
Pro-Ject Debut PRO Czarny Gramofon Salon Poznań
EISA 2021/2022

Cena: 3 890 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Gramofon Analogowy Pro-Ject Debut PRO Czarny z wkładką Pick it Pro
Nowość - zainstalowana wkładka Pick It Pro
Nowość - ramię 8.6”, carbon-aluminium
Nowość - talerz z aluminium z wytłumieniem
Nowość - regulacja VTA
Nowość - masywny blok ułożyskowania z poniklowanego aluminium
Amortyzacja silnika z lepszym wytłumieniem
Regulowane metalowe nóżki
Elektroniczny przełącznik prędkości
Precyzyjny napęd paskowy z elektroniczną stabilizacją
Chassis z MDF, ręcznie malowane (8 warstw)
Przewód sygnałowy klasy premium
Pozłacane gniazda sygnałowe RCA
Pokrywa w zestawie
Wyprodukowany w Europie

Ramię gramofonowe 8,6’’ karbonowo-aluminiowe
Debut PRO posiada ramię wykonane w jednym kawałku metodą kanapkową z plecionki włókna węglowego i aluminium.

Warstwa węglowa nadaje ramieniu wysoki stopień sztywności, podczas gdy wewnętrzna rura aluminiowa przejmuje
tłumienie ramienia. Konstrukcja daje super sztywne i wyjątkowo wytłumione ramię, które zapewnia idealne śledzenie rowka.

Regulowany azymut i VTA
Dzięki nowemu ramieniu w Debut PRO można ustawić zarówno azymut, jak i pionowy kąt śledzenia (VTA). Wysokość
ramienia można płynnie regulować, poluzowując dwie śruby dociskowe.

Powyższe ustawienia Debut PRO dają spore możliwości dostosowania ramienia pod zastosowanie różnych mat
gramofonowych lub szerokiej gamy wkładek, aby zawsze uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Niklowane części metalowe
Niklowane wykończenie elementów z aluminium zapewnia twardą i odporną powierzchnię. Proces ten umożliwia produkcję
bardzo wysokiej jakości komponentów oraz unikanie zastosowania tworzyw sztucznych oraz podobnych materiałów, które z
czasem się starzeją.
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Precyzyjnie obrabiane części (CNC) są idealnie dopasowane, co wprowadza Debut PRO do nowoczesnego, prostego,
eleganckiego i niespotykanego designu.

Zawsze idealna prędkość
Praca silnika jest sterowana elektronicznie i gwarantuje najdokładniejsze i najbardziej stabilne obroty. Wybór prędkości
obrotowej przebiega za pomocą przełącznika. Dostarczony okrągły pasek napędowy daje możliwość uzyskać prędkość 78
obr./min co pozwala na odtwarzanie również płyt szelakowych.

O odsprzężenie silnika dba sprawdzone zawieszenie, które idealnie eliminuje przenoszenie wibracji na chassis gramofonu
Debut PRO.

Wytłumiony talerz
Talerz gramofonu Debut PRO to odlew z aluminium, idealnie i precyzyjnie opracowany i wyważony.

Posiada od wewnątrz specjalny pierścień z TPE (elastomer termoplastyczny), który pomaga wytłumić wszelkie niepożądane
rezonanse, a tym samym zminimalizować parametry wow & flutter.

Specjalnie zaprojektowany docisk - Record Puck PRO z niklowanego aluminium (brak w zestawie) - brak w zestawie -
mozliwość zamówienia

Dane techniczne
-Prędkość: 33,45 /(78) (elektroniczna zmiana)
-Napęd: paskowy
-Talerz: 300mm, odlew z aluminium, wytłumieniem z TPE oraz matą z filcu
-Łożysko talerza: precyzyjna oś ze stali nierdzewnej w tulei z brązu
-Wow&flutter: 33: +/-0,16%; 45: +/-0,14%
-Kołysanie obrotów: 33: +/-0,40%; 45: +/-0,50%
-Sygnał do szumu: 68dB
-Ramię: 8.6”, jeden kawałek carbon-auluminium
-Efektywna długość/masa ramienia: 218,5mm/10g
-Overhang: 18,5mm
-Pobór prądu: 4W/0W w trybie czuwania
-Wymiary (szer. x wys. x gł.): 415 x 113 x 320 mm
-Waga (netto): 6 kg
-Akcesoria: zasilacz 15V/0,8A DC, pokrywa, okrągły pasek dla prędkości 78 RPM, adaptor do płyt 7”, przewód sygnałowy
-Kolorystyka gramofonu: Satin Black / Czarny satyna
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