Upgrade gramofonu Debut Carbon
První gramofon Debut představený koncem 90. let byl revolucí pro Hi-Fi průmysl. Debut Carbon DC byl
navržen tak, aby stanovil nové standardy! Dodává se se všemi funkcemi, které jsou nutné pro plné využití a vynikající poslechový zážitek, ale existují ještě další možnosti, jak posunout váš Debut Carbon na
vyšší kvalitativní úroveň a maximalizovat tak potěšení z tohoto výrobku!

5. Napájení
Čistá energie významně přispívá
ke kvalitě zvuku. Eliminujte šum
pomocí uzemněného napájecího
zdroje.

2. Kabely
Kabely jsou opravdu důležitými
součástmi audio systému. Nízká
kapacita a dokonalé stínění kabelu
zajišťují nejlepší zvukové výsledky.

+ čistá energie
+ bez šumu

+ žádné rušení
+ dokonalé propojení gramofonu
a zesilovače

4. Umístění
Správně zvoleným
umístěním gramofonu omezíte negativní účinky potenciálních vibrací povrchu.
+ lepší dynamika
+ přesné časování

3. Talíř, Podložka & Clamp
Zabraňte nežádoucím rezonancím pomocí upgrade podložky.
Vyměňte svůj talíř za akrylový a
zajistěte dokonalý kontakt talíře
a gramofonové desky pomocí
přítlačné svorky. Zdokonalený
hliníkový subtalíř je těžší a tlumí nežádoucí rezonance.

1. Přenoska
Výměnou gramofonové
přenosky můžete získat
ze svého záznamu ještě
detailnější a dynamičtější
zvuk.

+ méně rezonancí
+ žádná statická elektřina
+ lepší stabilita rychlosti

+ více detailů
+ lepší dynamika
+ teplejší zvuk
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Upgrade gramofonu Debut Carbon
1. Přenoska:

2. Kabel:

Pick it S2 MM
Více dynamiky
& teplejší zvuk

1799 Kč

5390 Kč

3190 Kč

Pick it 2M Silver
Cívka s čistým
stříbrem

Connect it C
Dokonalé stínění a
stříbrné kontakty

2350 Kč

Connect it CC
Stíněno vrstvou uhlíku

3. Talíř, Podložka, Clamp:

2590 Kč

Clamp it
Zabraňuje nežádoucím rezonancím

3090 Kč

535 Kč

2850 Kč

Acryl it
Dokonalé tlumení
rezonancí

Cork it
Žádné problémy se
statickou elektřinou,
výborné tlumení, dynamičtější zvuk

4. Umístění:

Leather it
Žádné problémy se
statickou elektřinou,
výborné tlumení a
teplejší zvuk

1039 Kč

Debut Aluminium
Sub Platter
Nižší hodnoty kolísání
rychlosti (Wow Flutter)

1370 Kč

Cork & Rubber it

Žádné problémy se statickou elektřinou, výborné
tlumení i přilnavost díky
příměsi gumy

5. Napájení:
3590 Kč

Wallmount it
Antivibrační police na
stěnu pro gramofony
a Hi-Fi zařízení

7790 Kč

Ground it E
Stabilní a výškově
stavitelná základna
pro gramofony

790 Kč

High Power it
Uzemněný, vysoce
výkonný napájecí
zdroj

6990 Kč

Accu Box S2
Bateriový napájecí
zdroj pro gramofonové
předzesilovače
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Upgrade gramofonu Debut Carbon
Debut Carbon s plným tuningem:
Acryl it
Dokonalé tlumení
rezonancí

Debut Aluminium
Sub Platter
Přesnější a stabilnější
otáčky

Clamp it
Eliminuje nežádoucí
vibrace

Connect it CC

Stínění s vrstvou
uhlíku

Ground it E
Stabilní a výškově
stavitelná základna
pro gramofon

Pick it 2M Silver
Cívka s čistým
stříbrem

Accu Box S2
Bateriový napájecí zdroj
pro čistou energii
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