
Pro-Ject Xtension 9 EVO Super Pack Quintet Black MC
Gramofon Salon Poznań

Cena: 16 900 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory:

Czarny połysk, Mahoń,
Oliwkowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Typ wkładki: , MC

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 46.5 x 18.5 x 35.0

DAC USB: Nie

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Brak

Typ napędu: Paskowy

Wkładka: Ortofon Quintet
Black

Tryb sterowania: Manualny

OPIS PRODUKTU

Gramofon analogowy z ramieniem PJ 9ccEVO i wkładką Quintet Black

Gramofon z napędem paskowym
Masa gramofonu 16kg
Ciężki talerz z warstwą winylu od góry
Odwrócone łożysko z ceramiczną kulką, poduszka magnetyczna
Masywny docisk płyty 0,8kg
Chasis gramofonu z MDF wypełniopne jest balastem (granulat metalowy)
Przełącznik obrotów 33/45
ramię gramofonowe z plecionki włókna węglowego PJ 9ccEVO
Łożyska ramienia spełniają standard ABEC klasa 7
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Rodzina gramofonów z serii Classic austriackiego producenta firmy Pro-Ject Audio system rozrasta się o następną
propozycję. Mianowicie o duży (lecz nie największy gabarytami pod względem serii) klasyczny manualny gramofon
analogowy, uzbrojony w ramię PJ 9'' cc EVO. Rurkę ramienia wykonano z plecionki włókien węglowych, która na końcu
została spłaszczona i uformowana w kształt główki. Ramię ma mechanizm kardanowy, rurka umieszczona jest w stabilnej
obejmie z aluminium. Zastosowane łożyska spełniają standard ABEC klasa 7. Przewody wewnętrzne zakończone są z
jednej strony pozłacanymi nasadkami, na wyjściu z ramienia zastosowano gniazdo DIN-5. Talerz gramofonu jest wykonany
z odlewu aluminium, pod spodem posiada sorbotanowe wytłumienie oraz od góry pokryty jest warstwą winylu. Talerz o
masie 5,4kg ma średnicę 30cm. Łożysko, jak we wszystkich dużych modelach gramofonów PJ, jest odwrócone z kulką
ceramiczną wspomagane pierścieniami ferrytowymi – tworząc poduszkę magnetyczną. Moment obrotowy przekazywanym
jest poprzez pasek z silnika, na którym zamontowano aluminiową rolkę. Za pomocą przełącznika wybieramy prędkość
obrotową 33/45 (sterowanie elektroniczne ze stabilizacją). Baza gramofonu jest wykonana z MDFu, wewnątrz posiada
komory z balastem w postaci metalowego granulatu. Całość stoi na trzech magnetycznych nóżkach. Wraz z gramofonem
otrzymujemy przewód sygnałowy z serii Connect It Phono CC (DIN - RCA), masywny docisk płyty (800g), 3 przeciwwagi,
zasilacz zewnętrzny oraz plastikową pokrywę.

Wybierać można z trzech wykończeń kolorystycznych: czarne piano, mahoń i oliwka.

Dane techniczne: 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 33, 45 (el. zmiana)
NAPĘD: paskowy
RUMBLE: -71dB
TALERZ: 300mmz matą z winylu (5,4kg)
ŁOŻYSKO: odwrócone, z kulką ceramiczna
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA: 230 mm
OVERHANG: 18 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA: 8,5g
PRZECIWWAGA DLA WKŁADEK O MASIE: 4-14g
ZAKRES SIŁY NACISKU: 0 - 25mN
ZAŁĄCZONE AKCESORIA: Zasilacz, pokrywa
POBÓR MOCY: 4 W maks
WYMIARY: 465 x 185 x 350 mm (SzxWxG)
MASA: 16 kg netto
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