, 

TT1 Instruments i MC-1 wraz z 

zestawem mikrofonów 

perkusyjnych ST8 Claude Salmiéri. 

Wokal został zarejestrowany przy 

użyciu STC-3D z zachowaniem 

precyzji, której nie oczekiwałem od 

tak taniego mikrofonu. Pro Ribbon 8 

wybrałem ze względu na precyzję i 

przestrzenność dźwięku. 

Korzystając dotychczas z 

profesjonalnego sprzętu największych 

producentów, pytam: po co przepłacać 

skoro sprzęt profesjonalnej jakości jest 

teraz w cenach dostępnych dla 

wszystkich? 

Zgadzam się z twierdzeniem, że po 

wypróbowaniu Prodipe, nie można 

używać innych produktów. 

 Prodipe. 

        Dynamiczny 

 

Super Kardioidalna 

         Klamp x 3                 Osłona mikrofonu x 3                            Uchwyt x 3 

Perkusista - Kompozytor • Francja 

Pochodzący z rodziny muzyków, Damien 
rozpoczął naukę gry na perkusji z ojcem, na 
scenie, w wieku 4 lat. Matka uczyła gry na 
fortepianie i śpiewała w rodzinnej orkiestrze, 
dzięki czemu Damien w bardzo młodym wieku 
zaczął interesować się śpiewem oraz nauczył 
grać na kilku instrumentach, w tym na basie i 
gitarze, które szybko stały się jego ulubionymi. 
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Jednokierunkowa 

ZESTAW ZAWIERA: 

 DRM-OV: 3 pojemnościowe mikrofony typu overhead. Idealnie oddają 
brzmienie perkusji i instrumentów perkusyjnych. Sprawdzą się w każdym 
stylu. Świetne górki i bogaty środek pozwala również wiernie oddać 
brzmienia instrumentów takich jak Marimba. Zasosowane razem tworzą 
bardzo szeroką bazę stereo. 

 
  

    Kardioidalna 

W ZESTAWIE Z TWARDĄ WALIZKĄ JEST: 



 

  

 

AKCESORIA DO MIKROFONÓW 

Zaciski do tom-tomów i werbli  

(mikrofon ST-4 i ST-8) 
Dzięki niewielkim rozmiarom i dużej wytrzymałości, zaciski stanowią 

idealne wsparcie dla tom- tomów i werbli: 

 Zwarta struktura 

 Szybki montaż i demontaż. 

 

 

       Pop - Filtr 
Jego stosowanie zmniejsza negatywne skutki 

spowodowane efektem głosek wybuchowych („b”, „p”) 

podczas nagrywania wokalu w studio. Służy także do 

ochrony mikrofonu pojemnościowego przed 

uszkodzeniem membrany. 

 

 

Statyw mikrofonowy 
trójnożny  metalowy 
Niezwykłą stabilność zapewniają kauczukowe nasadki chroniące 

przed poślizgiem, składana struktura zajmuje minimum miejsca 

 

Profesjonalny statyw mikrofonowy 
Regulowany bardzo wytrzymały wysięgnik mikrofonu z metalową 

podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. 
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Prodipe i Kerozen 
Jestem kompozytorem, producentem i gitarzystą, realizującym swoją pasję. W wyborze sprzętu zawsze kieruję  
się wyłącznie jakośą dźwięku. W przypadku Prodipe zaintrygował mnie firmowy slogan: «Dźwięk to nasz zawód, 
zaufaj własnym uszom, nie cenie». 

Oto moje wnioski: Prodipe jest najlepszy! Mój wybór padł na głośniki współosiowe TDC6, a efekt testów jest bez zarzutu. 
Mikrofon zapewnia imponujący obraz stereo, dzięki któremu spojrzałem na własne utwory pod nowym kątem. Dziś mogę 
lepiej nagłośnić swoje występy i jestem dumny, że dzielę się z Państwem moimi odczuciami. Odkryłem też mikrofon 
studyjny STC-3D. Stałem się jego wielkim zwlennikiem ze względu na ciepło i neutralność jego brzmienia. Cieszę się, że 
Ludovic Lanen wykorzytsał swój talent do stworzenia Prodipe: profesjonalnych produktów najwyższej jakości dostępnych 
dla wszystkich. 
Prodipe to nowa jakość dla wymagających muzyków i producentów.,, 

Paul Spade 
Kompozytor - Producent - Gitarzysta • Francja 

KEROZEN to francuski zespół rockowy (śpiewa w języku angielskim), którego 
wszechświat określają dźwięki łączące melodyjność i ostre brzmienia rocka, 
czego efektem są jednocześńie nowoczesne i mocne brzmienia. Ich muzyczne 
inspiracje są zróżnicowane: Guns’n’Roses, Aerosmith a także Nickelback, Foo 
Fighters i Airbourne. Dzięki własnej tożsamości muzycznej, Kerozen jest obecnie 
uznawany za objawienie francuskiej sceny rockowej.  

Uchwyt elastyczny 
PRO SHM 12 

Mocowanie standardowych mikrofonów ogranicza się do klipsa mocującego, 

który zapewnia separację pośrednią i zmniejsza przenoszenie hałasu i fal 

uderzeniowych. Zdjęcie: Baptiste Blanchard 

 

Uchwyt elastyczny PRO SHM 15 
STATYW DLA MIKROFONÓW 19 - 54 MM 

 Zawieszenie chroniące przed wstrząsami dla mikrofonu średnicy 19 - 54 mm z 
kompletnym systemem izolacji wygłuszającym szumy. 
 Dostosowany do każdego standardowego stojaka mikrofonu. 

 

 

Uchwyt elastyczny PRO SHM 8 

Zawieszeie mikrofonu, tzw. «pająk» jest przeznaczony dla każdego rodzaju 
mikrofonu studyjnego, wyposażony w dokręcaną podstawę średnicy 22 mm. 

Idealny do stabilizacji urządzenia. 

 

 

Profesjonalna 
belka stereo (dla mikrofonu Duo A1) 

Belka z szyną na dwa mikrofony, do montażu na 

statywie mikrofonowym. 
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SŁUCHAWKI 

Dźwięk to nasza pasja! 

Pro 880  

Profesjonalne słuchawki do monitoringu  
W pełni zabudowane, niezwykle wygodne słuchawiki, zapewniają zrównoważony 

odsłuch. Idealne do transmisji, pracy w studio lub w domu, monitorowania 

studyjnego i dodsłuchu DJ. 

Obudowa Zamknięta 

Impedancja 32Ω  

Czułość 96±3dB  

Pasmo przenoszenia 10-35kHz 

Moc max. 1500m Watt 

 

Graffiti Urban Radio 

Gama mikrofonów, głośników i słuchawek monitorowych Prodipe stanowi znakomity dodatek do mojego 

sprzętu studyjnego. Dzięki doskonałej jakości, głośniki monitorowe Pro5 i Pro8 oraz słuchawki stały się 

niezbędne w mojej pracy. 

Nowa seria mikrofonów świetnie nadaje się do nagrywania wszelkiego rodzaju instrumentów, których używam 

w studio. Podziwiam politykę handlową Prodipe. Zarówno zawodowi muzycy jak i amatorzy powinni wiedzieć, 

że możliwe jest teraz wyposażenie studia w profesjonalny sprzęt doskonałej jakości w rozsądnej cenie. Jako 

zadowolony użytkownik, mogę tylko polecić wszystkim Prodipe: profesjonalny, niezawodny i niedrogi sprzęt. 

 ,, 
Christopher Young 

Kompozytor muzyki filmowej • USA 

Wybitny i wszechstronny kompozytor, Christopher Young stworzył ponad 100 ścieżek dźwiękowych. 
Zawdzieczamy mu muzykę do SPIDERMANA 3 w reżyserii Sama Raimi, THE GRUNGE 2 w reżyserii Takashi 

Shimizu, INTRACABLE w reżyserii Gregoryego Hoblita i BEAUTY SHOP Bille’a Woodruffa, z Queen Latifah. 
www.officialchristopheryoung.com 
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http://www.officialchristopheryoung.com/


  

 

69€ (+ 0,05€ ecotaxe) 
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SŁUCHAWKI 
 

 

PRO 580 
Wszechstronne słuchawki zabudowane 

3 1  

Dzięki wysokiej jakości odsłuchu, Pro580 są szczególnie przeznaczone dla muzyków. (instrumenty 

elektroniczne, instrumenty wirtualne, monitorowanie studyjne, muzyka komputerowa, etc). Wygoda 

użytkowania pozwala na długotrwałe stosowanie bez odczucia zmęczenia ucha. 

Specjalnie zaprojektowane dla muzyków, idealne do użytku na scenie, w podróży, w studio. 

Ergonomiczny proces projektowania gwarantuje całkowite wytłumienie zewnętrznych hałasów. 

Słuchawki IEM 3 PRODIPE zapewniają jakość dźwięku studyjnego w dowolnym miejscu. 

Dzięki IEM 3 zarówno tony niskie jak i wysokie są bardzo neutralne i zrównoważone. 

Przetestowanie ponad 20 prototypów pozwoliło osiągnąć doskonały efekt końcowy. IEM 3 mogą być 

również stosowane w urządzeniach mobilnych, zapewniając niezwykłą jakość odsłuchu. 

„Naturalnie wziąłem udział w testach Prodipe IEM 3. Są doskonale 

zaprojektowane, gwarantują zrównoważony odsłuch. Teraz używam ich w pracy 

scenicznej z muzykami. IEM 3 staną się bez wątpienia nowym produktem 

referencyjnym na rynku słuchawek.” 

Ludovic Lanen 

Monitory Douszne 

IEM3 

Czułość 

Pasmo przenoszenia 

Impedancja 

Moc max. 200m Watt 

20 Hz -20 kHz 

 

PRO580 

105 dB±3 

Zamknięte 

32 Ohms 

 

W zestawie z miękkimi poduszeczkami 

usznymi dla makymalnej wygody. 

10Hz-22kHz 

95 ±3dB 

IEM3  

16Ω 

X 



 

  

 

 

NOWOŚĆ PRO3000W 
 

PRO3000 BR 
 

  PRO3000B 
 

Profesjonalny odsłuch 
w modnym kolorze 

Zawsze mam przy sobie słuchawki 

IEM3, czy to w studio czy poza nim. 

Dzięki pokrowcowi zawsze są pod 

ręką! Stabilnie osadzają się na 

uszach i gwarantują niezwykłą 

jakość dźwięku bez jego 

zniekształcenia! 

Czy jesteś muzykiem, czy słuchaczem. 

Czy przebywasz w domu, w studio, w metrze, Prodipe jest teraz 

wyjątkowo kolorowy. 

Nowe słuchawki Prodipe 3000W, Prodipe 3000BR i Prodipe 3000B mają 

wyszukany design i doskonałą skuteczność: profesjonalny dźwięk oraz 

piękny i elegancki wygląd. 

 ,, 
Michel Deshays 

PRO3000BR / PRO3000W / PRO3000B 

        Zamknięte 

Przetwornik 40mm 

Impedancja 3 2  

Czułość 95dB 3dB 

Pasmo przenoszenia 15Hz-22kHz 

Moc max. 

Gitarzysta – Autor tekstów - Kompozytor - 

Producent - Wokalista• Francja 
Nagrał pięć solowych albumów i współpracował, jako 
autor tekstów lub kompozytor, z wieloma wykonwacami 
(Michael Jones, Beverly Jo Scott, David Koven, Pierre 
Vassiliu, Eva Marchal, ELA, etc). 

Michel Deshays przełożył Jamesa Taylora na język 
francuski. Wydał albumy wielu młodych artystów. 

W czasie kariery scenicznej i studyjnej występował obok 

prestiżowych muzyków (Claude Salmiéri, Denys Lable...). 

400m Watt 

  Kabel environ 3m 

Wtyk 3.5mm + adapter 6.3mm 
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149€ (+ 0,05€ éco-taxe) 
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STWÓRZ WŁASNE STUDIO NAGRAŃ! 

 Przetworniki dźwięku Texas Instruments. 
 Każde wejście zawiera: gniazdko combo (XLR + jack 

6,35 mm) z zasilaniem phantom 48 V, włącznik 
wysokiej impedancji, regulację wzmocnienia i 
wskaźnik nasycenia. 

 Seria Studio Pro obejmuje również 2 wejścia liniowe 
 RCA, połączone z wejściem przednim. 

 STEINBERG SEQUEL LE 3 bazuje na systemie  
 produkcji  muzyki stosowanym  przez wielu 

specjalistów na całym świecie. 
 Studio produkcyjne obejmuje 
 tworzenie, nagrywanie, miksowanie i występy 

muzyczne. 
 Szeroka gama profesjonalnych efektów audio, które 

pozwolą na optymalizację utworów. 
 Wirtualne instrumenty najwyższej klasy, takie jak 

stacja robocza HALion Sonic SE lub syntezator 
Prologue. 

 Setki dźwięków do Twojej dyspozycji... 
 Możliwość łatwej zmiany tempa i transpozycji. 

 latencja poniżej 2 ms pozwala na jednoczesne 
korzystanie z wielu interfejsów Prodipe z wieloma 
wejściami i wyjściami. 

 Multitimbral 64-kanałowy MIDI w 4 niezależnych portach 
MIDI. 

 Nieograniczona polifonia (w zależności od mocy 
komputera). 

 Efekty: Pogłos, Chorus i EQ konfigurowalne. 
 Synteza dźwięku 44,1 kHz, 16 bitów. 
 Superpozycja przynajmniej 4 dźwięków („layer”). 
 4 różne strefy klawiatury („split”). 
 Biblioteka dźwiękowa GM2 bardzo wysokiej jakości. 
 Kompatybilny VST. Kompatybilny GS i XG. 

Zmień tempo płyt CD, i plików WAV, MP3, WMA bez zmiany 
tonu dźwięków.  Transpozycja, adaptacja, wybór części, 
zapis, rejestracja... dla piosenkarzy, muzyków, kopistów, 
nauczycieli muzyki, uczniów. 

Interfejs MIDI na USB 
 
PRODIPE VE zmienia twój instrument w klawiaturę sterującą! 



  

 

Studio22 PRO USB 

2 entrées audio / 2 sorties audio 
STUDIO PRO 22 USB 

2 WEJŚCIA AUDIO / 2 WYJŚCIA AUDIO 

1 IN MIDI / 1 OUT MIDI 

Przetworniki wysokiej jakości 

USB  (1.1 and 2.0) 

«Plug and play» 

2 wjścia combo (XLR + jack 
1
/4“) 

THD+N : 0,01% (Total Harmonic Distortion + Noise) / SNR : 89dB (Signal Noise Ratio) 

Zasilanie Phantom na każdym wejściu 

Osobny gain dla wejść 

Przycisk HiZ na każdym wejściu 

Wskaźniki LED 

2 wejśćia RCA 

2 wejścia jack TRS 6,35mm symetryczne (balanced) zparowane z 2  RCA / THD+N : 0,005% (Distorsion 

Harmonique Totale + Bruit) / SNR : 96dB (Rapport signal/bruit) / Dynamique : 93 dB : Filtr LPF 

1 słuchawkowe wyjście stereo 6,35mm 

Pokrętło Monitor MIX 

1 wejście MIDI (16 kanałów) / 1 wyjście MIDI (16 kanałów) 

Zasilanie z USB (opcjonalny zaislacz 5V DC / 1A) 

 Windows XP, Vista, 7  lub wyższy ; MAC OS X  

 
 

 

 2 wejścia combo (XLR + jack 6,35 mm) 

 2 wyjścia jack 6,35 mm połączone z 2 złączami RCA 

 1 wejście i 1 wyjście MIDI 

 Połączenie USB (kompatybilne z 1.1 i 2.0) 

 Plug and play (bez sterowników) 

 

 

 

+ SEQUEL LE 3 + ASIO 2 + PRODIPE VE  

 

 

  

 

Wbudowana funkcja MERGE 

Nowy interfejs MIDI 4i/4o Prodipe zapewnia proste, skuteczne i niedrogie rozwiązanie 

połączenia i zsynchronizowania klawiszy, syntezatorów, ekspanderów i wszystkich 

powierzchni sterowych MIDI z PC lub Mac. 

Dzięki funkcji MIDI Thru, interfejs Prodipe 4i/4o także umożliwia podłączenie  

i sterowanie wieloma instrumentami MIDI a, dzięki nowej funkcji MERGE 

2 in versus 4 out, pozwala łączyć dane z wielu interfejsów. Może on być również 

stosowany w trybie autonomicznym, bez podłączania obudowy do komputera. 3 5  



 

  

 

 

     MIKROFONY  

INSTRUMENTALNE  

     MIKROFONY Z SERII 21 
NOWOŚĆ 
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Zupełna nowość na rynku mikrofonów 
instrumentalnych do zastosowań studyjnych i LIVE! 
 
„Wszystko co powinien mieć niezawodny mikrofon! 
 
Nowa kapsuła serii 21 może przyjąć sygnał  o mocy 140dB! Nawet z takim poziomiem 
nie ma zniekształceń a brzmienie instrumentów jest ciepłe i bogate. 
 
 
 
Do testów zaprosiłem najlepszych muzyków jakich znam: Patricka Bourgoin do 
saksofonu, Yvon Guillard do trąbki, Claude Salmiȇri do perkusjonaliów, Clȇment 
Garcin do gitary i ukulele, Jean Claude Aucilin do wiolonczeli oraz Gȇrard Prȇvost do 
kontabasu. 
 
Inspirowani najlepszym brzmieniem mikrofonów dostępnych na rynku stworzyliśmy 
serię 21. Podczas testów nieustannie porównywaliśmy nasze mikrofony do DPA.” 
 
Nowatorskie klipsy i mocowania. Złącze XLR służące do zasilania naszego mikrofonu 
poprzez Phantom (48V). Możliwośc stworzenia systemu bezprzewodowego (UHF) 
poprzez zestaw DSP BODYPACK. 
 
Te mikrofony to profesjonalny sprzęt a cena każdego z nich oscyluje w okolicy 

99€. Poczuj wysoką jakość dostępną dla wszystkich! Wybierz Prodipe. 



 

  

 

 

Uczniowie, nauczyciele, 
korzystajcie z zaawansowanego zaplecza 
w bezkonkurencyjnej cenie! 
 5 stanowisk: 890 € TTC 

 10 stanowisk: 1 290 € TTC 

 15 stanowisk: 1 800 € TTC 

Aktualizacje: 

 LabPack 5 stanowisk: 419 euros 

 LabPack 10 stanowisk + : 69 euro (stanowisko) 

Uwaga! Ta oferta nie jest ofertą zakupu grupowego. W zestawie 
znajduje się licencja do instalacji oprogramowania w jednym  
miejscu (kilka sal w tej samej placówce). 

 20 stanowisk: 2 400 € TTC 

 30 stanowisk: 2 970 € TTC 

Masz już Finale ? Korzystaj z 
aktualizacji! 
 Aktualizacja wszystkich wersji 2014: 129 €. 
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MIKROFONY 
INSTRUMENTALNE 

 

 

NOWA KAPSUŁA 
 

Elekretowy mikrofon pojemnościowy 

 
 Czułość: -47dB±3dB (0dB=1V/Pa to 1kHz) 

 MAX SPL: 140dB 

 Impedancja: 32 Ω 

 Charakterystyka: kierunkowa kardioidalna 

 Stosunek S/N: 68 dB 

 Pasmo przenoszenia:50Hz do 20kHz 

  Kardioida 

Zaprojektowana i testowana we Francji nowa kapsuła 

elektretowa może sprostać ciśnieniu 140 dB. 

Niezawodna i wszechstronna pozwala zachować 

równowagę harmoniczną i naturalną barwę instrumentu 

przy każdym poziomie głośności. 

Seria 21 składa się z: 

Sax & Trąbka           Gitara akustyczna        Wiolączela    Skrzypce 
                       & Ukulele     (dookólny) 
   
 

Cechy szczególne serii 21: 
 
 Doskonałe naturalne brzmienie 
 Bardzo wysoka tolerancja poziomu wjeścia – 140 dB 
 Szybkie zapięcie 
 Wysoka ochrona od drgań z instrumentu 
 Adapter Mini XLR/XLR zapewnia komfort montowania i jakość 

przesyłu sygnału oraz zasilanie 48V 
 Wszystkie mikrofony 21 pasują do zestawu 

bezprzewodowego DSP-UHF BODYPACK 

Uzywam mikrofonów Prodipe od 
kilku lat. 
 
Po przetestowaniu SB21 od 
razu go kupiłem. Naprawdę 
oddaje naturalne brzmienie 
instrumentu a to jak wiemy dla 
każdego muzyka liczy się 
najbardziej.. 
Ten mikrofon sprawdza się w 
każdej sytuacji! Nawet gdy 
muszę grać bardoz głośno on 
daje radę i nie wprowadza 
zniekształceń, a do tego to 
wygodne  mocowanie. 

 



 

MIKROFONY 
INSTRUMENTALNE 

 

 
 

Instrumenty Dęte 

 NOWOŚĆ 

Kardioidalny 

 
Zupełnie nowa rodzina mikrofonów instrumentalnych do różnych zastosowań! 
 
Nowa udoskonalona kapsuła elektretowa może sprostać ciśnieniu 140 dB. 
Niezawodna i wszechstronna pozwala zachować równowagę harmoniczną i 
naturalną barwę instrumentu przy każdym poziomie głośności. 
 
SB21 został zarojektowany do współpracy z instrumentami dętymi każdego 
rodzaju. 
 
Wiele uwagi poświęciliśmy zgadnieniu jak ten mikrofon powinien by montowany 
na instrumencie. Przejrzeliśmy ofertę rykową, konsultowaliśmy się z 
profesjonalnymi muzykami sesyjnymi by wypracować najlepsze na rynku 
rozwiązanie. 
 
 
Nasze mocowanie to solidnośc, elegancja i elastyczność. Dzięki temu możemy z 
łatwością ustawić mikrofon tak jak chcemy nie idąc na żadne kompromisy! 
Mocowanie to zapewnia redukcję szumów i hałasów pochodzących z klap i 
tłoków  instrumentu. 

      W ZESTAWIE ZNAJDZIEMY: 

Mocowanie z mikrofonem                  Zacisk     Adapter XLR 
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WYBÓR I DYSTRYBUCJA - PRODIP

Gitara akustyczna, klasyczna & Ukulele 
  

NOWOŚĆ 

 

Zupełnie nowa rodzina mikrofonów instrumentalnych do różnych zastosowań! 
 
Nowa udoskonalona kapsuła elektretowa może sprostać ciśnieniu 140 dB. Niezawodna i 
wszechstronna pozwala zachować równowagę harmoniczną i naturalną barwę instrumentu 
przy każdym poziomie głośności. 
 

GL21 został zaprojektowany do użycia z gitarami akustycznymi, klasycznymi, ukulele, 
mandolinami czy banjo. 
 
Wybieramy sobie rozmiar mocowania z pośród 2 typów zależnie od rozmiaru instrumentu. 
 

 Typ A – do gitar z grubszą płytą wierzchnią. Mocowanie przy otworze 
rezonansowym 
 

 Typ B – do mniejszych instrumentów. Uchwyt może być mocowany przy otworze 
rezonansowym z mikrofonem skierowanym do środka bądź w kierunku gryfu. 
Należy zwrócić uwagę, iż Prodipe wziął pod uwagę, że take instrumenty posiadają 
ożebrowanie bliżej otworu rezonansowego 

W ZESTAWIE 
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Główne cechy mikrofonu GL21: 
 

 Doskonałe naturalne brzmienie 

 Bardzo wysoka tolerancja poziomu wjeścia – 140 dB 

 Szybkie zapięcie  

 Lekkie i nieinwazyjne mocowanie 

 Dwa typy mocowań 

 Wysoka ochrona przed drganiami 

 Adapter Mini XLR/XLR zapewnia komfort montowania 
i jakość przesyłu sygnału oraz zasilanie 48V 

 Wszystkie mikrofony 21 pasują do zestawu 
bezprzewodowego DSP-UHF BODYPACK 
 



 

 

 

    Skrzypce & Altówka 

MIKROFONY 
INSTRUMENTALNE 

 

 
 

 

 
Skrzypce i altówki występują w wileu różnych rozmiarach, dlatego też wymagana wobec uchwytów 
mikrofonów są wyższe. Był to bardzo wazny element w naszej pracy nam mikrofonem VL21 
Lanen. 
 
Wybraliśmy kapsułę o charakterystyce dookólnej z kilku powodów. Kapsuły kardioidalne wiążą się 
ograniczeniami w mocowaniu mikrofonów na instrumencie. Dodatkowo wizualna strona 
dookólnych kapsuł przemawia bardziej do większości muzyków. 
 
Mikrofon umieściliśmy możliwie najbliżej źródła dźwięku. Znajduje się on tuż przy mostku, zraz nad 
strunami zapewniając bogate i pełne brzmienie instrtumentu oraz największą dynamikę. 
 
Mocowania i adapter XLR są w zestawie przygotowane pod użytek przez kabel (wymagane 
zasilanie Phantom 48V). 
Mikrofon można również podłączyć do zetawu bezprzewodowego Bodypack Instrument. 

W ZESTAWIE 

 Czułość: -37dB ±2dB (0dB=1V/Pa przy 1kHz 

 Impedancja: 2.2 KΩ 

 Charakterystyka: dookólna 

 Stosunek Sygnał/Szum: 68dB 

 Pasmo pracy: 30 – 18000 Hz 
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Wiolączela 

 
Zupełnie nowa rodzina mikrofonów instrumentalnych do różnych 
zastosowań! 
 
Nowa udoskonalona kapsuła elektretowa może sprostać ciśnieniu 140 dB. 
Niezawodna i wszechstronna pozwala zachować równowagę harmoniczną 
i naturalną barwę instrumentu przy każdym poziomie głośności. 
 
CL21 Lanen zaprojektowaliśmy z myślą o wiolonczelach. 
 
Podobnie ja skrzypce, wiolączele możemy spotkać w różnych rozmiarach 
dlatego mocowanie mikrofonu musi być proste w montażu i dopasowaniu 
do instrumentu. Mocowany na strunach poniżej mostka uchwyt zapewnia 
stabilność, a giętka i sztywna gęsia szyjka pozwala odpowiednio ustawić 
mikrofon. 
 
Uchwyt dodatkowo zapewnia idealna ochronę przed drganiami. Nie ma 
ryzyka wgnieceń czy zarysowań w puble instrumentu. 
 
 
 

W ZESTAWIE 

Główne cechy CL21: 
 

 Doskonałe naturalne brzmienie 

 Bardzo wysoka tolerancja poziomu wjeścia – 140 dB 

 Gęsia szyjka do ustawienia mikrofnu 

 Lekkie i nieinwazyjne mocowanie w najlepszym miejscu 

 Wysoka ochrona przed drganiami 

 Adapter Mini XLR/XLR zapewnia komfort montowania  
i jakość przesyłu sygnału oraz zasilanie 48V 

 Wszystkie mikrofony 21 pasują do zestawu 
bezprzewodowego DSP-UHF BODYPACK 
 

 



 

 

MIKROFONY 
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        Kontrabas 

Nowa udoskonalona kapsuła elektretowa może sprostać ciśnieniu 
140 dB. Niezawodna i wszechstronna pozwala zachować 
równowagę harmoniczną i naturalną barwę instrumentu przy 
każdym poziomie głośności. 
 
BL21 to mikrofon do kontrabasu. Tak samo jak inne instrumenty 
smyczkowe występuje w rówżnych rozmiarach. 
Nasze uchwyty są łatwe w montażu, nieinwazyjne oraz lekkie. 
Gęsia szyjka zapewni idealne ustawienie mikrofonu. 

W ZESTAWIE 

Główne cechy BL21: 
 

 Doskonałe naturalne brzmienie 

 Bardzo wysoka tolerancja poziomu wjeścia – 140 dB 

 Gęsia szyjka do ustawienia mikrofnu 

 Lekkie i nieinwazyjne mocowanie w najlepszym miejscu 

 Wysoka ochrona przed drganiami 

 Adapter Mini XLR/XLR zapewnia komfort montowania  
i jakość przesyłu sygnału oraz zasilanie 48V 

 Wszystkie mikrofony 21 pasują do zestawu 
bezprzewodowego DSP-UHF BODYPACK 
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INSTRUMENTY PERKUSYJNE 

W ZESTAWIE 
 

Zupełnie nowa gama mikrofonów do nagrywania Live i w Studio. Idealne do wszystkich 
instrumentów perkusujnych: 
konga, bongosy, djembe, cajony, timbalesy, rototomy, tablasy, batasy, czary, tamburyna, bębny 
stalowe, udu i wiele wiele więcej. 
 
Nowa udoskonalona kapsuła elektretowa może sprostać ciśnieniu 140 dB. Niezawodna i 
wszechstronna pozwala zachować równowagę harmoniczną i naturalną barwę instrumentu przy 
każdym poziomie głośności. 



 

  

 

 

 

DISTRYBUCJA W POLSCE 
 

FX-MUSIC GROUP 
Ul. Piłsudskiego 53 
22-400 ZAMOŚĆ 

 
NIP: 573 250 40 79 
M: info@fxmusic.pl 
T:  84 639 11 22 

84 639 11 33 
 
 

www.fxmusic.pl 
 
 

www.prodipe.com • international@prodipe.com 

Siedziba główna  : 

20, rue Clément Ader • ZA LES GLORIETS • 85340 Olonne sur Mer • 

Francja 

Dział Międzynarodowy:  

51, rue de l’Echiquier • 75010 Payż • Francja 

 

Prodipe jest również rozprowadzany w następujących krajach 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Grecja, Norwegia, Polska, Portugalia, 

Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Serbia, Czarnogóra , Bośnia, Macedonia, 
Kosowo, Albania, Algieria, Libia, Maroko, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

prodipe • com 

is a division of IPE Music All 

our products are designed in France 
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