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GIRA-DISCOS

PLANAR 1

Com braço RB110 e célula Rega Carbon MM

Motor síncrono de 24 V
Prato de 23 mm com maior massa, prato fenólico com efeito de 
flywheel melhorado para uma melhor estabilidade de velocidade.

349,00

Disponível em Walnut, preto matte ou branco mate

PLANAR 1 Plus

Com braço RB110, célula Rega Carbon MM e andar de Phono incorpo-
rado.
Motor síncrono de 24 V  ; Nível máximo de saída: 370-410mV
Impedância de saída: 1Ω ; Resposta de Frequência: 14Hz (-3dB) 
+-0,4dB ; Ganho: 40dB ; Carga de entrada: 47Ω em paralelo com 
220pF ; Relação Sinal/Ruído: 75dB A (saída máx. de ref. ponderada)

439,00

Disponível em preto ou branco mate

PLANAR 2

Com braço RB220, célula Rega Carbon MM
Motor de corrente alternada de 24 V de alta qualidade
Prato: 10mm espessura, vidro
Peso: 6kg

559,00

Disponivel em preto ou branco brilhante

PLANAR 3

Braço: RB330, sem célula
Chassis: baixa massa e alta rigidez estrutural
Motor: compatível com a fonte de alimentação externa Rega TT-P-
SU, Motor de corrente alternada de 24 V de alta qualidade
Prato: 12mm espessura, vidro
Peso: 6kg

789,00

PVP (€)

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/rega/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-analogica/gira-discos/planar-1-com-celula-rega-carbon/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-analogica/gira-discos/planar-1-plus-com-celula-rega-carbon/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-analogica/gira-discos/planar-2-com-celula-rega-carbon/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-analogica/gira-discos/planar-6-neo-psu/
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PLANAR 6 Neo MK2

Braço: RB330, sem célula; Prato de vidro flutuante de dupla camada
Tecnologia de cinta dupla
Neo PSU incluída, para além de integrar um sistema avançado anti-
-vibração do motor, permite mudar a velocidade e ajustá-la de forma 
precisa 
Dimensões 
448 x 365 x 120 mm | Peso  5,2 kg

1290,00

Neo TTPSU

289,00

CELULAS

CARBON 45,00

CARBON stylus 35,00

EXACT 339,00

LEITORES DE CD

APOLLO

Concebido para reproduzir música de forma fácil, eficiente e com qua-
lidade, de acordo com as estritas especificações da REGA. 
Alta especificação Wolfson WM8742 DAC, CD remoto com funciona-
lidade de amplificador, Circuito amplificador de saída avançado, Fon-
tes de alimentação digitais avançadas, Interface de usuário inteligen-
te, Saídas analógicas e digitais avançadas

799,00

SATURN MK3

Circuito amplificador de saída optimizado, Fontes de alimentação 
digitais optimizadas, Interface de usuário melhorado, Novo Wolfson 
WM8742 DAC, Remoto Solaris com funcionalidades CD, DAC e am-
plificador, Saídas analógicas e digitais redimensionadas, USB 192kHz 
– 24bits assíncronos 
Dimensões: 325 x 432 x 82mm, Dimensões necessárias para funcio-
namento: Profundidade 350 x Largura 432 x Altura 180mm.

2 169,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/stereo/eletronica-analogica/gira-discos/planar-6-neo-psu/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/rega/
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MODELO DESCRIÇÃO PVP (€)

AMPLIFICADORES

IO

Potência de saída: 30 W potência nominal com uma carga de 8 Ω; 
Entrada 1 (Phono): 100 mV, Entradas 2 e 3 (Line): 10.25 V
Saída p/ auscultadores: Carga de 300 Ω: 5.7 V, Carga de 32 Ω: 1.6 V, 
Carga de 54 Ω: 2.4 V, Impedância da fonte: 109 Ω, Sem carga: 8 V

499,00

BRIO

Potência de saída: 50W potência nominal (RMS) em ambos os canais 
com uma carga de 8Ω, 73W potência nominal (RMS) em ambos os ca-
nais com uma carga de 4Ω

789,00

ELEX - R

Potência nominal: 90W / 6Ω
Sensibilidade de entrada 
Linha: 164mV / 40Ω
Gira-discos: 1.7mV / 47Ω / 220pF
Impedância de saída Gravação: 470Ω Pré-amplificação: 600Ω 
Dimensões: 432 x 82 x 340mm (larg x alt x prof)

1 189,00

ELICIT - R

O Elicit-R foi projetado para o mais alto padrão, oferecendo o melhor 
desempenho de áudio possível, mantendo-se simples de usar .
Potência 
105 watts por canal em 8Ω
127 Watts por canal em 6 Ω
162 Watts por canal em 4 Ω

2 349,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/rega/
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PRÉ AMPLIFICADORES DE PHONO

FONO MINI A2D MKII

Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM (mag-
neto móvel) e conversor analógico-digital. 
Sensibilidade de entrada: 5mV para saída de 500mV Carga de entra-
da 47k + 100pF; Nível de entrada máximo: 70mV @ 1kHz; Impedância 
de saída: 100 Ω; Relação sinal / ruído: 78dBA ref 5mV

129,00

FONO MM MK5

Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM (mag-
neto móvel) Sensibilidade de entrada: 1.7mV para saída 200mV; Car-
ga de entrada: 47KΩ em paralelo com 100pF; Nível máximo de entra-
da: 60mV a 1KHz; Ganho: 41,4dB a 1KHz; Impedância de saída 
200Ω; Resistência de saída: 5KΩ, mínima recomendada; Respos-
ta de Frequência: (carga de saída de 50KΩ), 15Hz (-3dB) a 100KHz 
(-0.2dB); Precisão RIAA: (carga de saída de 50KΩ), melhor que +/- 
0.2dB 100Hz a 100KHz

259,00

FONO MC MK4

Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MC (bobine 
móvel); Impedância de saída: 200Ω; Resistência de saída: 5KΩ, míni-
ma recomendada; Precisão RIAA(carga de saída de 50KΩ), melhor 
que +/- 0.2dB 100Hz a 100KHz; Requisitos de alimentação 24V AC a 
150mA máximo, Somente para ser usado com Rega PS1; Capacitân-
cia carga entrada: 3 off = 1000pF, 3 on= 4300 pF; Resposta de Fre-
quência: (carga de saída de 50KΩ), 13Hz (-3dB) a 100KHz (-0.3dB); 
Sensibilidade de entrada: (para saída de 200mV), 4 off = 133uV, 4 
on= 67uV; Resistência carga entrada: 1 e 2 off = 400Ω, 1 e 2 on = 70Ω, 
1 on = 100Ω, 2 on= 150Ω

299,00

ARIA MK3 MM-MC

Pré-amplificador de phono para gira-discos com cabeça MM ou MC 
O Aria é um “amplificador totalmente analógico”, sem qualquer cir-
cuito de controlo digital. A caixa de alumínio é garante de alta rigidez 
mecânica e imunidade contra as interferências exteriores, nefastas 
aos circuitos muito sensíveis.
Os engenheiros evitaram todo o tipo de opções desnecessárias, que 
degradariam a qualidade do circuito e da reprodução sonora.

1 189,00

https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/
https://www.imacustica.pt/pt/catalogo/marcas/rega/

