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Fredrik Lejonklou jest szwedzkim konstruktorem audio. Jego ambicją było stworzenie świetnie brzmiącego 
systemu analogowego, do czego brakowało mu świetnego przedwzmacniacza gramofonowego. Najlepsze 
konstrukcje miały podstawową wadę. Były dedykowane wkładkom MC. Fredrik zaś uważa, że wkładki z 
ruchomym magnesem są niedoceniane głównie przez słabą jakość przedwzmacniaczy. 
 
Przedwzmacniacze dla wkładek z ruchomym magnesem są traktowane przez większość konstruktorów jako coś 
gorszego. Zarówno schematy oraz jakość użytych komponentów pozostawia wiele do życzenia. Postanowił to 
zmienić – zbudować najlepszy przedwzmacniacz MM, który będzie dopracowany pod każdym względem.  
 
Ma rację twierdząc, że dobra wkładka MM zabrzmi o niebo lepiej, zamontowana do wysokiej klasy gramofonu i 
w dobrym ramieniu, niż nawet najlepsza wkładka MC zamontowana w tanim gramofonie. Nie mówiąc już o 
łatwej i szybkiej zmianie igły, co sprawia że MM są wyborem wielu melomanów słuchających dużo muzyki z 
czarnych płyt.  
 
Następnym etapem rozwoju jest referencyjny, monoblokowy przedwzmacniacz MC Singularity, który wyznacza 
nowy poziom odniesienia dla przedwzmacniaczy gramofonowych. Na jego podstawie powstaje tańszy phono-
stage Entity, gdzie znajdują zastosowanie komponenty, które nie spełniały rygorystycznych norm dla droższego 
brata. Produkty Lejonklou wyróżniają się wyjątkową muzykalnością i są objęte 5-letnią gwarancją.  
 
 

        
      
 
 

PRZEDWZMACNIACZE MM                                                                                                                                                                                                                      PLN 
 

LEJONKLOU GAIO Przedwzmacniacz dla wkładek MM, wewnętrzny zasilacz liniowy, wzmocnienie 40 dB,  
aluminiowa obudowa, zintegrowany kabel zasilający, wejścia i wyjścia RCA 

 2 900 

LEJONKLOU SLIPSIK Przedwzmacniacz dla wkładek MM, wewnętrzny zasilacz liniowy, wzmocnienie 41 dB,  
aluminiowa obudowa, zintegrowany kabel zasilający, wejścia i wyjścia RCA 

5 200 

 

 

 
 

PRZEDWZMACNIACZE MC                                                                                                                                                                                                                    PLN 
 

LEJONKLOU ENTITY Przedwzmacniacz dla wkładek MC, wewnętrzny zasilacz liniowy, wzmocnienie 64 dB, 
aluminiowa obudowa, regulowane obciążenie dla wkładek (90Ω, 120 Ω, 180Ω), 
zintegrowany kabel zasilający, wejścia i wyjścia RCA 

 7 800 

LEJONKLOU SINGULARITY Przedwzmacniacz dla wkładek MC, budowa monoblokowa (prawy i lewy kanał osobno), 
wewnętrzny zasilacz symetryczny, wzmocnienie 64 dB, pełna miedziana obudowa,  
regulowane obciążenie dla wkładek (90Ω, 120 Ω, 180Ω), gniazdo zasilania IEC,  
brak transformatorów w torze sygnału, wejścia i wyjścia w standardzie RCA 

155 000 
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