
Denon DP-400 Biały Gramofon Salon Audio Poznań

Cena: 2 222 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 41.4 x 34.2 x
13.2

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Wbudowany

Prędkości obrotowe (rpm): 78, 45, 33

DAC USB: Nie

Typ napędu: Paskowy

Typ wkładki: MM

Tryb sterowania: Manualny

OPIS PRODUKTU

Denon DP-400 Gramofon 
Denon stworzył swój pierwszy gramofon w 1910 roku, a najnowsze modele bazując na całym zdobytym przez ten czas
doświadczeniu zostały skonstruowane z myślą o potrzebach współczesnych entuzjastów płyt winylowych. Oba modele
zaprojektowano tak, aby były proste w instalacji i obsłudze, z czytelnym przewodnikiem konfiguracji oraz są dostępne w
komplecie z wysokiej jakości wkładką MM, wstępnie zainstalowaną w uniwersalnej głowicy połączonej z ramieniem.
Oznacza to, że gramofony mogą być skonfigurowane i gotowe do pracy w ciągu zaledwie kilku minut. Wbudowany
przedwzmacniacz gramofonowy ma możliwość jego wyłączenia, co oznacza, że nowe modele mogą współpracować z
zewnętrznymi wzmacniaczami oraz systemami bez wbudowanych wejść Phono – każde wejście liniowe lub wejście AUX
będzie obsługiwane.
Denon DP-400 został zbudowany na masywnej, dobrze tłumiącej wibracje podstawie, która ma tylko 41 cm szerokości, co
pozwala zaoszczędzić miejsce oraz dopasować gramofon do komponentów linii Denon Design Series. Dobrze wyważony
talerz jest napędzany paskiem, a odtwarzanie płyt jest możliwe przy prędkości obrotowej 33 1/3 rpm, 45 rpm oraz 78 rpm.
Zintegrowany czujnik kontroluje prędkość w celu uniknięcia fluktuacji i zapewnia dokładność odtwarzania, a po jego
zakończeniu ramię automatycznie podnosi się na końcu strony płyty.
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Dane techniczne:
Konstrukcja typu "plug & play" z fabrycznie zainstalowaną wkładką gramofonową typu MM
Ciężki, wyważony talerz oraz podstawa tłumiąca rezonanse
Nowo zaprojektowane ramię w kształcie litery “S” z funkcją automatycznego podnoszenia oraz odsuwania na bok
Prędkości obrotowe talerza 331/3 rpm, 45 rpm and 78 rpm z czujnikiem kontroli prędkości
Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy z włącznikiem / wyłącznikiem umożliwia podłączenie do dowolnego
wzmacniacza lub systemu audio
Ekskluzywna osłona przeciwpyłowa może być wykorzystana do prezentacji okładek albumów
Jedynie 41 cm szerokości, aby doskonale dopasować się do komponentów Denon Design Series oraz by zaoszczędzić
miejsce
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