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nazwa Audio-Technica Gramofon AT-LP120 +
Wkładka MM AT95E (Czarny) - Dostępny od
ręki!
producent: Audio-Technica

cena brutto: 1299.00 zł
W nowszej i jeszcze lepszej wersji. Profesjonalny gramofon stereofoniczny z przedwzmacniaczem oraz
wkładką MM AT95E. Model charakteryzuje się dużym momentem obrotowym napędu bezpośredniego
umożliwiającym szybki start oraz wyjściem USB, które łączy się bezpośrednio z komputerem. Inne cechy
urządzenia to możliwość odczytu płyt w kierunku do przodu i do tyłu, odlewany z aluminium talerz z matą
poślizgową („slipmata” dla DJ-ów), przycisk start/stop, trzy prędkości obrotowe - 33/45/78 obrotów/minutę,
sterowana kwarcowo stabilizacja prędkości obrotowej o dużej dokładności oraz suwak zmiany prędkości
obrotowej z zakresem regulacji +/- 10% lub +/-20 %, wyjmowana pokrywa przeciwkurzowa na zawiasach.
Włączany zależnie od potrzeb wewnętrzny stereofoniczny przedwzmacniacz pozwala na bezpośrednie
podłączanie gramofonu do urządzeń pozbawionych specjalnego wejścia gramofonowego. Do gramofonu są
dołączone: kabel USB i kable gramofonowe oraz oprogramowanie Audacity pracujące na platformie Mac i PC
umożliwiające digitalizację materiału audio z płyt gramofonowych. Specyfikacja techniczna:
• Wyjście USB
– umożliwia bezpośrednie połączenie z komputerem w trybie plug-and-play • Oprogramowanie Audacity
współpracujące z platformą Mac i PC umożliwia digitalizację materiału audio z płyt gramofonowych • Napęd
bezpośredni i silnik o dużym momencie obrotowym • Wybierane prędkości obrotowe 33/45/78 obrotów na
minutę • Profesjonalny talerz z odlewu aluminium ze „slipmatą” • Wyważone ramię z miękką kontrolą
wytłumienia • Przełączalny, wewnętrzny przedwzmacniacz z kablami RCA dostarczającymi sygnał o poziomie
liniowym • W zestawie kable do podłączenia z pasywnymi głośnikami stereo lub z aktywnymi monitorami
stereo • Wskaźnik stroboskopowy prędkości obrotów talerza • Odczyt w kierunku normalnym i do tyłu W
zestawie: • Profesjonalny gramofon stereofoniczny USB z napędem bezpośrednim • Oprogramowanie
Audacity współpracujące z platformą Mac i PC • Kabel USB • Kable gramofonowe Wymagania systemowe:
• Komputer PC lub Mac z portem USB (USB 1.1 lub nowszy) • Nagrywarka CD-R lub CD-RW dla
wypalania płyt CD i do instalacji • Zawiera oprogramowanie Audacity dla użytkowników komputerów PC i
MacAudacity wymaga dla komputera Mac oprogramowania systemowego OS X 10.1 lub nowszego a dla
komputera PC – Windows (98 lub nowszego)
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