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2Xperience SB DC
Najwyższej
klasy gramofon analogowy
z ramieniem PJ 9 cc EVO i wkladką
• Elektroniczna stabilizacja obrotów z przełącznikiem obrotów 33/45,
działa jak ''Sped Box'' – wyjątkowa stabilność obrotów
• Precyzyjnie wyważony talerz, wykonany metodą kanapkową z MDF,
pokryty warstwą winylu
• Dokręcany docisk płyty winylowej w zestawie
• chassis z MDF
• Audiofilskiej klasy ramię 9” EVO wykonane z plecionki włókna
węglowego
• Odwrócone łożyska ramienia (ABEC 7 quality)
• Fabrycznie zamontowana wkładka 2M Silver
• Dostępny w pięciu wykończeniach: eukaliptus, oliwka, palisander,
orzech, czarne piano

,

Prędkość obrotowa:

33, 45 (elektroniczna zamiana obrotów)

Napęd:

paskowy

Talerz

300mm MDF

Łożysko

stal nierdzewna

Wow & flutter

+/- 0,08%

Kołysanie obrotów

+/- 0,5%

Poziom sygnału do szumu

- 70dB

Ramię

9” Carbon EVO

Efektywna długość ramienia

230 mm

Efektywna masa ramienia

8,5 g

Overhang

18 mm

Zakres siły nacisku

10 - 30mN

Akcesoria w komplecie

15V DC / 800 mA zasilacz, pokrywa

Podłączenie zasilania

230/240 V 50Hz

Pobór mocy

4 W maks/ < 0,5 W w trybie czuwania

Wymiary

460 x 160 x 360 mm (SZxWxG) zamknięt. pokrywa

Masa

7,7 kg netto

walnut

Konstrukcja 2Xperience SB DC została oparta na koncepcie gramofonu 2Xperience. Skupia ona nabyte doświadczenie uzyskane w ponad 20letniej
historii konstruowania gramofonów analogowych. Dodatkowo posiada nowy typ zasilania i stabilizacji silnika, z możliwością elektronicznej zmiany
obrotów 33/45 oraz najwyższy model ramienia – PJ 9cc EVO – elementy znacząco poprawiające jakość odtwarzania. Masywny chassis wykonano z
MDF przy użyciu bez-rezonansowej technologii konstrukcji. Talerz gramofonu wykonano metodą kanapkową, górna płaszczyzna pokryta jest
warstwą 4mm winylu. Dokręcany docisk płyty – Record clamp – ma małą masę, skutecznie eliminuje wibracje płyty i nie obciąża zbytnio łożysko
talerza.
Brzmienie gramofonu owocuje z korzyści użycia bez-rezonansowego talerza w odniesieniu do efektu ''dzwonienia'' towarzyszącego talerzom z
metalu czy szkła. 2Xperience Classic SB DC jest nie tylko wyposażony w highendową konstrukcję ramienia, ale posiada również zamontowaną
wkładkę gramofonową Ortofon 2M-Silver, typu MM, której uzwojenia wykonane są ze srebra. W zestawie z gramofonem dostarczana jest również
plastikowa, przeźroczysta pokrywa.
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