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Rega - En kort bakgrundshistoria.
En ganska stor del av Roy Gandys rätt normala barndom handlade om att bygga elgitarrer och flyga modellflygplan, han spelade 

klarinett och födde upp kanariefåglar. När Roy hade fyllt fjorton år så frågade hans mamma om de skulle skaffa sig en
skivspelare eller en TV. Roy ville helst ha en skivspelare. Hans mamma köpte en TV…

Vid arton års ålder byggde Roy sina första högtalare, det var inte den första Rega-produkten med det första steget var nu taget.
Roys intresse för HiFi kommer från hans stora passion för musik. Fullständig lycka är en livekonsert, folkmusik på lokal och

alla skivor och skivspelare. Roys första skivspelare var en gammal Colaro som efter en hel del engagemang och arbete fick nytt liv.
Lite senare visade Roys rumskompis upp sin stereo med bland annat en Garrard SP25 skivspelare och Roy insåg att hans

egna gamla Caloro skivspelare kunde förbättras avsevärt.

Roy fick tag i en begagnad Connoisseur skivspelare och han började genast bygga om och modifiera den. Redan 1972 blev Roys
skivspelare omskriven i 'hi-fi Sound' som hade artikelserien 'Casebook' vilken handlade om läsarnas egna musikanläggningar.
 Vid den här tiden ansågs inte skivspelaren vara någon särskilt viktig del av en anläggning men skribenten insåg att den fina

ljudkvaliteten i Roys anläggning inte kunde bero bara på de mäktiga högtalarna. Skribenten var förbryllad…

Rega - en stjärna är född.

Roy jobbade för Ford och på kvällstid installerade han Hifi-anläggningar åt sina vänner och byggde högtalare som han sålde.
Han spenderade frustrerande mycket tid till att modifiera och ändra nya skivspelare innan han kände att han kunde leverera dem med gott

samvete. Frustrationen kombinerad med vetskapen att han kunde överträffa de andra fick honom på andra tankar och så
föddes hans första egna skivspelare: Planet.

1973 registrerade Roy firman Rega Research Ltd. tillsammans med hans dåvarande affärspartner, Tony Relph (Tony RElph och Roy GAndy).

Under en tid fortsatte Roy att jobba för Ford medan han byggde skivspelare på kvällstid behjälpt av sina partners. Roys mamma gick också
med på att hjälpa till under två veckor men kom att fortsätta i 15 år. Roy löste sedan ut Tony Relph och köpte en liten fabrikslokal i Rochford.

1975 lanserades skivspelaren Planar 2 och därefter Panar 3 och Rega blir nu berömda för sina mästerliga skivspelare.
1980 hittade Roy en övergiven fabrikslokal på Park Street i Westcliff-on-Sea, Essex, som han köpte, målade grön och byggde om till en

kompakt men väl fungerande Hifi-fabrik. 1983, efter sju års utveckling, kom de nya revolutionerande tonarmarna RB300 och RB250.
Under sent 1980-tal, 1988, kom Rega's första pickuper, Bias och Elys, och de sålde i över 1000 exemplar redan under sin första månad.
Lanseringen av de egna pickuperna var ett stort steg på vägen till att erbjuda kompletta Rega-system. Under sommaren 1989 släpptes

Regas första högtalare; Ela. Rega Ela tillverkades först i Danmark men produktionen lades snart om och Ela byggdes istället av Rega själva.
1991, tog Rega steget fullt ut och introducerade sina första två förstärkare, Elex och Elicit, och nu följde en period av dramatisk expansion.

Det kompletta Rega musiksystemet är nu fött. 

En helt ny fabrik byggdes 1992 på The Temple Farm Industrial Estate in Southend-on-Sea och den nya fabriken är designad av Roy själv.

Roy Gandy fortsätter att styra och leda Rega inte minst som en medlem i Regas avdelning för utveckling och formgivning.
Roy styr det mesta av Regas internationella utveckling och han är delaktig i expansionen i nya exportmarknader.

Rega fortsätter sin filosofi att tillverka Hifi-produkter av högsta kvalitet och som är pålitliga och ytterst prisvärda.
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Rega - D/A-omvandlare med CD-spelare
Rek pris Inkl moms

Isis Valve CD Rega Isis och Isis Valve är Rega's sjunde generation av CD-spelare, Rega's Flaggskepp och stora stolthet. 110 000 kr         st

Isis CD Isis Valve är en rörhybrig medan Isis är en ren transistorkonstruktion. Båda har Rega's egen CD-mekanik i dess 95 000 kr           st

mest påkostade version med bland annat handjusterat servo. Elektroniken är diskret uppbyggd i ren Klass A och 

 optimerad för att ge lägsta tänkbara brus med högsta tänkbara drivresurser och maximal bandbredd. 

Signalbehandling med dubbla Burr Brown PCM1794 konfigurerade för parallell dubbel monodrift. 

Analogdelen har en egen transformator på hela 50VA. 10 separata regulatorer för nätförsörjningen på 

analogdel respektive digitaldel. Digital ingång (USB) för anslutning av externa digitala källor. 

Metallfjärrkontroll för CD medföljer. Mått BxHxD: 43,4x20x35cm. Vikt 19,5 kg. Rega Isis och Isis Valve finns i Svart.

Saturn MK3 D/A-omvandlare med inbyggd CD-läsare (kan alltså också kallas CD-spelare). 25 000 kr           st

NYHET !

Apollo CD-spelare med konstruktion och teknologi sprungen från både Flaggskeppet Rega Isis och D/A-omvandlaren DAC. 11 000 kr           st

Wolfson WM8742 DAC. Förbättrade utgångskretsar. Förbättrade digitala nätdelar. Förbättrad layout på alla kretskort.

Rega's egen CD-mekanik. Fjärrkontroll medföljer. Pausad i väntan

Rega Apollo-R  finns i Svart . på komponenter!

Den nya Saturn MK3 är inrymd i vårt allra senaste design för att matcha resten av Rega-serien. Saturn 
MK3 CD-DAC-spelare erbjuder fullständig flexibilitet och integration i alla ljudsystem. I huvudsak två 
produkter i en, Saturn MK3 en diskret uppbyggd DAC-krets och en diskret högspecifik CD-transport. Båda 
sektionerna är helt fjärrstyrbara via den medföljande Solaris-fjärrkontroll.
Dubbla Wolfson WM8742 DAC:ar, USB 192 kHz - 24 bitar asynkron, förbättrad utgångsförstärkarkrets,
förbättrade digitala nätaggregat, omutvecklade analoga och digitala utgångar
Solaris systemfjärrkontroll ingår
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Rega - Integrerad Förstärkare 
Rek pris Inkl moms

Osiris Integrerad förstärkare. Rega's Flaggskepp och stora stolthet. Rega's samlade erfarenheter under 33 år ligger till 90 000 kr           st
Integrerad- grund för utvecklingen av Osiris. En verkligt kompromisslös konstruktion helt igenom byggd med 'State-
förstärkare Of-The-Art' komponenter och helt diskret uppbyggd. Dessutom väger den in på mäktiga 25,6 kg!

Dubbelmonokonstruktion 2x162W i 8 Ω (250 W i 4 Ω). 8 st Sanken 200W transistorer i "Triple" konfiguration och 
dubbla specialdesignade transformatorer på vardera 400VA garanterar närmast outömliga resurser. Separat 
strömförsörjning för ingångsväljare, display, kontrollkretsar och skyddskretsar. Rega Systemfjärrkontroll medföljer.
Besök Rega's hemsida: www.rega.co.uk där det finns massor av intressant läsning.
Mått BxHxD: 43,4x12,2x35cm. Vikt 25,6 kg. Rega Osiris finns i Svart.

Aethos 40 000 kr           st

Elicit MK5 25 000 kr           st

NYHET !

Aethos Integrerad förstärkare har ett helt nytt specialdesignat chassi. Med fyra 160W 16Amp-utgångstransistorer per 
kanal levererar detta 125 W per kanal i 8ohm. Aethos är en dubbel monokonstruktion med en handlindad toroidal 
transformator och reglerade nätdelar för de känsliga för- och slutstegen. Förförstärkaren använder diskreta klass-A 
kretsar genomgående. Aethos är en kompromisslös produkt med ett mål att leverera din musik så naturtroget som 
möjligt. Aethos har byggts enligt Regas höga standarder med tillförlitlighet och kvalitet för att säkerställa många års 
musikalisk njutning.
"This is an amplifier that possesses huge reserves of depth, detail and definition" Ed Selley Hi-FI Choice Dec 
2019.

"It doesn’t matter what kind of speaker you are using, Rega's Aethos gives you a unique combination of 
engagement, enthusiasm and joy...Fantastic sound quality, highly musical, and excellent balance" Stereo + Dec 
2019

Rega Elicit MK5 delar nu designfunktioner tagna direkt från den mycket hyllade Aethos förstärkaren. Du 
hittar samma diskreta FET-baserade förförstärkarkrets plus en Alps volympotentiometer. Denna 
potentiometer används för att ytterligare förbättra ljudet och teknisk prestandan. Som du kan förvänta dig 
har uppmärksamhet ägnats åt valet av viktiga ljudkomponenter. Diskreta kretsar, högkvalitativa reläer, 
polypropenkondensatorer och Sanken utgångstransistorer används genom hela konstruktionen.

De galvaniskt/optiskt isolerade digitala ingångarna använder en Wolfson S/PDIF-mottagare IC för att ge 
exceptionella detaljer och klarhet från alla anslutna källor. Utgången tillhandahålls av en Wolfson DAC och 
Rega designad diskret linjedrivkrets. Den nya Elicit MK5 kräver årtionden av prisbelönt erfarenhet av 
förstärkare och digital kretsdesign som kulminerar i en perfekt konstruerad balans mellan tillförlitlighet, 
anslutningsmöjligheter och framför allt exakt musikåtergivning. 105w per kanal i 8ohm
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Rega - Integrerad Förstärkare 
Rek pris Inkl moms

ELEX MK4 15 000 kr           st

NYHET !

Brio Integrerad förstärkare med Rega Fono Mini RIAA och nu med inbyggd hörlursförstärkare. Fjärrkontroll medföljer. 10 000 kr           st

Brio-R  är byggd med högsta tänkbara kvalitet av komponenter för bästa ljudkvalitet.

Förstärkaren har en extra kraftfull transformator med generöst tilltagna komponenter i nätdelen. 

Nya Brio 2016 slutsteg har förbättrats ytterligare med annu bättre ljudkvalitet och råstyrka.

2x50W i 8 Ω (2x72W i 4 Ω) tas ut från 2st 150W Sanken Darlington sluttransistorer. Chassi i metall. 

Rega Brio 2016 finns i svart.

Io Integrerad förstärkare med Rega Fono Mini RIAA och nu med inbyggd hörlursförstärkare. Fjärrkontroll medföljer. 6 500 kr             st

Io är en av regas mest musikaliska förstärkare med riktigt bra rytmik. Io levererar 2x30W i 8 Ω 

Rega - RIAA-steg (Phono-steg)
Rek pris Inkl moms

Aura Reference 60 000 kr           st

MC-steg

 

Referens Aura Reference MC-steget är skapades genom decennier av elektronisk designutveckling. Vi har 
skapat den ultimata fullt justerbara symmetriska förförstärkare utformad för att helt enkelt extrahera den 
bästa prestanda från din MC-pickup och skivspelare.
Byggd i ett helt nydesignat chassi. Aura är framtagen bara för att spela MC-pickuper och är helt 
promisslös. Rega har undvikit att inkludera överflödiga funktioner eftersom de hindrar signalbanan och 
försämrar ljudkvaliteten. Aura Reference MC-steget innehåller anmärkningsvärda och innovativa 
designidéer. Om du är en vinylkännare så är Aura Reference MC-steg ett absolut måste för provlyssna.

Elex MK4 är en högpresterande integrerad förstärkare designad för att leverera den renaste musikaliska 
prestanda. Inrymd i ett helt nytt chassi för att matcha resten av Rega-serien, bygger MK4 på tidigare Rega-
design med den flerfaldigt prisbelönta klass A/B effektförstärkarkrets som levererar imponerande 72W per kanal i 
8Ω-belastningar (90W till 6Ω) . Nya anslutningsalternativ på baksidan är tillgängliga med Elex MK4. Elex MK4 
har också en helt ny DAC med två digitala ingångar och en ny högkvalitativ hörlursförstärkare.
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Rega - RIAA-steg (Phono-steg)
Rek pris Inkl moms

Aria MK3 15 000 kr           st

RIAA-steg med MM- och MC-steg NYHET !
NYHET !

Fono MC MK4 Fono MC är ett exceptionellt högkvalitativt MC riaa-steg 3 800 kr             st

NYHET ! som är utformat för att maximera potentialen hos alla MC-pickuper.

Fono MC använder en linjär förstärkare med låg ljudnivå LSK389 FET i ett helt

diskret ingångssteg där lågt brus och linjäritet är avgörande för att

få ut det mesta av en MC-pickup. På grund av FET: s höga 

ingångsimpedans är effekten av förstärkarkretsen minimala 

och påverkar inte pickupens prestanda.

Fono MM MK5 RIAA-steg ("Phono-steg") för MM-pickuper. Nätadapter (Rega PS1) medföljer. 3 000 kr             st

NYHET ! Rega Fono MM är ett otroligt välljudande och lättarbetat Phono-steg optimerat för Moving-Magnet-pickuper. 

Formspråket kommer från den nya R -familjen och metallchassiet är detsamma som TT-PSU och Ear. 

Rega Fono MM finns i svart.

Fono Mini A2D MK2 RIAA-steg ("Phono-steg") för MM-pickuper. Nätadapter medföljer. 1 400 kr             st
Inbyggd A/D-omvandlare (analog till digital) med volymkontroll gör
 att du kan föra över dina vinylskivor till datorn.

Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Naiad Refefens skivspelarnas referens OBS! beställningsvara med lång leveranstid 375 000 kr         st

Allt följande ingår i köpet:
Aphelion 2 MC pickup
Naiad PSU strömstyrning
Naiad kolfibervägghylla
Hastighets avmätning arm
Record clamp för hastighetsmötning

Diverse verktyg
Atlas nålvåg
Naiad vattenpass
Naiad instruktionsbok
Aphelion 2 manual
Regas bok 
A Vibration Measuring Machine

En unik design med de bästa av moderna material och tillverkningsprocesser, med en plint konstruerad av handgjord kolfiber för att 
uppnå det extremt låg vikt och hög styvhet som förstärks ytterligare med dubbla keramiska stag. Massan hålls återigen till ett 
minimum genom att använda ett vertikalt lagerhus av titan i skelettet för tonearmsfästningen. Naiad kommer först i världen att 
tillverka ett lager och lagerhus för innertallriken i materialet Zirkon. Du kan förvänta dig den ultimata strömförsörjningen i form av 
Naiad PSU strömförsörjning i Reference chassit. Naiad PSU ger användaren justerbar hastighetsstyrning med en digital display.
Denna unika pressning kommer att innehålla en testton som fungerar tillsammans med strömförsörjningen för att säkerställa 

Rega Aria är byggd i Regas nya halvbredds metallchassi och huserar 
två helt separata RIAA-förstärkare. Den ena delen är ett nytt RIAA-
steg för MM-pickuper och den andra är ett nytt och fullt justerbart 
RIAA för MC-pickuper. De båda förstärkningsstegen har separata 
anslutningar och till och med separata förförstärkare. Separationen 
gör att både MM- och MC-förstärkningen kan optimeras för sina 
respektive arbetsuppgifter. MM-steget har två separata nätdelar och 
extremt tysta bipolära ingångstransistorer konfigurerade i matchande 
par.
MC-steget har extremt tysta parallellkopplade FET-transistorer 
konfigurerade i matchade par. På baksidan kan ingångsresistans från 
70Ω till 400Ω, kapacitansen mellan 100pF och 4200pF samt 
ingångskänslighet justeras. Aria har flera nyskapande konstruktioner 
bland annat ett självjusterande kontrollservo som håller MC-kretsarna 
i ett optimalt läge och kompenserar för varierande rumstemperatur 
och driftstemperatur. Rega Aria är analogt uppbyggt helt utan digitala 
kretsar i signalvägen. Metallchassiet isolerar från RF-störningar.
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Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 10 med Aphelion 2 Rega Planar 10 som nedan och med fabriksmonterad Rega Aphelion 2 MC-pickup med den nya fine line nude 95 000 kr           st

diamond slipningen

Planar 10 med Apheta 3 Rega Planar 10 som nedan och med fabriksmonterad Rega Apheta 3 MC-pickup. 70 000 kr           st

Rega är mkt generösa och rabatterar Apheta 3 med 8000kr (44,5%) när man väljer Planar 10 med fabriksmonterad Apheta 3!

z

z

 
Planar 10 PL10 är en extrem förfining av Regas mest avancerade skivspelare och plintsystem som kallas "Skeletal". 56 000 kr           st
Med RB3000 Utgångspunkten är Regas fantastiskt framgångsrika PL8 men som PL10 är den ytterligare förbättrad med en helt ny
och Planar 10 PSU motorstyrning: Rega Planar 10 PSU (Custom Power Supply) som är handtrimmad mot sin motor och håller maximal kontroll på 
utan pickup skivtallrikens rotation och helt eliminerar vibrationer hos motorn. Dessutom levereras Rega PL10 med den helt nya tonarmen 

Rega RB3000 som är Regas nya Flaggskepp (läs mer om denna som separat tonarm). 
Den superlätta inre plinten, kallad "Skeletal", är själva 'skivspelaren' och en yttre fyrkantig plint medföljer. Den yttre 
fyrkantiga plinten är helt frikopplad från Skeletal-plinten och du kan själv välja om du vill spela skivspelaren med eller utan 
den yttre plinten. Rega PL10 finns i matt svart. Nu kommer alla Planar 10 med EBLT Advanced drive belt .

Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 8 / Apheta 3 MC-paket Rega RP8 med fabriksmonterad Rega Apheta 3 MC-pickup. 40 000 kr           st

Planar 8 / Ania Pro MC-paket Rega RP8 med fabriksmonterad Rega Ania MC-pickup. 37 000 kr           st

Planar 8 / Ania MC-paket Rega RP8 med fabriksmonterad Rega Ania MC-pickup. 33 500 kr           st

Planar 8 Rega Planar 8 är en närmast revolutionerande utveckling av Rega's filosofi som tar teknologin ännu längre. 27 000 kr           st

Med RB880 & Neo-PSU MK2 Planar 8 har en helt ny konstruktion av plint som är byggd av specialutvecklade materiel med en ny kärna av ultra lätt 

och styv skumblandning. På ovnansidan och undersidan av plinten har Rega tagit fram en stenhårt matt backelitskikt.

Den superlätta inre plintens konstruktion, kallad "Skeletal", är direkt taget från Niads minimalistika plintkonstruktion.

Skivspelaren har fått en helt ny tonarm RB880 med förfinade vertikallager. Dessa lager syns på baksidan av tonarmsfästet.

Nytt centrumlager baserat på centrumlagret på flaggskeppet Niad och en helt ny treskikts skivtallrik av glas med 

svänghjulsteknologi tagen från keramiktallriken på RP9. Planar 8 levereras med ett handtrimmad motor och nya

Neo-PSU med justerbar hastighet kontroll. 

Nu kommer alla Planar 8 med EBLT Advanced drive belt  som ger ett stort lyft ljudmässigt!
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Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 6/ Ania Pro MC-paket Rega Planar 6 med fabriksmonterad Rega Ania Pro MC-pickup. 27 000 kr           st

Planar 6/ Ania MC-paket Rega Planar 6 med fabriksmonterad Rega Ania MC-pickup. 23 000 kr           st

Planar 6/ Exact MM-paket Rega Planar 6 med fabriksmonterad Rega Exact MM-pickup. 20 000 kr           st

Nu kommer alla Planar 6 med EBLT Advanced drive belt som ger ett stort lyft ljudmässigt!

Planar 6 Planar 6 har ett mål att reproducera din vinyl så exakt som möjligt. Vi har konstruerat alla aspekter 16 700 kr           st

Med RB330, Neo-PSU MK2 av denna skivspelare för att extrahera så mycket detaljer från vinylytan som möjligt. Avancerade 

material och tekniska lösningar har använts i hela konstruktionen för att garantera bästa möjliga 

prestanda. Neo PSU erbjuder elektronisk hastighetsbyte, avancerad anti-vibrationskontroll och 

justerbar elektronisk finhastighetsjustering som hittills bara på RP10

Planar 6 bygger på den stora framgången med RP8 och RP10-skivspelarna. Det är den första nya Rega 

skivspelaren som ska byggas med en ultra lätt Tancast 8 polyuretanskum kärnplint (ett material utvecklat 

för flygindustrin). Detta material är sandwichat mellan ett nytt HPL (högtryckslaminat). HPL är 

utomordentligt tunn medan den är extremt stel och presenteras i en fantastisk Polaris matt grå yta.

Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 3 utan pickup Allt på denna skivspelare är nytt förutom locket och pickupen. Se nedan. 9 000 kr             st

Planar 3 med Elys2 pickup 11 000 kr           st

Planar 3 med Exact pickup 12 000 kr           st

NYHET ! Prisändrad!

Kan uppgraderas med Rega Neo-PSU och vit drivrem för ännu bättre ljudkvalitet !

Färgalternativ: lackad svart, lackad vit eller lackad röd

RB330 tonarm - Designad med den senaste 3D CAD och CAM-teknik, är den nya RB330 kulmen på mer än 35 år av tonarms design och 
erfarenhet. Med en helt ny lager och vår senaste tonarmsrör utformade med hjälp av intelligent omfördelning av massa har säkerställt att 
denna tonarm kommer att uppvisa mindre resonans. Extrem stabilitet med nästan friktionsfri rörelse från det nya högprecisions lager 
garanterar att krama ur mer information från din vinyl än någonsin tidigare.
Med en ny partiskhet montering, om designad styvare vertikalt lagerhus, integrerad
armklämma och förbättrat fjäderhus med lättlästa siffror.
Rega har gjort en ny lågkapacitans rca-kabel med Neutrik kontakter
Förbättrade lager med lägre friktion och horisontella och vertikala precisionslager
Nydesignad motvikt i 100g mjukt stål.

Plint- Högglans akryl, laminerat plint, styvare och kraftigt förbättrat utseende. Ergonomiskt placerade power knapp.
Dubbla stag - Förbättrad och tjockare 3mm fenol bottenstag och nytt fenol toppstag.
Lagerhus – Omdesignat centrumlager i mässing, förbättrad passform och konstruktion minskar belastningen på själva lagret.
Undertallrik - Omdesignat innertallrik, förbättrad noggrannhet och förbättrad styvhet.
Glastallrik - Nytt ”floatglas” tallrik med "Optiwhite" polerad fälg. 12mm - Förbättrad noggrannhet vid tillverkning och fantastiska utseende.
Om designade fötter - Ny förbättrad fot för att öka stabiliteten och minska vibrationer.
24V motor - Förbättrad ny motorstyrning PCB med möjlighet att uppgradera motorstyrning med Rega TT-PSU för elektronisk 
hastighetsändring och förbättrad avancerad antivibrationskrets (säljs separat).
Motorkåpan - med integrerad kylning.

<<<
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Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 2 Exact Samma skivspelare som nedan men med en butiksmonterad Rega Elys2 MM pickup med. (spelaren byggs om i butiken) 9 000 kr             st

Planar 2 Elys2 Samma skivspelare som nedan men med en butiksmonterad Rega Exact MM pickup med. (spelaren byggs om i butiken) 8 000 kr             st

Säljs bara av auktoriserade butiker!  

Planar 2 Carbon Styv och stabil Plint med extremt låg massa. 6 000 kr             st

Med RB220 & Rega Carbon Levereras med den nya handbyggda tonarmen RB220, ett handjusterat 24V motorpaket, Rega's nya centrumlager,

glastallrik och en fabriksmonterad pickup - Rega Carbon. Färgalternativ: lackad svart, lackad vit eller lackad röd

Planar valnöt 2 Carbon Styv och stabil Plint med extremt låg massa. 6 500 kr             st

Med RB220 & Rega Carbon Levereras med den nya handbyggda tonarmen RB220, ett handjusterat 24V motorpaket, Rega's nya centrumlager,

NYHET ! glastallrik och en fabriksmonterad pickup - Rega Carbon.

Rega - Skivspelare
Rek pris Inkl moms

Planar 1 med Carbon Helt ny EBLT Advanced drive belt till alla nya Planar 1 i matt utförande. Styv och stabil Plint med extremt låg massa. 4 000 kr             st

Med RB110 & Rega Carbon Levereras med den nya handbyggda tonarmen RB110 med helt nya polymerlager, 24V motorpaket, Rega's nya centrumlager,
ny fenoltallrik med högre massa och förbättrad "flywheeleffekt" och en fabriksmonterad pickup - Rega Carbon.

Planar 1 valnöt NYHET ! 4 500 kr             st

som ovan och i valnöt

Planar 1 Plus med Samma skivspelare som Planar 1 ovan fast med ett inbyggt Riaa MM-steg. 5 000 kr             st
inbyggt Riaa-steg &

RB110 samt Rega Carbon

Planar 1 Plus i valnöt 6 000 kr             st

som ovan och i valnöt NYHET !

Planar 78 med RB220 Skivspelare speciellt utvecklad för 78-varvsskivor. Rega Planar 78 lackad svart 5 000 kr             st

Rega Planar 2 har en ny RB220 tonarm formgjuten i ett stycke av aluminium, helt nya polymerlager (patentsökt), förinställd antiskating och 
med fler banbrytande teknologier. En ny 24 volts motor med mycket låg ljudnivå. Akrylplint i svart och vitt utförande. Ett helt nytt 
skivspelarverk med nytt centrumlager. 
Plint- Högglans akryl plint, styvare och kraftigt förbättrat utseende. Ergonomiskt placerade power knapp.
Lagerhus – Omdesignat centrumlager i mässing, förbättrad passform och konstruktion minskar belastningen på själva lagret.
Undertallrik - Omdesignat innertallrik, förbättrad noggrannhet och förbättrad styvhet.
Glastallrik - Nytt ”floatglas” tallrik med "Optiwhite" polerad fälg. 12mm - Förbättrad noggrannhet vid tillverkning och fantastiska utseende.
Om designade fötter - Ny förbättrad fot för att öka stabiliteten och minska vibrationer.
24V motor - Förbättrad ny motorstyrning PCB med förbättrad inbyggd antivibrationskrets .
Motorkåpan - med integrerad kylning.
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Rega - MC Pickuper
Rek pris Inkl moms

Aphelion 2 MC Svart 41 000 kr           st

Pickup. MC - Moving Coil. Regas referencenivå på MC pickup med patenterad nålrörsupphängning ger en otrolig 

neutralitet, lyster, närvaro och upplösning i alla frekvenser samtidigt som Aphelion har ett järngrepp om basen. 

Aphellion 2 ger ett otroligt driv och flyt i musiken. Mycket beroendeframkallande. 

Plug and play montering med trepunktsfäste   (Handlindad spole med nolltolerans)

Apheta 3 MC Silvergrå 20 000 kr           st

Prisändrad!

En extremt prisvärd allround pickup med massor av kontrollerad ljupbas. Fungerar med de flesta Riaa-steg.

Plug and play montering med trepunktsfäste

Ania Pro MC Svart 12 000 kr           st

Ania Pro  låter mer som Apheta 3 än standard Ania med massor av detaljer , dynamik och rytmik.

Plug and play montering med trepunktsfäste

Ania MC Svart Med samma exceptionellt komplexa handspolmikroskop som finns i resten av intervallet är Ania inrymt 8 000 kr             st

i en unik PPS-extremt stel kropp, vilket garanterar exakt konstruktion och Regas trepunktsfixeringsmetod,

vilket garanterar optimal koppling till huvuden och automatisk inställning för överhäng. 

Plug and play montering med trepunktsfäste

Ania låter som en ljuv smekning. Otroligt varm och behaglig spelstil.

Rega - MM Pickuper
Rek pris Inkl moms

Exact Gul Pickup. MM - Moving Magnet. Vital diamond nålslipning. Komplex Fine-Line form slipad ur ett fyrkantigt ämne. 4 500 kr             st

Handlindad Spole med nolltolerans garanterar korrekt kanalbalans och signalstryrka.

Vår favorit MM-pickup som fixar att spela alla musikgenrer inklusive klassiskt med riktigt bra närvaro rytmik.

Plug and play montering med trepunktsfäste

Elys 2 Blå Pickup. MM - Moving Magnet. Elliptisk nålslipning. Handlindad Spole med mycket snäva toleranser. 2 500 kr             st

Förmodligen den bästa MM-pickupen på hela markanaden för att spela rock och pop samt tung musik.

Plug and play montering med trepunktsfäste

Carbon Grå/svart Pickup. MM - Moving magnet. 500 kr                st

RB78 Svart Pickup. MM - Moving Magnet. Mono. Maskinlindad Spole. För 78 varv. Endast till Planar 78 och RP78. 1 200 kr             st

Regapickuper med trepunktsfäste är "plug and play" enkla att montera.
Detta gör det möjligt att variera pickuper för att kunna spela olika 
spelstilar med bravur. Kör den ultimata rock-pickupen Rega Elys2 för en 
otrolig attack och järngrepp på stökigare musik till en av Regas MC-pickuper 
för sametslena röster, detaljerad diskant och avgundsdjup bas. 

Ania Pro är en förbättrad Apheta 2 och använder Regas avancerade ”Vital Profile naked” diamantnål. Denna 
nåslipning är utformad för att extrahera så mycket detaljer från vinylytan som möjligt. Ania Pro levererar tight 
bas, varmt mellansregister och ger makalös lyster och upplösning i de högre frekvenserna.
Ania Pro har en superhögdriven neodymiummagnet och en spole noggrant handlindad på ett 
järnmikrokors. Denna miniatyrmontering ger oss större frihet att spåra vinylspåret som garanterar att ännu 
mer detaljer extraheras från vinylen.

På senare tid har Rega uppnått nya effektnivåer från sällsynta jordartsmagneter. Denna 15-åriga utveckling 
med den senaste tekniska tillverkningsprocessen och erkända lagar (Flemings law) köpte Rega sig oerhört 
framgångsrika Apheta 2.

Aphelion 2 använder Regas senaste "fine line nude diamond slipning". Diamant nålen är monterad på ett
boron nålrör. Den här nya profilen hade så stor inverkan på Apheta 3 prestanda att det var ett uppenbart 
steg att prova den nya profilen i Aphelion 2.
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Rega - Utbyte av Pickup - "Nålbyte". Vid inbyte av gammal samma modell.
Rek pris Inkl moms

MC-pickuper

Aphelion MC Svart Ombyggnad. Skickas till England. Fraktkostnader till England ingår. på kostnadsförslag st

Apheta 3 MC Silver Inbytes mot samma modell. 13 000 kr           st

Motsvarande 35% rabatt på nypris

Apheta 2 MC Silver Inbytes mot samma modell. 11 250 kr           st

Motsvarande 25% rabatt på nypris

Ania Pro MC Röd Inbytes mot samma modell. 7 800 kr             st

Motsvarande 35% rabatt på nypris

Ania MC Svart Inbytes mot samma modell.  5 200 kr             st

Motsvarande 35% rabatt på nypris

MM-pickuper
Exact Gul Inbytes mot samma modell. 3 375 kr             st

Motsvarande 25% rabatt på nypris
Elys 2 Blå Inbytes mot samma modell. 1 875 kr             st

Motsvarande 25% rabatt på nypris

Carbon Vit Ersättningsnål (ej inbyte). 375 kr                st

Motsvarande 25% rabatt på nypris

RB78 Svart Inbytes mot samma modell. 900 kr                st

Motsvarande 25% rabatt på nypris

Rega - Analogt allt i ett system
Tillbehör till Skivspelare Rek pris Inkl moms

REGA SYSTEM ONE Analogt allt i ett system med: 14 000 kr           st

Planar 1 skivspelare prissänkt!
iO integrerad förstärkare

Kyte bokhyllehögtalare

Högtalarkablar

REGA SYSTEM ONE är ett unikt, handgjort analogt ljud hi-fi-system designat för att ge dig det äkta Rega-signaturljudet till ett 
överkomligt pris. Ett urval av våra mest hyllade produkter noggrant utvalda i ett bekvämt paket. Alla tre produkterna har en perfekt 
synergi som lovar att ge din vinylsamling liv. io-förstärkaren har ett högkvalitativt inbyggt phono-steg, två linjenivåingångar och ett 
hörlursuttag som erbjuder massor av anslutningsmöjligheter för att utöka ditt system ytterligare om du så önskar.
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Rega - Tillbehör till skivspelare & uppgraderingar
Tillbehör till Skivspelare Rek pris Inkl moms

NEO PSU MK2 4 000 kr             st
NYHET !

PSU 2m kabel Extra lång TT-PSU 2m kabel 4 pin DIN/DIN 450 kr                st

2016 TT Wall Bracket Vägghylla till alla Rega's Skivspelare utom P8 & P10. Svart eller vit. 2 200 kr             st

Turntable wall bracket adaptors - For the new 2016 wall bracket to RP6, RP8 och RP10 1 100 kr             pkt

Turntable wall bracket adaptors - Old wallbracket 600 kr                pkt

Planar 8/10 wall braket svart eller vit 2 200 kr             st

45 RPM Adapter. Adapter för Vinylskivor med stort centrumhål. Gjord i aluminium. 350 kr                st

Matta P10 Matta av extra hög kvalitet. Original till RP10. Vit. 450 kr                st

Matta Färgad Ullmatta Röd, Gul eller Blå. Passar till alla Rega skivspelare utom PL10. 450 kr                st

Matta P3-P8 Ullmatta svart 250 kr                st

Matta P1 - P2 Matta till P1 & P2 och RP1. Svart. 200 kr                st

Advanced EBLT Drive Belt 350 kr                st

Reference EBLT Drive Belt 550 kr                st

NYHET !

Strobe Kit Mäter hastigheten på alla skivspelare. Den handhållna stroboskopenheten genererar en 100 Hz pulserad ljuskälla 1 000 kr             st

för användning med den medföljande 180-linjers stroboskopskivan

Atlas tracking force gauge Rega Atlas nålvåg är konstruerad för att vara enkel att använda, konsekvent i mäningar och 2 700 kr             st

exceptionellt korrekt. Våra ingenjörer har noggrant valt varje komponent för att erbjuda högsta 
möjliga prestanda. Atlasen föddes ur frustration av att ha använt så många andra tillverkares mätare 

i Regas tonarmsavdelning. Dessa nålvågar har misslyckats att konsekvent mäta korrekt över tiden

efter bara minimal användning.

Rega Atlas nålvåg är konstruerad för att ge pålitlig och korrekt mätning av

spårningskraften för din skivspelares livstid. Inom den hållbara aluminiumhöljet finns en mycket stabil 

belastningscell och precisionsförstärkningskrets. Det finns också ett skräddarsytt frontskydd för att 

skydda mätelementet och ge en överskådlig rät mätning. Detta gör det möjligt för Atlas att uppnå exakt och pålitlig

prestanda med minimal inmatning från användaren.

Nålvågens mätcell är temperaturkompenserad för ett stort antal driftstemperaturer och är extremt tålig mot stötar och slitage.

Atlasens intelligenta design säkerställer att spårningskraften mäts på samma plats varje gång, vilket 

möjliggör mycket finjustering ner till två decimaler.

Neo PSU använder samma RP10 DSP generator (digital 
signalbehandling) byggd på en hög stabilitetskristall. 
DSP-generatorn delar upp den exakta signalen från 
kristallen till den exakta frekvens som krävs för att 
perfekt sinusformad vågform för att driva motorn. 
Detta, tillsammans med en effektiv förstärkare, 
genererar en 24V AC-balanserad signal med mindre än 
0,15% förvrängning, vilket helt påverkas av eventuella 
förändringar i nätström / spänning och förhållanden. 
Denna driver sedan skivspelarens antivibrationskrets, 
som sitter under skivspelarens plint. Formspråket 
kommer från den nya Fono MM & MC familjen. 
Förbättrar ljudkvalitet avsevärt vid uppgradering av 
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Rega - Tonarmar 
Rek pris Inkl moms

RB3000 REF 20 000 kr           st

RB880 Regas nya armrör som är lättare och styvare samt förstärkt runt lagerhuset. Handjusterade och matchade lager. 10 000 kr           st

Fjäderbelastat nåltryck.

Rega RB880 är svart.

RB330 Den första modellen i Rega's nya familj tonarmar. Ett helt nytt aluminuim tonarmsrör som är förstärkt runt lagerhuset 5 500 kr             st

för extra stabilitet. Handjusterade lager i metall. Fjäderbelastat nåltryck. Rega RB330 är svart.

RB220 MK2 Den första modellen i Rega's nya familj tonarmar. Ett helt nytt aluminuim tonarmsrör som är förstärkt runt lagerhuset 3 500 kr             st

NYHET ! för extra stabilitet. byggd med den nya polymerlager med noll-spel och extremt låg friktion (patentsökt).

Nu med justerbar antiskating (biasjustering)

Regas tonarms referens
Utgångspunkten för Rega RB3000 är Regas helt nya 
generation tonarmsrör som är lättare och styvare än 
någonsin tidigare och dessutom förstärkt runt lagerhuset. 
Rega RB3000 har förbättrade lager som är utvalda, 
matchade och justerade för hand. Arbetet utförs uteslutande 
av utbildade tekniker. Tonarmen är konstruerad med så få 
mekaniska kopplingar som möjligt och den byggs med den 
styvaste tänkbara materielen i alla kritiska områden. Rega 
RB3000 byggs med så otroligt små toleranser att inget lim 
behöver användas i konstruktionen. Fjäderbelastat 
nåltrycksystem. Rega RB3000 är blank och 
handpolerad. Beställningsvara.
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Rega - Distansbrickor till tonarmar, reservdelar
Rek pris Inkl moms

OBS!  Då 4mm distansbrickor används behövs en motvikt med mindre diameter. ( se nedan Special tungsten motvikt)

Planar 1, 2, 3, RP6, RP8 och RP10 med 4mm spacer monterad behövs Special tungsten motvikt nedan.

Metall Spacer Silver Distansbricka till RB2000, RB1000, RB808, RB700, RB303, RB301 och RB202. 500 kr                st
Metall Spacer Svart Trepunkts-spacer i rostfritt stål 2mm. Distansbricka till RB330. RB220 & RB110. 400 kr                st

Trepunkts-spacer i Aluminiuml 2mm  

Spacer 2mm Rund distansbricka till RB250 och RB300 i metall. (För behov av 4mm höjd tar man två av dessa brickor) 200 kr                st

Spacer 10mm Rund distansbricka till RB250 och RB300 i metall 200 kr                st

Sleeved Arm Nut Förlängd Mutter till RB250 och RB300 vid andvändning av högre mellanbrickor 125 kr                st

RB301/303/330 EXTERNAL CABLE (extern RCA kabel med lödfästen för tonarm och med Neutrik RCA-kontakter) 1 600 kr             st

RB880/2000/3000 EXTERNAL CABLE  (extern RCA kabel med Neutrikkontakter) 2 500 kr             st

Lift Lower Device 450 kr                st

Turntable Lid - Clear Passar alla regas skivspelare 800 kr                st

Turntable Lid - Smoked Specifikt till nya Planar 6. Passar alla regas skivspelare 1 000 kr             st

Gångjärns sett Komplett set med två honagånjärn till plinten och två hanegånggärn 97 kr                  st

till locket med stift.

OBS! Verktyg krävs för stiften 

TT Corner damper set 70 kr                  st

PS1 Power Supply (350mA) Nätadapter/nättransformator till Ear/Fono MM//TT PSU 500 kr                st

PS2 Power Supply (100mA) Nätadapter FonoMini/RP3/PL1/PL2/PL3 300 kr                st

24V Motor Uppgrade Motoruppgraderingssats till alla äldre Rega Skivspelare. 2 000 kr             st

Uppgraderar till den nya 24V-motorn. 

Kan kompletteras med Neo-PSU för ytterligare förbättrad ljudkvalitet!

Motor P1 Motor och PCB till P1, P2, RP1 och RP1 Performance. 1 300 kr             st

Motor P3 Motor och PCB till P3 1 600 kr             st

Motor P6 Motor och PCB till P6 Beställningsvara. 1 800 kr             st

Lagerolja Extra trögflytande olja till Regas innertallrik. 150 kr                st

Gummifötter Planar Gummifötter till Planar 2, Planar 3, Planar 78, P2 2000 & P3 2000. 3-pack. 300 kr                pkt

Gummifötter RP6 & P9 Gummifötter med aluminiumbas till RP6, P7 och P9. 3-pack 750 kr                pkt

Rigid foot mount RP8 / RP10 Massiva aluminiumfötter 600 kr                pkt

RB101 Counterweight (motvikt till RB101 & RB251 med "Glidgummi") Svart 190 kr                st

RB100/RB250/RB251 (med plastplupp för tonarmsgänga) Svart 132g 190 kr                st

RB110 Counterweight Svart 112g 300 kr                st

RB220 Counterweight Svart 130g 350 kr                st

RB330 Counterweight - Standard Black Svart 102g 350 kr                st

RB330 Counterweight - Stainless Planar 6 version Silver 102g 550 kr                st

RB880 Counterweight PL8 stainless Silver 550 kr                st

RB330/880 upgrade coundterweight - tungsten Silver 1 800 kr             st

för PL1-PL6 samt RP8 & RP10

Denna motvikt behövs för att inte standarmotvikten skall ta i locket då 4mm eller tjockare distansbrickor används för högre pickuper

Extra litet diametermått på 2,9cm

RB1000/2000/3000 Counterweight - Tungsten Tungsten 100g 1 800 kr             st

Extra Heavy Counterweight - Stainless Stainless 650 kr                st

Extra Heavy Counterweight - Tungsten Tungsten 102g 3 000 kr             st
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Rega - Skivtallrikar och centrumlager
Reservdelar till Skivspelare Rek pris Inkl moms

Planar1 Tallrik Phenolic Resin P2 P8 P10 500 kr                

Planar2 Tallrik Glass 10mm Optiwhite 1 800 kr             

Planar3  Tallrik Glass 12mm Optiwhite 2 100 kr             

Planar6  Tallrik Glass 16mm Dual layer floating glass 4 500 kr             

Planar8  Tallrik Glass 18mm Tripple layer floating glass 6 500 kr             

Planar10  Tallrik Keramisk 15 000 kr           

Hub Bearing Assembly complete - 11mm till nya Planar 1 & Planar 2 med träskruv 400 kr                

Hub Bearing Assembly complete - 17mm till nya Planar 3 med träskruv 450 kr                

Hub Bearing Assembly RP1/RP78 - 12mm gängad 325 kr                

Hub Bearing Assembly RP3/RP6 - 18mm gängad 375 kr                

Rega - Kablar
Rek pris Inkl moms

Couple 2 (1m) 1 400 kr             set

Couple 3 (1m) 700 kr                set
NYHET !

Reference Mains Power Lead 3 000 kr             st

Rega - Högtalarkablar
Rek pris Inkl moms

Duet högtalarkabel Rega Duet är en platt högtalarkabel med ledare på 2x4mm2 area av 99,99% ren koppar med 2 500 kr             /par

2 x 3m terminerat 250 kardeler i varje ledare. Duet är utvecklad för att ta fram den fulla potentialen i alla Rega-system. 

Duet högtalarkabel 190 kr                /mtr

pris per lösmeter

Treminering inklusive 1 360 kr                 /par
banankontakter per par

Rega Banankontakter 4-pack (2 röda och 2 svarta) 800 kr                Pkt

Rega Signalkabel "Interconnect". 
Inhouseproducerad ledare! 1m set. Kabeln 
med låg kapacitans som används för Couple 
3 är konstruerad av syrefri koppar (OFC) 
med en ultraflexibel mantel. Denna kabel 
utvecklades ursprungligen som en kritisk 
komponent som används i vår prisbelönta 
phonosteg i referensnivå Aura Reference. 
Kapacitansen på 80pF för denna kabel är 
anpassad till våra tonarmskablar som 
används i hela Rega-serien. Denna funktion 
optimerar prestanda när den används 
mellan phono-steg och förstärkare.

Rega Signalkabel "Interconnect". 
Uppdaterad version med låsbara kontakter! 
1m set. Rega Couple 2 är utvecklat för att ge 
högsta ljudkvalitet och för att matcha alla 
ljudsystem. 
Ledarna i Rega Couple 2 är av ren koppar av 
finaste kvalitet med isolering och skärmning 
som är ytterst flexibla för att göra kabeln 

Rega Uppgraderad Nätkabel IEC. 1,5m. Rega 
Mains Lead byggs av Rega med kontakter av 
högsta kvalitet (både IEC och Schuko).
De tre ledarna är av renaste koppar och 
1,5mm2 tjocka. Den jordade skärmen är av 
förtennad koppar.
Konstruktionen är robust och den 
genomskinliga ytterisoleringen visar den 
snygga förtennade skärmen.
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Rega - Systemfjärrkontroll
Rek pris Inkl moms

Apollo-R/Brio-R Remote Rega fjärkontroll till Apollo-R/Brio-R 500 kr                st

IO/BRIO/ELEX /APOLLO MINI REMOTE 550 kr                st

SOLARIS REGA SYSTEM REMOTE 800 kr                st

Rega - Högtalare. 
Rek pris Inkl moms

Kyte högtalare Rega har återupplivat deras mest sålda högtalare Kyte. Högtalarna är mkt uppskattade för sin neutrala ton och återgivning 7 000 kr                 par
av naturliga röster. Detta åstakoms genom att matcha högtalarelemetern med ett minimalistikst delnigsfilter för att påverka
ljudkaraktären av elementen till ett minimum.

Kyte Stand adapter Specialdesignad för Kyte-högtalaren för Kyte Stand adapter 700 kr                    par
montering på en mängd olika högtalarstativ

RX1 9 000 kr             par
Stativhögtalare

2-vägs Högtalare. Rega HF20-ZRR diskant samt Rega DX125 bas/mellanregister 
Mått HxBxD: 34,4x17,3x26 cm. 5,8 Kg/st. Nominell impedans 8Ω. Ca 89 dB känslighet.
Färgval: Matt svart

RX3 2,5-vägs Högtalare 15 000 kr           par
Golvhögtalare Rega HF20-ZRR diskant samt Rega DX125 bas/mellanregister och sidobas RR125.8

Mått HxBxD: 80x16x25,8 cm. 11,5 Kg/st. Nominell impedans 6Ω. Ca 89 dB känslighet.
Färgval: Matt svart eller körsbär.

RX5 2,5-vägs Högtalare 19 000 kr           par
Golvhögtalare Rega HF20-ZRR diskant samt Rega DX125 bas/mellanregister sidobas RR7.8

Mått HxBxD: 83,5x18,2x34,2 cm. 16,6 Kg/st. Nominell impedans 6Ω. Ca 89 dB känslighet.
Färgval: Matt svart, körsbär eller äkta valnöts faner.

RS10 Reference 90 000 kr           par
Golvhögtalare

Tillbehör till högtalare Rek pris Inkl moms

R1S Wall Bracket Väggfäste för Rega RX1 Beställningsvara. 600 kr                par

Spike Pack RS 4-pack med Spikes. Passar alla RS-modeller. Beställningsvara. 500 kr                pkt

Rega RX högtalare levererar en neutral ljudkaraktär med detaljer och 
dynamik tack vare en unik handgjord uppsättning av Regas utformade 
element och delningsfilter.Den nyutvecklade DX-125 midbasen  (med papp-
mebran) är i centrum för att RXs spelar sömlöst med Regas nya ZRR 
diskant. Båda är monterade i en större kabinet tillverkade av 18mm MDF och 
täckt av ett urval av vackra äkta trä faner. RX kommer att integrera perfekt i 
alla hem och leverera exceptionell prestanda inom ett brett spektrum av 
system.

4-vägs Golvhögtalare. Rega RS10 har Rega's helt nya ZZR-10 diskant och 
Rega's nya BMR mellanregister. BMR-elementet är extremt snabbt, exakt och 
ger en fantastisk naturlighet i det så kritiska mellanregistret. 2st sidmonterade 
baselement; 1st 200mm och 1st 125mm båda basarna har papperskoner med 
mycket låg massa.
Mått HxBxD: 100,5x44x20 cm. 38 Kg/st. Nominell impedans 6Ω. Bi-Wire/Bi-
Amp kompatibel.
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Rega - Bok om Regas historia och konstruktionshemligheter
Rek pris Inkl moms

Rega Book Regas egna bok skriven av Bill Philpot / Paul Messenger / Roy Gandy 600 kr                st
"A Vibration Measuring Machine"

Rega - Referensvinylskivor inspelade av Roy på Rega
180g audiofilpress Rek pris Inkl moms

The Secret of Climbing - Stephen Fearing  Rega LP 180g audiofilpress 500 kr                st

“A Bend in the River” Rega LP 180g audiofilpress (beställningsvara) 450 kr                st

Denna innovativa nya bok öppnar med en djupgående historia av företaget från födelsen av  
grundaren Roy Gandy, fram till idag, med detaljerade händelser och skapandet av nya produkter 
under vägen.

Boken beskriver ingående Roy Gandys avhandling om hi-fi skivspelarteori och undersöker alla 
aspekter av konstruktions- och konstruktionskomponenten som alltid har varit nära Roys hjärta.

Slutligen slutar boken att låta centrala figurer från företaget säga, i sina egna ord, deras personliga 
berättelser om engagemang för Rega-idealerna. Denna efterlängtade bok är en viktig läsning för alla 
med intresse för musikreproduktion, skrivet med hementusiasten, den professionella tillverkaren 
och hi-fi-journalisten i åtanke.
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