INFORMACE O PRODUKTU

Pick-it S2
MM přenoska
DOPORUČENÁ CENA 4

140 Kč (včetně DPH)

• Princip s pohyblivým magnetem
• Jednoduchá a rychlá instalace

Typ hrotu:

eliptický

• Vysoké výstupní napětí

Hmotnost:

18,5 g

Rádius špičky hrotu:

13/25 um

Frekvenční odezva:

20-22,000 Hz

Výstupní napětí:

6 mV

Separace kanálů:

24 dB / 1 kHz

Poddajnost:

7 um / mN

Rozsah přítlačné síly:

2,0-5,0 g

Doporučený přítlak:

3,0 g

Sledovací úhel:

20 °

Vnitřní indukčnost:

450 mH

Doporučený zátěžový odpor:

47 kOhm

Doporučená zátěžová kapacita:

200-600 pF

• Ideální pro středně těžká ramena (15-20 g)
• Velmi dynamický zvuk
• Hrot může být v případě potřeby vyměněn
• Robustní kovové tělo
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INFORMACE O PRODUKTU
Kořeny Concorde

Pick-it S2: Přenoska par excellence

Řada ORTOFON Concorde je velmi uznávaná a oblíbená zejména u

Vhodná pro všechna ramena se spojovací maticí SME.

profesionálních DJ.

Často přehlíženým detailem však zůstává, že její kořeny lze vysledovat mezi

Elegantní stříbrné kovové tělo.
Pick-to S2 umožňuje snadnou a jednoduchou montáž i demontáž.

přenoskami kategorie Hi-Fi. A přesně tam, ji chceme znovu zařadit. Díky speciální
spolupráci společností Pro-Ject a Ortofon se podařilo odhalit mimořádně vysokou

Přenoska Pick-it S2 přináší napínavý i vzrušující zvuk plný detailů a vyniká vysokou

hodnotu gramofonové přenosky - Pick-it S2!

věrností, kterou odhaluje, v této cenové kategorii, s nebývalou přesností,
dynamikou a zvukovou scénou. S výstupním napětím 6 milivoltů je ideální nejen
pro všechny hi-fi gramofony nižší a střední třídy, ale i DJ gramofony. Konektory
SME umožňují zákazníkovi snadnou montáž Pick-it S2 během několika vteřin. To
přináší volnost při výběru oblíbené přenosky a následně její montáž na jakéhokoliv
kompatibilní rameno. V případě potřeby můžete také velmi jednoduše vyměnit hrot
nebo inovovat přenosku na vyšší model (výměnou hrotu za např. Ortofon OM20 /
OM30). Kovové tělo svou vysokou tuhostí dodává zvuku jeho bezkonkurenční
dynamický charakter.
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