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Motor synchronní, 300 otáček za minutu

Rychlosti 33 1/3 a 45 otáček za minutu

Talíř 1,76 kg, polyacetát Delrin

Kolísání & chvění 0.017% – 0.025%

Odstup signálu od šumu 72 dB

Spotřeba < 5 W

Rozměry 50 x 13,65 x 36,2 cm

Hmotnost 8,66 kg

Raménko

Typ 10" rovné, hliníkové, 
kardanové uložení

Přesah 0.71" (18 mm)

Offsetový úhel 22.8˚ (nastavitelný +/- 2˚)

Efektivní hmotnost 35 g (+/- 0.5 g)

Rozsah hmotností přenosky 5 g – 10 g

Motor synchronní, 300 otáček za minutu

Rychlosti 33 1/3 a 45 otáček za minutu

Talíř 3,08 kg, polyacetát Delrin

Kolísání & chvění 0.017% – 0.025%

Odstup signálu od šumu 74 dB

Spotřeba < 5 W

Rozměry 50 x 13,65 x 36,2 cm

Hmotnost 10,48 kg

Raménko

Typ 10" rovné, hliníkové, 
kardanové uložení

Přesah 0.71" (18 mm)

Offsetový úhel 22.8˚ (nastavitelný +/- 2˚)

Efektivní hmotnost 35 g (+/- 0.5 g)

Rozsah hmotností přenosky 5 g – 10 g

V návaznosti na 40 let zkušeností 
s produkcí nahrávek společnosti 

Mobile Fidelity Sound Lab, se její 
nová divize MoFi Electronics 

zaměřila na zdokonalení integrity 
audio reprodukce v domácnostech. 

Naše výrobky jsou výsledkem 
paralelní spolupráce s několika  

nejlepšími světovými audio 
konstruktéry a vychází z mnohaletých 

zkušeností ve studiu.

Nové gramofony MoFi, vyvinuté 
ve spolupráci s jedním z předních 

světových konstruktérů gramofonů 
a ramének, Allenem Perkinsem z firmy 

Spiral Groove, poskytují 
nekompromisní kvalitu reprodukce 

vaší sbírky gramodesek a zachovávají 
vysoké standardy nahrávek společnosti 

Mobile Fidelity Sound Lab.

StudioDeck™
Přesnost je to, v čem gramofon StudioDeck vyniká. Byl vyvinut, 
aby zprostředkoval to, co zachytil umělec ve studiu. Nic víc. 
Nic míň. Gramofon StudioDeck zaručuje, aby se součástí každého 
poslechového zážitku staly jen přesné a čisté informace.

UltraDeck™
Technologie UltraDeck je zasvěcena nerušené, věrné a nezabarve-
né reprodukci. A jde ještě o něco dále, díky zásadním opatřením, 
která zajišťují, že se zkreslení zvuku omezuje jen na rozhodující 
vzájemný vztah jehly a nahrávky.

www.mofielectronics.com

www.tykon.cz 


	MoFi_Electronics_SellSheet_ALL2 3
	MoFi_Electronics_SellSheet_ALL2 4



