
Gold Note Mediterraneo Ramię B-7 Orzech Gramofon
Analogowy Salon Poznań

Cena: 37 555 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Orzech włoski, Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy Gold Note Mediterraneo z Ramieniem B-7
W Mediterraneo w całej pełni widać włoski charakter i toskańskie źródła designu, w którym piękno łączy się z dążeniem do
technicznej perfekcji.

Mediterraneo skonstruowany jest na bazie z 60 milimetrowej, ręcznie rzeźbionej płyty wykonanej z sezonowanego drewna
orzecha włoskiego. Ten wyjątkowy element zapewnia elastyczność, wytrzymałość i ciężar a jednocześnie symbolizuje silny
związek miejscem powstania, ludźmi, którzy go wytworzyli i tradycyjnej technologii.

 

Wszystkie krzywizny płyty podstawy zaprojektowano w taki sposób, aby doskonale ją zestroić. Elementem wzmacniającym
jest 3 milimetrowa stalowa nierdzewna płyta. Oba elementy połączone są razem w 18 strategicznie wybranych punktach, a
całą strukturę podstawy uzupełnia 2 centymetrowa wierzchnia płyta z czarnego, polerowanego akrylu, w której
zamontowano wszystkie podzespoły elektroniczne gramofonu. Takie rozwiązanie pozwoliło znacznie ograniczyć drgania i
wibracje.

Zakrzywiony kształt płyty to efekt pasji i możliwości technicznych. Chcieliśmy zmienić tradycyjny, prostokątny kształt
podstawy i udało się! Niezrównany, pionierski projekt jest wynikiem połączenia w zupełnie nowatorski sposób dużej
sztywności konstrukcji, wysublimowanego wzornictwa i linii o eleganckim rysunku.

Mediterraneo korzysta z 12-woltowego silnika synchronicznego opracowanego dla modeli Bellagio. Zasilanie oparte na
technologii PWM - Pulse Width Modulator - transformuje napięcie zasilania w trybie AC-DC-AC w sposób liniowy, niwelując
tym samym całkowicie wibracje silnika i zachowując jednocześnie jego bardzo wysoki moment obrotowy.

 

Innowacyjny silnik

PWM - Pulse Width Modulator transformuje napięcie zasilania w trybie AC-DC-AC w sposób liniowy, niwelując tym samym
całkowicie wibracje silnika i zachowując jednocześnie jego bardzo wysoki moment obrotowy.

Obroty silnika 33/45 sterowane są elektronicznie. Ustawienia użytkownika w zakresie prędkości obrotowej są zachowywane
w pamięci gramofonu i pozostają niezmienione nawet po odłączeniu od sieci. Napęd z silnika przenoszony jest na talerz
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gramofonu poprzez wysokiej jakości pasek napędowy nakładany na talerzyk z polerowanego aluminium o kształcie
przypominającym klepsydrę, nałożony na oś silnika. Całość pracuje płynnie minimalizując hałas i nierównomierność
obrotów. Sześcio-centymetrowej grubości talerz, wraz z osią talerza i łożyskiem wykonanymi z najtwardszej stali oraz brązu,
zapewniają niezrównane wrażenia audio.

Łożysko i napęd schowane w akrylowej płycie pozwoliły umieścić talerz bardzo blisko konstrukcji co ograniczyło wszelkie
możliwe zawirowania powietrza wynikające z ruchu obrotowego talerza.

4,5 centymetrowy talerz, wykonany z tworzywa Sustarin (specjalnego polimeru PTE) wraz konstrukcją gramofonu
gwarantuje doskonałe tłumienie wibracji, a duża masa talerza zapewnia jego stabilny ruch obrotowy.

Mediterraneo ustanawia nowe standardy dla gramofonów, gdzie doskonałe walory urządzenia połączone zostały z
prawdziwą pasją audio inspirowaną pięknem miejsca, skąd pochodzi. W naszych poszukiwaniach kształtu kierowaliśmy się
nie tylko znalezieniem nowego rozwiązania w celu udoskonalenia jakość dźwięku – chcieliśmy również pokazać elegancję i
potęgę żywiołów, których echo zawarte jest w naszej konstrukcji. Wybór materiału pokazuje nasze przywiązanie do tradycji i
pasję, sięgające daleko poza „muzyczny wymiar”.

 

Egzotyczny design

6 centymetrów toskańskiego drewna orzecha włoskiego, które rosło 500 lat w Toskanii, było sezonowane przez 8 lat, a w
końcu ręcznie obrabiane aby osiągnąć doskonałość.

Potrójna, zbalansowana konstrukcja w celu uzyskania absolutnej czystości dźwięku.

Masywna plinta zbudowana jest z 3 warstw. Pierwsza z drewna kilkusetletnich, włoskich drzew orzechowych, ręcznie
obrabiana, sezonowana przez 8 lat i stabilizowana termicznie dla osiągnięcia 7% wilgotności w celu uzyskania stabilnej
struktury. Zespolona za pomocą 18-tu śrub z 3 mm płytą ze stali nierdzewnej i połączona z dwucentymetrową czarną
polerowaną akrylowa płytą – wszystko dla doskonałej kontroli wibracji.

 

Duża masa talerza oraz "Dead design"

Talerz o dużej masie, wykonany z tworzywa Sustarin (specjalnego polimeru PTE) zapewnia płynny ruch obrotowy
gwarantując jednocześnie doskonałe tłumienie wibracji (Dead design - wibracje są samoistnie wygaszane w materiale
talerza).

Precyzyjne przeniesienie napędu

Oś wykonana z najtwardszej stali węglowej, rektyfikowanej i oksydowanej, połączona z łożyskiem to najbardziej precyzyjny
układ napędu dostępny na rynku. Łożysko wykonane z polerowanego brązu, z dokładnością do setnej części milimetra,
zapewnia idealną płynność pracy.

Jedynie trzymilimetrowy dystans pomiędzy płytą akrylową a talerzem skutecznie eliminuje powstawanie turbulencji
wynikających z przepływu powietrza.

 

 

W zestawie

Dedykowane ramię Gold Note B7-Ceramic oraz ręcznie wykonana osłona z akrylu.

* Mediterraneo dostępny jest na życzenie z drewnianą płyta MDF lakierowaną w kolorze czarnym lub białym

** INFORMACJA: W dzisiejszym, ekologicznym świecie pragniemy zapewnić Państwa, iż wycinanie starych drzew jest
całkowicie zabronione jeśli nie ma ku temu żadnych racjonalnych przesłanek. Decyzję taką mogą podjąć jedynie
upoważnieni do tego eksperci. Z drugie strony żałujemy, że straciliśmy bezpowrotnie tak wiele doskonałego materiału nie
mogąc go przekształcić w wysokiej jakości produkty np. takie jak gramofony GOLD NOTE

Dane techniczne:
 

Wymiary - 470mm szer. | 210mm wys.H | 360mm gł.

Waga - 25 kg
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Rozbudowa

Zewnętrzny filtr: AC Lucca Power Distributor
Kabel sieciowy: Gold Note Lucca

 

Podstawowe dane

Kołysanie i drżenie dźwięku: 0,02%
Szum: -82 dB
Prędkosci obrotowe: 33-1/3 and 45 rpm +/-0,1%
Pobór mocy(max): 20 W
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