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Japonská společnost STAX byla založena v roce 1938 a již v roce 1960 vyvinula a vyrobila první 
elektrostatická sluchátka Stax SR-1.  
Výrobce elektrostatických sluchátek nejvyšší kvalitativní třídy. Pojem 
STAX je symbolem absolutní věrnosti v oblasti sluchátkového poslechu. 
Audiofilové budou jistě souhlasit s konstatováním, že synonymem 
elektrostatických sluchátek jsou již dlouhou řadu let výrobky japonské 
společnosti Stax. Tato výrobně náročnější elektrostatická konstrukce, ve 
které kmitá extrémně tenká a lehká fóliová membrána bez kmitací cívky 
dosahuje především větší přesnosti reprodukce než klasická dynamická 
sluchátka. 
Japonská sluchátka Stax jsou opravdu excelentní. Dovedou nejen věrně reprodukovat      
nahrávku s vysokým rozlišením detailů, ale dokážou i zprostředkovat energii a atmosféru 
koncertu. 

Společnost Stax využívá principu 
elektrostatického měniče. Pro aktivaci 
systému je třeba použít speciálního 
zesilovacího prvku, který dodává vysoké 
stejnosměrné polarizační napětí na 
ultratenkou pokovenou membránu 
uloženou mezi dvěma paralelně 
umístěnými elektrodami. Je-li pak na 
elektrody přiveden zvukový signál 
membrána svým pohybem v 
elektrostatickém poli vytvoří vlnění, které 
ucho a mozek vyhodnotí jako zvukovou 
informaci. Především díky technologii 
umožňující výrobu speciálního materiálu s 

unikátní strukturou dosáhl výrobce zcela minimální tloušťky membrány. Ta se nyní pohybuje (již 
u základního modelu SR-207 Basic) na nevídané hodnotě 1,35 um. Ultratenká membrána
poskytuje ještě lepší odezvu, z čehož pramení jistější kontrola basů při zachování nejjemnějších
detailů a naprosto minimálního zkreslení.

Při koupi elektrostatických sluchátek STAX a jejich 
příslušenství se vždy přesvědčte, zda je obal produktu 
opatřen touto nálepkou, která potvrzuje autenticitu produktu 
a je posléze důležitá pro uplatnění záruky a podpory v 
České republice a na Slovensku. 



STAX
Kód: SR-002
Otevřená mobilní elektrostatická sluchátka, určená
pro spojení s přenosným bateriovým napájecím
zesilovačem SRM-002. Mohou být použita jako
"špunty" do uší nebo pomocí hlavového mostu jako
náhlavní sluchátka. Pro všechny audiofily, kteří
požadují nekompromisní zvukovou kvalitu i na
cestách a pro zvukové profesionály, kteří chtějí mít
vždy po ruce referenční poslech.

MOC vč. DPH: 7 880 Kč

Kód: S3
Mobilní magnetoplanární sluchátka, připojení
BlueTooth i kabel,

MOC vč. DPH: 10 980 Kč
Kód: SR-003MKII
Lehká otevřená elektrostatická sluchátka, určená
pro spojení s libovolným stolním napájecím
zesilovačem STAX. Mohou být použita jako "špunty"
do uší nebo ve spojení s hlavovým mostem jako
náhlavní sluchátka.

MOC vč. DPH: 7 980 Kč

Kód: SR-L300
Základní model otevřených elektrostatických
sluchátek nové řady Lambda, který přináší výbornou
pověstnou kvalitu elektrostatické reprodukce.
Sluchátka jsou určená pro spojení s libovolným
stolním napájecím zesilovačem STAX.

MOC vč. DPH: 10 980 Kč
Kód: SR-L500 MKII
Vyšší model otevřených elektrostatických sluchátek
nové řady Lambda pro náročnější audiofily, kterým
toto řešení přináší nevšední zážitky při
sluchátkovém poslechu. Sluchátka jsou určená pro
spojení s libovolným stolním napájecím zesilovačem
STAX.

MOC vč. DPH: 20 800 Kč

Kód: SR-L700 MKII
Nejvyšší model otevřených elektrostatických
sluchátek nové řady Lambda pro velmi náročné
audiofily. Díky nové generaci ztenčených
elektrostatických membrán s fixní elektrodou MLER
přináší sluchátka nebývale vyrovnanou frekvenční
charakteristiku v oblasti nejhlubších kmitočtů.
Sluchátka jsou určená pro spojení s libovolným
stolním napájecím zesilovačem STAX.

MOC vč. DPH: 40 800 Kč
Kód: SR-007MKII
Referenční otevřená elektrostatická sluchátka,
určená pro nejnáročnější audiofily, kteří vyžadují
výbornou kvalitu reprodukce zvuku s minimálním
zabarvením. Díky celokovové konstrukci
sluchátkových košů jsou prakticky vyloučeny
nežádoucí rezonance. Sluchátka jsou určená pro
spojení s libovolným stolním napájecím zesilovačem
STAX. Barva černá.

MOC vč. DPH: 59 800 Kč

Kód: SR-007 A
Referenční otevřená elektrostatická sluchátka,
určená pro nejnáročnější audiofily, kteří vyžadují
výbornou kvalitu reprodukce zvuku s minimálním
zabarvením. Díky celokovové konstrukci
sluchátkových košů jsou prakticky vyloučeny
nežádoucí rezonance. Sluchátka jsou určená pro
spojení s libovolným stolním napájecím zesilovačem
STAX. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 59 800 Kč
Kód: SR-009S
Nejvyšší model otevřených elektrostatických
sluchátek STAX, určený pro nejnáročnější audiofily,
vyžadující nekomporomisní kvalitu zvukové
reprodukce v celém frekvenčním pásmu. Díky nové
generaci ztenčených elektrostatických membrán s
fixní elektrodou (MLER2) a zlaceným povrchem,
který svou vysokou spec. hmotností eliminuje
nežádoucí vibrace přináší sluchátka nebývale
vyrovnanou reprodukci i v oblasti nejhlubších
kmitočtů. Celokovové sluchátkové koše
MOC vč. DPH: 116 800 Kč

Kód: SR-X9000
Nejvyšší model otevřených elektrostatických
sluchátek STAX, určený pro nejnáročnější audiofily,
vyžadující nekomporomisní kvalitu zvukové
reprodukce v celém frekvenčním pásmu. Díky zcela
nové konstrukci ztenčených elektrostatických
membrán s fixní elektrodou (MLER3) a zlaceným
povrchem, který svou vysokou spec. hmotností
eliminuje nežádoucí vibrace přináší sluchátka
nebývale vyrovnanou reprodukci i v oblasti
nejhlubších kmitočtů. Celokovové sluchátkové koše
MOC vč. DPH: 169 800 Kč

Kód: SRM-002
Přenosný bateriový napájecí zesilovač, určený pro
spojení s mobilními elektrostatickými sluchátky
SR-002. Vhodný pro všechny audiofily, kteří
požadují nekompromisní zvukovou kvalitu i na
cestách a pro zvukové profesionály, kteří chtějí mít
vždy po ruce referenční poslech. K napájení slouží
dvojice tužkových baterií AA. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 9 980 Kč

Kód: SRM-D10
Přenosný akumulátorový napájecí zesilovač a
převodník, určený pro spojení s elektrostatickými
sluchátky STAX s 5 kolíkovým konektorem.
Podporuje formát DSD i PCM. Vhodný pro všechny
audiofily, kteří požadují nekompromisní zvukovou
kvalitu i na cestách a pro zvukové profesionály, kteří
chtějí mít vždy po ruce referenční poslech. Barva
stříbrná.

MOC vč. DPH: 23 980 Kč
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STAX
Kód: SRM-D50
Kompaktní napájecí zesilovač a převodník, určený
pro spojení s elektrostatickými sluchátky STAX s 5
kolíkovým konektorem. Podporuje formát DSD 128 i
PCM až 384kHz. Vhodný pro všechny audiofily,
kteří chtějí mít referenční poslech v malém rozměru.
Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 31 880 Kč

Kód: SRM-252S
Tranzistorový napájecí zesilovač, který je díky
stejnosměrnému napájení 12 V vhodný i do terénu
jako mobilní alternativa ke stolním zesilovačům,
vyžadujícím síťové napájení. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 10 880 Kč
Kód: SRM-400S
Stolní dual FET napájecí zesilovač nové generace.
Zesilovač je možné použít s libovolnými
elektrostatickými sluchátky STAX kromě mobilních
SR-002. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 41 800 Kč

Kód: SRM-500T
Stolní elektronkový napájecí zesilovač určený pro
milovníky "lampového" zabarvení zvuku.První
stupeň zesílení nízkošumový dvijitý FET a v
koncovém stupni dvojice dvojitých triod 6FQ7. Nové
vylepšené šasi. Zesilovač je možné použít s
libovolnými elektrostatickými sluchátky STAX kromě
mobilních SR-002. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 46 800 Kč
Kód: SRM-T8000
Referenční hybridní napájecí zesilovač nejvyšší
kategorie, který v sobě kloubí to nejlepší z
elektronkových a tranzistorových obvodů, aby ve
spojení s elektrostatickými sluchátky umožnil
nekompromisní zážitek ve světě sluchátkového
poslechu. Zesilovač je možné použít s libovolnými
elektrostatickými sluchátky STAX kromě mobilních
SR-002. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 129 800 Kč

Kód: SRM-T8000 BK
Referenční hybridní napájecí zesilovač nejvyšší
kategorie, který v sobě kloubí to nejlepší z
elektronkových a tranzistorových obvodů, aby ve
spojení s elektrostatickými sluchátky umožnil
nekompromisní zážitek ve světě sluchátkového
poslechu. Zesilovač je možné použít s libovolnými
elektrostatickými sluchátky STAX kromě mobilních
SR-002. Barva černá.

MOC vč. DPH: 157 800 Kč
Kód: SRM-700T
Špičkový hybridní napájecí zesilovač, který v sobě
kloubí to nejlepší z elektronkových (6SN7 GT) a
tranzistorových obvodů, aby ve spojení s
elektrostatickými sluchátky umožnil nekompromisní
zážitek ve světě sluchátkového poslechu. Zesilovač
je možné použít s libovolnými elektrostatickými
sluchátky STAX kromě mobilních SR-002. Barva
stříbrná.

MOC vč. DPH: 86 800 Kč

Kód: SRM-700S
Špičkový stolní tranzistorový napájecí zesilovač
osazený výhradně tranzistory FET. Díky vysokému
rozkmitu výstupního napětí, obvodové linearizaci  a
nižšímu vnitřnímu odporu poskytuje transparentně
čistý poslech prostý sebemenších zkreslení i při
vysokých hlasitostech. Zesilovač je možné použít s
libovolnými elektrostatickými sluchátky STAX kromě
mobilních SR-002. Barva stříbrná.

MOC vč. DPH: 86 800 Kč
Kód: SRS-002
Sada mobilních elektrostatických sluchátek SR-002
a přenosného bateriového napájecího zesilovače
SRM-002. Pro všechny audiofily, kteří požadují
nekompromisní zvukovou kvalitu i na cestách a pro
zvukové profesionály, kteří chtějí mít vždy po ruce
referenční poslech. K napájení slouží dvojice
tužkových baterií AA.

MOC vč. DPH: 16 800 Kč

Kód: SRS-005S MKII
Sada lehkých elektrostatických sluchátek SR-003
Mk2 a tranzistorového napájecího zesilovače
SRM-252S. Díky stejnosměrnému napájení 12 V je
vhodná i do terénu jako mobilní alternativa k sadám
se stolním zesilovačem, vyžadujícím síťové
napájení.

MOC vč. DPH: 17 800 Kč
Kód: SRE-725H
Nízkokapacitní plochý prodlužovací kabel k
elektrostatickým sluchátkům STAX vyrobený z čišté
mědi PC-OCC, délka 2,5 m.

MOC vč. DPH: 3 180 Kč

Kód: SRE-750H
Nízkokapacitní plochý prodlužovací kabel k
elektrostatickým sluchátkům STAX vyrobený z čišté
mědi PC-OCC, délka 5 m.

MOC vč. DPH: 4 880 Kč

2ALTEI spol. s r.o., Novodvorská 10, 142 00 Praha 4,  tel: 731 012 941,  www.altei.cz



STAX
Kód: SRE-925S
Nízkokapacitní plochý prodlužovací kabel k
nejvyšším modelům elektrostatických sluchátek
STAX vyrobený z postříbřené čišté mědi PC-OCC,
délka 2,5 m.

MOC vč. DPH: 6 780 Kč

Kód: SRE-950S
Nízkokapacitní plochý prodlužovací kabel k
nejvyšším modelům elektrostatických sluchátek
STAX vyrobený z postříbřené čišté mědi PC-OCC,
délka 5 m.

MOC vč. DPH: 11 780 Kč
Kód: HPS-2
Celodřevěný stojánek určený pro elektrostatická
sluchátka STAX.

MOC vč. DPH: 2 580 Kč

Kód: CPC-1
Průhledný protiprachový ochranný kryt pro
elektrostatická sluchátka STAX, ideální v kombinaci
se stojánkem HPS-2.

MOC vč. DPH: 780 Kč
Kód: CES-A1
Sada pro uzavření otevřených mobilních sluchátek
SR-001MK2, SR-002, SR-003, SR-003MK2.
Umožní nerušený poslech v terénu při zachování
maximální kvality elektrostatického systému.

MOC vč. DPH: 2 380 Kč

Kód: STAX Plug-Cap
Ochranná krytka na konektory STAX. Krytka u
vytaženého konektoru chrání šestici kolíků před
mechanickým poškozením.

MOC vč. DPH: 280 Kč
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