
Teac TN-3B Wiśniowy Gramofon Analogowy Salon
Poznań

Cena: 2 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Wiśnia, Biały, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Wysokość (cm): 11, 7

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Brak

Głębokość (cm): 35, 6

Szerokość (cm): 42

Waga (kg): 5

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy TEAC TN-3B
 

TN-3B to elegancki gramofon z napędem paskowym, wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym MM oraz
cyfrowym wejściem USB. Konstrukcję wyposażono w nowe, statycznie zbalansowane ramię, o kształcie litery „S”, z
precyzyjnymi łożyskami. Komponent ten, do zapewniania znakomitej stabilności i rozdzielczości, został opracowany
wspólnie z marką SAEC – producentem ramion klasy high-end. Wraz z gramofonem standardowo dostarczana jest wysokiej
jakości wkładka AT-VM95E.

Wykorzystany w gramofonie napęd paskowy odpowiada za łagodzenie niepożądanego efektu „przycinania się” silnika (tj.
delikatnego pulsowania), który generuje się przez pracujący silnik. Dzięki temu udaje się uzyskać dokładny i płynny obrót
aluminiowego talerza, będącego w stanie obracać się z prędkością 33 1/3 lub 45 obr./min.

Inżynierowie zastosowali w swoim modelu również przedwzmacniacz gramofonowy z niebywale precyzyjnym
wzmacniaczem operacyjnym NJM8080. To połączenie sprawia, że użytkownik może cieszyć się wspaniałym dźwiękiem z
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płyt winylowych przy zachowaniu minimalnych zniekształceń. Dodatkowo za pomocą wbudowanego przetwornika cyfrowo-
analogowego oraz portu USB możliwa jest digitalizacja kolekcji winylowych krążków na komputerach PC/Mac.

Projektanci zadbali także o to, aby TEAC TN-3B zapewniał naturalny, dobrze zbalansowany dźwięk i pozostawał łatwy w
konfiguracji. Połączenie licznych zalet sprawia, że gramofon ten wyznacza nowy standard, będący w stanie spełnić
oczekiwania zarówno audiofilów, jak i wszelkich miłośników czarnych krążków.

 

Dane Techniczne 

TYP RAMIENIA - KLASYCZNE
TYP WKŁADKI - MM
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM - 67DB (A-WEIGHTED,20KHZ LPF)
POZIOM WYJŚCIA - PHONO EQ THRU 4.0MV (1KHZ, 5CM/SEC.); PHONO EQ ON 224MV (-13DBV)
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA - 33 1/3, 45
PRZENIESIENIE NAPĘDU - PASEK
WYJŚCIE USB - TAK
WBUDOWANY PRZEDWZMACNIACZ - TAK
POKRYWA W KOMPLECIE - TAK
POBÓR MOCY (STANDBY) - < 0,5 W
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