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Manley Laboratories je jedním z nejrenomovanějších světových výrobců 
elektronkových zařízení pro studiové použití a High End Audio. Společnost 
založila a vede charismatická Eve Anna Manley, která je i duší vývoje a výzkumu 
této společnosti z kalifornského města Chino. Výroba je striktně manufakturní a 
každý přístroj je několik dní testován. Mezi světovými producenty a zvukovými 
mistry se vysoce cení jak špičkové mikrofony Manley Reference se zabudovaným 
elektronkovým předzesilovačem, tak předzesilovače a masteringové ekvalizéry a 
dynamické procesory Manley. Část studiových produktů se prodávala též pod 
značkou Langevin. 
V oblasti High End Audio Manley nabízí především zesilovače a předzesilovače. 
Zesilovacími prvky jsou výhradně elektronky, můžeme si vybírat mezi push-pull 
zapojeními a čistými single-ended modely. Výkonové zesilovače Manley lze 
obvykle přepínat mezi triodovým a tetrodovým módem (nejvýkonnější je monoblok 
Neo Classic 500). Raritou je předzesilovač Neo-Classic 300B, který má jako 
výkonový prvek předzesilovače elektronku 300B, běžně používanou spíše v 
koncových zesilovačích. Nejoblíbenějším je phono předzesilovač CHINOOK, který 
je ekonomickou variantou top modelu Steelhead. 
 
MADE IN CHINO not CHINA.  
 
TUBES RULES. 



MANLEY LABS
Kód:
ABSOLUTE sluchátkový zesilovač je vybaven 15 ovládacími prvky, pro maximální
uživatelské pohodlí a zvukovou variabilitu. Dva páry stereo RCA jacků na vstupech jsou také
vlastním výrobkem (Teflonová izolace a pozlacené kontakty). Ovládání hlasitosti precizním
krokovým reléovým regulátorem po 0,5 dB krocích na předním panelu pomocí mohutného
ovladače nebo dodávaného RF dálkového ovládání. Dalším tlačítkem se ovládá Mute
systému (stejně jako otáčením hlavního ovladače). Další vychytávkou je uživatelsky
nastavitelná ochrana proti přebuzení sluchátek, chránící vaše oblíbená sluchátka i váš sluch.
Pro případ poslechu mono LP je vybaven i Mono tlačítkem.

132 600 KčMOC vč. DPH:

MABSOLUTE

Kód:
CHINOOK Phono Stage elektronkový MM/MC Phono předzesilovač za příznivou cenu.
Podobně jako top-model Steelhead používá dvě triodové sekce s elektronkami 6922 a
přesnou RIAA korekcí. Signál je pak přímo navázán na další dvojitou triodu 6922, která
slouží jako výstupní budič. Jeho hlavní charakteristika je velmi nízká výstupní impedance a
výborné proudové schopnosti. Není problém použít dlouhé kabely nebo vstupově náročné
komponenty - elektronkové i tranzistorové.

78 500 KčMOC vč. DPH:

MCH

Kód:
NEO-Classic 300B Preamplifier Špičkový předzesilovač využívající unikátní zapojení
výkonové elektronky 300B. Celá topologie  zapojení je v čisté třídě A, v budicí části s
elektronkou 6SL7GT a plně elektronkovým síťovým zdrojem. Regulace hlasitosti je řešena
špičkovým krokovým atenuátorem Grayhill vybaveným zlacenými kontakty. Pět vstupů, tři
výstupy (1x Tape, 2x reg.). Včetně dálkového ovládání Remora.

197 840 KčMOC vč. DPH:

NEO3BR

Kód:
SNAPPER® Monoblocks Monoblokový výkonový zesilovač. Čtyři elektronky EL34 v
ultralineárním zapojení poskytují výstupní výkon 100 W do zátěže 8 ohmů. Zapojení je plně
symetrické, precizní konstrukce výstupních transformátorů zajišťuje solidní kmitočtovou
charakteristiku 15 Hz - 40 kHz při plném výkonu.

233 950 KčMOC vč. DPH:

MSN

Kód:
STEELHEAD RC Phono Stage špičkový elektronkový gramofonový předzesilovač
(elektronky: 2 x 6922, 4 x 7044)  se 2 vstupy pro MC přenosku s volitelnými impedancemi 25,
50, 100, 200 a 400 ohmů přes špičkový transformátor. Pro vstup MM je možné volit 25, 50,
100, 200 ohmů a 47 kiloohmů. Z čelního panelu lze volit i kapacitní zátěž od 0 do 1100
pikofaradů po 10 pF. Předzesilovač je vybaven i linkovým vstupem a variabilními výstupy s
regulací hlasitosti. Dálkové ovládání Remora.

262 800 KčMOC vč. DPH:

MSHLR

Kód:
STINGRAY II Zatím poslední evoluce legendárního integrovaného elektronkového
zesilovače používající na výstupu po čtyřech pentodách EL84M na kanál, které lze ovšem
přepínat mezi triodovým (TR) a ultralineárním pentodovým zapojením (UL). K nejpodstatnější
změně oproti předchozí verzi došlo u síťového zdroje, který doznal mnoha vylepšení,
předevžím navýšení výkonu. Stingray II je nyní vybaven, kromě standardních připojení RCA,
i 3,5mm jack vstupem pro přenosné přehrávače, výstupem pro nahrávání, subwooferovým a
sluchátkovým výstupem. Dalším příjemným doplňkem je dálkové ovládání (IR i Radio).

192 000 KčMOC vč. DPH:

M2ST
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MANLEY LABS
Kód:
MAHI® Monoblocks Výkonový zesilovač - Monoblok (pár). Manley MAHI® je v podstatě
monoblokovou verzí výkonové části integrovaného zesilovače Stingray. Vstup každého
kanálu je osazen elektronkou 12AT7EH (dvojitá trioda), a čtyřem výkonovým pentodám typu
EL84 dodává signál budič v podobě elektronky 6414 (pentoda). Díky tomuto osazení a
zapojení zesilovače lze přepínat mezi čistým triodovým TR (výkon 20 W) a ultralineárním UL
(40 W) módem.

156 800 KčMOC vč. DPH:

MAHI

Kód:
Neo-Classic SE / PP 300B Monoblocks Tento plně elektronkový zesilovač klasické
konstrukce využívá elektronku 300B jako hlavní výkonový stupeň. Dvě použité elektronky
Electro-Harmonix mohou být zapojené buď push-pull (PP) pro vyšší výkon (25 W) nebo
paralelně single-ended (SE) pro klasickou hudebnost a jemnost tohoto zapojení. Důležitou
vlastností tohoto zesilovače je i velmi nízká úroveň zpětné vazby, navíc přepínatelná v
hodnotách - od 0 do 10 dB. Věrnost klasickému konceptu zapojení je podtržena použitím
zdroje plně regulovaného elektronkou.  Neo-Classic 300B považován za je nejčistěji hrající
zesilovač své kategorie.
Cena za pár

306 000 KčMOC vč. DPH:

NSEPP

Kód:
Neo-Classic 250 Monoblocks Vysoce výkonný elektronkový zesilovač využívající ve
výkonové části 10 elektronek typu EL34 (Electro-Harmonix). Na vstupu je osazen
elektronkou 12AT7EHV a v budících obvodech je zapojena dvojice elektronek 12BH7.
Výstupní část je potom možné přepínat mezi tetrodovým módem (250 W do 8 ohmů) a
triodovým módem (100 W do 8 ohmů). Mohutně dimenzovaný napájecí zdroj s velkou
rezervou zajišťuje bezproblémovou reprodukci i s velmi výkonově náročnými
reprosoustavami. Zesilovač je dále vybaven Ever-Warm obvodem udržujícím přístroj
připravený k okamžitému použití. Spotřeba v módu Ever-Warm je 30 W. Cena za pár

417 840 KčMOC vč. DPH:

N250

Kód:
Neo-Classic 500 Monoblocks Výkonový zesilovač - Monoblok (pár). Vysoce výkonný
elektronkový zesilovač využívající ve výkonové části 10 elektronek typu KT88
(Electro-Harmonix). Na vstupu je osazen elektronkou 12AT7EHV a v budících obvodech je
zapojena dvojice elektronek 12BH7. Výstupní část je potom možné přepínat mezi tetrodovým
módem (500 W do 8 ohmů) a triodovým módem (275 W do 8 ohmů). Mohutně dimenzovaný
napájecí zdroj s velkou rezervou zajišťuje bezproblémovou reprodukci i s velmi výkonově
náročnými reprosoustavami. Zesilovač je dále vybaven Ever-Warm obvodem udržujícím
přístroj připravený k okamžitému použití. Spotřeba v módu Ever-Warm je 30 W. Cena za pár

475 000 KčMOC vč. DPH:

NEO500

Kód:
SKIPJACK Přepínač zdrojů signálu 4 do 1 nebo 3 do 2 pro audiofily

52 800 KčMOC vč. DPH:

SKIPJACK
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