
ATH-LP120X
Gramofon manualny Direct-Drive (analog i USB)

Gramofon
Wymienna igła Seria VM95
Napęd Direct-Drive
Rodzaj W pełni manualna obsługa
Silnik Servo DC
Prędkości 33 1/3, 45 obr./min.
Talerz Z aluminium
Moment obrotowy >1,0 kgf.cm
Hamulec Elektroniczny
Nierównomierność i kołysanie <0,2% WRMS (33 obr./min.)
Stosunek sygnał-szum >50 dB
Wzmocnienie
przedwzmacniacza Phono 36 dB nominalnie, korekcja RIAA

Poziom wyjściowy Przedwzmacniacz: Phono: 2,5 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s
Przedwzmacniacz: Line: 150 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Nowa generacja cieszącego się dużym
uznaniem gramofonu. 
LP120XUSB jest nową generacją cieszącego się dużym uznaniem
modelu LP120USB, wykorzystującego nową, zoptymalizowaną
konstrukcję i udoskonalone funkcje. 

Najważniejsze cechy
• Napęd Direct-Drive. 
• W pełni manualna obsługa. 
• Regulowana dynamiczna kontrola antyskatingu. 
• Obsługa prędkości 33/45/78 obr./min. 
• Możliwość przekonwertowania nagrań do plików cyfrowych poprzez wyjście USB. 
• Profesjonalny antyrezonansowy, odlewany z aluminium talerz z filcową matą. 
• Uniwersalna główka AT-HS6 (1/2 cala) i wkładka AT-VM95E Dual MM

z igłą ze szlifem eliptycznym 0,3 x 0,7 mil. 
• Wkładka AT-VM95E kompatybilna jest z dowolnymi zamiennymi igłami z serii VM95,

zapewniając szeroki wybór opcji. 
• Zbalansowane ramię w kształcie litery S z hydraulicznie tłumioną windą i blokadą

w pozycji spoczynkowej. 
• Wbudowany przełączany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wyjście Phono lub liniowe. 
• Stroboskopowy talerz ze wskaźnikiem prędkości. 
• Funkcja „pitch” z elektroniczną stabilizacją obrotów (quartz). 
• Wysuwana lampka oświetlająca obszar umieszczania wkładki na płycie,

ułatwiający obsługę przy braku oświetlenia zewnętrznego. 
• Wytłumiona podstawa redukująca zakolorowanie spowodowane odpowiedzią niskich tonów. 
• Zewnętrzny zasilacz redukuje szum w łańcuchu sygnałowym.

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Funkcja USB

PC lub Mac z dostępnym portem USB (USB1.1 lub wyższy)
Windows 7 lub wyższy; Mac OS X lub wyższy
A/D, D/A - 16 bitów/44,1 kHz lub 48 kHz USB możliwość wyboru;
Interfejs komputera - USB1.1 zgodny z Windows 7 lub wyższym, 
Mac OS X lub wyższy

Wymagane zasilanie 115/230 V prąd przemienny, 60/50 Hz
Zużycie energii 3 W
Wymiary 141,6 x 452 x 352 (W x S x D mm)
Waga 8,0 kg

Dołączone akcesoria

Wkładka gramofonowa AT-VM95E
Główka AT-HS6
Kabel USB 1,9 m
Kabel RCA (męski) do RCA (męski)
Przeciwwaga
Mata filcowa, pokrywa przeciwpyłowa
Adapter 45 obr./min. 


