
MODELO REFª Acabamento PVP iva inc Tipo Imagem EAN
Electrónica Hi-Fi

c-dac15.3 black / silver        599.00 € uni
4260147873394

4260147873400

cd35.2 black / silver        699.00 € uni
4260147873295

4260147873301

a15.3 black / silver        599.00 € uni
4260147873370

4260147873387

a35.2 black / silver        799.00 € uni
4260147873318

4260147873325

a70.2 black / silver     1,499.00 € uni
4260147873332

4260147873349

t25.2 black        399.00 € uni
4260147873059

4260147873066

trio 2.0 black / silver     1,199.00 € uni
4260147873097

4260147873103

ph.25.2 black / silver        499.00 € uni
4260147873547

4260147873554

dac25.3 black / silver        699.00 € uni
4260147873196

4260147873202

dac15.2 black        299.00 € uni 4260147873530

pa1.2 black        199.00 € uni 4260147873165

DAC / CD-Player

3 digital Input options (Coax, Optical, USB)

CD DAC: Burr-Brown 1796 24 bit/192 kHz

Digital Input DAC: Wolfson WM8805

Amplificador integrado. Potência: 2 x 85 W/8Ω, 2 x 125W/4Ω

Saída Pré Amp

4 entradas analógicas (Tape loop)

1AV-Input Bypass

Amplificador integrado. Potência: 2 x 125W/8Ω, 2 x 180W/4Ω

Saída Pré Amp 3 entradas analógicas + phono MM

Dual Mono (2 transformadores)

Saída de colunas A/B

Descrição

Leitor de CD’s com unidade Sanyo drive / Stream Unlimited control

Conversor Burr-Brown PCM 1732

24-bit/192kHz DAC

Saídas: 2 digital, 1 coaxial, 1 óptico

Sintonizador AM/FM RDS

80 Memórias

Controle remoto

Amplificador integrado. Potência: 2 x 75W/8Ω, 2 x 90W/4Ω

Saída Pré Amp

6 entradas analógicas

1 Phono MM Input

Pré amplificador e amplificador de auscultadores com válvula 6N16B (híbrido)

Entradas seleccionáveis CD e AUX

2 saídas de auscultadores com buffer e amplificador activo TPA6120

Conversor DA com pré amplificação a válvulas Electro-Harmonix 6922

DAC Ti PCM1796 24bit, 192kHz

Filtro digital 8 x oversampling

4 entradas digitais: coax (s/pdif), opt. XLR,USB-

Conversor DA

DAC Ti PCM1796 24bit, 192kHz DAC

Filtro digital 8 x oversampling

3 x entradas digitais: coax (s/pdif), opt. USB-3

Pré amplificador de phono de alta qualidade

MM/MC comutável

Fonte de alimentação externa incluída

Sintonizador, Leitor de CD’s e amplificador

Potência: 2 x 50W/8Ω

Saída Pré amp + Subwoofer

4 entradas analógicas (Tape loop)

Saída de colunas A/B

Entrada USB
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MODELO REFª Acabamento PVP iva inc Tipo Imagem EAN
Pratos Gira-Discos

usb-1 black        299.00 € uni 4260147873356

mmf-2.3 black        499.00 € uni
4260147873561

4260147873578

mmf-2.3 le

color
red glossy

white
       549.00 € uni 4260147873582

mmf-2.3 le

walnut
walnut veneer        649.00 € uni 4260147873592

mmf-5.3
black / red / 

white
       999.00 € uni

4260147873608

4260147873622

4260147873615

mmf-5.3 SE walnut     1,299.00 € uni 4260147873639

ikura black / white     1,299.00 € uni
4260147873493

4260147873509

mmf-7.3 black     1,399.00 € uni 4260147873653

mmf-7.3 black     1,599.00 € uni 4260147873646

mmf-9.3 black     1,799.00 € uni 4260147873677

mmf-9.3 black     2,100.00 € uni 4260147873660

mmf-11.1 black     4,500.00 € uni 4260147873363

Construção da base de tripla camada

Prato em acrilico de alta densidade anti-ressonancia

Braço e suporte cartridge em fibra de carbono

motor aplicado isoladamente da base

Rolamento principal de alta precisão revestido a teflon

Com Cartridge "MC Goldring „Eroica LX“. Tampa de protecção

Dimensão:46,5 x 33,8 x 18,5cm (LxPxA)

Descrição

EDIÇÃO ESPECIAL mmf-5.3

Acabamento em raiz de nogueira

Cartridge "MM Ortofon2M bronze" incluído e tampa de protecção

Dimensão:46,5 x 33,8 x 14 cm (LxPxA)

Gira discos manual totalmente equipado

Saída USB para digitalização dos discos

Controle Pitch; Função Start / Stop 

Incluído cartridge "Audio Technica AT3600L" e Software

Inclui pré amplificador Phono e tampa de protecção

Dimensão: 45 x 35 x 14,5cm (LxPxA)

Braço de alta qualidade fibra carbono com suporte em aluminio

Pés anti-vibração e prato em aluminio de alta densidade

motor isolado (33 / 45rpm)

rolamento de bronze ultra preciso

Cartridge "MM music hall Spirit" incluido e tampa de protecção

Dimensão: 43,2 x 33 x 11,5cm (LxPxA)

Braço de alta qualidade fibra carbono com suporte em aluminio

Pés anti-vibração e prato em aluminio de alta densidade

motor isolado (33 / 45rpm)

rolamento de bronze ultra preciso

Cartridge "MM music hall Spirit" incluido

Dimensão: 43,2 x 33 x 11,5cm (LxPxA

Construção da base de dupla camada

Braço de alta qualidade 9" aluminio

Pés anti-vibração e prato em aluminio de alta densidade

motor isolado separadamente (33 / 45rpm)

Rolamento principal revestido a teflon

Cartridge "MM Ortofon2M blue" incluído e tampa de protecção

Dimensão:46,5 x 33,8 x 14 cm (LxPxA)

Braço de alta qualidade fibra carbono com suporte em aluminio

Pés anti-vibração e prato em aluminio de alta densidade

motor isolado (33 / 45rpm)

rolamento de bronze ultra preciso

Cartridge "MM music hall Spirit" incluido e tampa de protecção

Dimensão: 43,2 x 33 x 11,5cm (LxPxA)

Construção da base de 4 camadas

Prato em acrilico de alta densidade anti-ressonancia

Braço e suporte cartridge em fibra de carbono topo de gama

2 motores sincronizados e controlados por microprocessador

Pés magnéticos para melhor isolamento

CARTRIDGE NÃO INCLUIDO

Dimensão: 54 x 35 x 20cm (LxPxA)

Construção da base de dupla camada

Prato em acrilico de alta densidade anti-ressonancia

Braço e suporte cartridge em fibra de carbono

motor aplicado isoladamente da base

Rolamento principal de alta precisão revestido a teflon

Cartridge "MM Ortofon 2M Bronze" incluído. Tampa de protecção.

Dimensão:46,5 x 33,5 x 14 cm (LxPxA)

Construção da base de tripla camada

Prato em acrilico de alta densidade anti-ressonancia

Braço e suporte cartridge em fibra de carbono

motor aplicado isoladamente da base

Rolamento principal de alta precisão revestido a teflon

CARTRIDGE NÃO INCLUIDO. Tampa de protecção.

Dimensão:46,5 x 33,8 x 18,5cm (LxPxA)

Design de alta qualidade incl. Braço aluminio

Prato em mdf calibrado e pintado na cor da base

construção multicamada prensada exclusiva

Motor isolado sincronizado

incl. cartridge "Ortofon 2M Blue". Tampa de protecção incluida 

Dimensão: 51 x 39 x 15cm (LxPxA)

Construção da base de dupla camada

Prato em acrilico de alta densidade anti-ressonancia

Braço e suporte cartridge em fibra de carbono

motor aplicado isoladamente da base

Rolamento principal de alta precisão revestido a teflon

CARTRIDGE NÃO INCLUIDO. Tampa de protecção incluida

Dimensão:46,5 x 33,5 x 14 cm (LxPxA)
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Acessórios

correias          25.00 € uni x

         30.00 € uni x

         17.00 € uni x

         35.00 € uni x

motor          60.00 € uni

       180.00 € uni x

         80.00 € uni x

       200.00 € uni x

cobertura de 

protecção
         60.00 € uni x

         80.00 € uni

       300.00 € uni x

agulhas pickup x

         89.00 € uni x

       100.00 € uni

       149.00 € uni x

       299.00 € uni x

       399.00 € uni x

mat          40.00 € uni x

Cartridge Music Hall Tracker, MM (mmf-2.2)

mmf-7.1, 7.3, 9.1, 9.3

small mmf-11

mmf-5.3, 7.3, 9.3

mmf-7.1 e mmf-9.1

mmf-5.3, 7.3, 9.3 com chassis completo

Music Hall cork mat

Cartridge Music Hall Mojo, MM (mmf-7.1)

mmf-2.2, 2.3

mmf-5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 9.1, 9.3

mmf-11

Cartridge Music Magic 2, MM (mmf-2.2)

Cartridge Music Hall Magic 3, MM (mmf-5.1)

Cartridge Music Hall Spirit, MM (mmf-2.3)

Descrição

mmf-2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.3

large mmf-11

mmf-2.2 e mmf-5.2
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