
Pro-Ject Debut Carbon 2M-RED DC Czarny Gramofon
Salon Poznań

Cena: 2 199 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory:

Czarny połysk, Biały połysk, Szary połysk, Zielony połysk, Żółty połysk, Czerwony połysk, Niebieski połysk,
Fioletowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wkładka: 2M-RED

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 11, 8 x 41, 5 x 32,
0

Prędkości obrotowe (rpm): 45, 33

DAC USB: Nie

Typ napędu: Paskowy

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Brak

Typ wkładki: MM

Tryb sterowania: Manualny

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy Pro-Ject Debut Carbon 2M-RED

Produkt Ex-Demo

Zamontowana wkładka 2M-Red
Ramię 8,6" z włókien węglowych
Talerz o średnicy 30 cm
Mata z filcu
Kwarcowy stabilizator obrotów
Napęd paskowy
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Dodatkowa amortyzacja silnika wykonana z gumy syntetycznej
W zestawie interkonekt, zasilacz i pokrywa
Najbardziej poszukiwany gramofon audiofilski z ramieniem karbonowym na rynku!

Pierwszy model gramofonu Debut, wprowadzony w latach '90, był małą rewolucją dla rynku hi-fi. Po raz pierwszy od wejścia
technologii Compact Disc, co było powodem upadku rynku analogowego, pojawił się produkt wprowadzający analog  z
powrotem na ''rynek masowy''. Był to gramofon, na którego stać było każdego melomana. Debut Carbon DC jest
zaprojektowany tak by wyznaczać nowe standardy w tej kategorii produktu, w nadchodzącym dziesięcioleciu. Został
wprowadzony na rynek we właściwym czasie, kiedy analog jest ponownie uznawanym  i poszukiwanym źródłem.

Wykonanie
Największą modyfikacją jest zastosowanie ramienia z włókien węglowych, co przełożyło się na jego sztywność i
ograniczenie do minimum niepożądanych rezonansów. Materiał ten jest zwykle szeroko stosowany do konstrukcji ramion
klasy high-end, ale ze względów na koszt - nigdy dotychczas nie był użyty w gramofonie niższej kategorii cenowej. Wspólnie
z innymi ulepszeniami: powiększeniem średnicy talerza i jego masy oraz użyciem kwarcowego stabilizator zasilania silnika
spowodowało to dużo większą płynność oraz stabilność obrotów, a co za tym idzie, polepszyło jakość dźwięku. Silnik
umieszczony jest na dodatkowych amortyzatorach z syntetycznej gumy.

Dane techniczne
Prędkość obrotowa: 33; 45 (manualna zmiana)
Odchylenie obrotów: +-0,8%
Wow & flutter: +-0,1%
Talerz: 300 mm
Ramię: 8,6" metalowe
Efektywna długość ramienia: 218,5 mm
Overhang: 18,5 mm
Efektywna masa ramienia: 6 g
Załączone akcesoria: Kabel phono, zasilacz 15V DC, pokrywa
Pobór mocy: <1 W
Wymiary (s x w x g): 415 x 180 x 320 mm (pokrywa otwarta), 415 x 365 x 405 mm (pokrywa zamknięta)
Masa: 5,6 kg z pokrywą
Gwarancja: 24 m-ce
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