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Krok w przyszłość z hołdem dla przeszłości. Poznaj nasz nowy rewolucyjny gramofon  
bezprzewodowy stworzony dla nowej generacji audiofilów. Wyposażony w funkcje multiroom 
MusicCast, pozwala cieszyć się brzmieniem płyt winylowych w dowolnym pokoju. 

• Bezprzewodowo łącz się z dowolnym urządzeniem MusicCast, aby ułatwić 
słuchanie muzyki

• Proste ramię pozwala uzyskać bardziej przejrzysty i otwarty dźwięk
• Gramofon z napędem paskowym
• Wbudowane muzyczne serwisy strumieniowe
• Wbudowany Wi-Fi z obsługą pasm 2,4 GHz i 5 GHz

MusicCast VINYL 500 dostęny jest  
w czarnej i białej wersji kolorystycznej. 

Uwielbiasz winyle, ale nie  
znosisz przewodów? 
Dodając do klasycznej konstrukcji nowoczesny akcent, bezprzewodowo  
połącz gramofon MusicCast VINYL 500 ze swoimi głośnikami lub innymi 
urządzeniami MusicCast, aby cieszyć sie swoją winylową kolekcją bez 
konieczności podłączania kabli. 



Łatwa konfiguracja, bezproblemowa 
kompatybilność
Podłącz gramofon do swojego wzmacniacza (z lub bez przedwzmacniacza 
gramofonowego) lub po prostu dodaj MusicCast VINYL 500 do swojego 
systemu MusicCast. 

Wybór należy do ciebie. 

MusicCast VINYL 500 umożliwia znacznie więcej niż tylko odtwarzanie 
winyli, co jest zasługą wbudowanej łączności Bluetooth®, AirPlay®  
i muzycznym serwisom strumieniowym. 
*Dostępność muzycznych serwisów strumieniowych zależy od regionu.

Muzyczny dom
Wyjdź z pokoju i pozwól swojej muzyce podążać za tobą. Wyposażony  
w system multiroom MusicCast, pozwala udostępniać i słuchać muzyczną 
kolekcję w całym domu. 

Odtwarzaj swoje winylowe nagrania na wszystkich urządzeniach  
MusicCast - od głośników, aż do soundbarów. MusicCast VINYL 500 
wypełniony jest najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi  
i funkcjami, które pozwalają wynieść słuchanie muzyki na wyższy poziom.

Skorzystaj z aplikacji
Przejmij kontrolę nad różnorodnymi opcjami odsłuchu z intuicyjnym 
dostępem do wszystkich twoich playlist w różnych pomieszczeniach  
dzięki wyrafinowanej i jednocześnie przyjaznej dla użytkownika  
aplikacji MusicCast. 
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Minimalistyczne wzornictwo
Nie pozwól, aby zwiodła cię jego niepozorna stylistyka - MusicCast VINYL 
500 wyposażony jest w szereg wyrafinowanych funkcji bez zajmowania 
cennej przestrzeni. 

Mając na uwadze zarówno formę, jak i funkcjonalność, gramofon został 
zaprojektowany tak, aby pasował do każdego wystroju wnętrza i gustu. 

Kultowe brzmienie
Spójrz na gramofon z innej strony. Poznaj MusicCast VINYL 500. 

Perfekcyjnie zaprojektowany, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie 
dźwięku - sposób, w jaki muzyka powinna brzmieć - MusicCast VINYL 500 
wykorzystuje proste ramię i napęd paskowy, dostarczając otwarty dźwięk  
i minimalizując zniekształcenia powodowane przez wibracje. 

Porozmawiajmy
Sterowanie głosowe dopełnia obrazu, jeśli chodzi o gramofon przyszłości. 

Połącz się z Amazon Alexa, aby móc z łatwością, bez konieczności 
manualnej obsługi, eksplorować swoją muzyczną bibliotekę. 

*Dostępność Amazon Alexa zależy od regionu. 

Gramofon

MusicCast VINYL 500



Sekcja sieciowa

Format plików

MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: do 48 kHz/16 bitów,
ALAC: do 96 kHz/24 bity,
WAV / FLAC / AIFF: do 192 kHz/24 bity,
DSD: do 11,2 MHz

Ethernet Tak

Wi-Fi Tak (2,4 / 5 GHz)

AirPlay Tak

Sekcja Bluetooth
Wersja/profil Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP

Kodek audio SBC, AAC

Maksymalny zasięg łączności 10 m (bez zakłóceń)
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Rodzaj napędu Paskowy

Silnik Silnik prądu stałego

Prędkość 33 1/3 obr./min., 45 obr./min.

Nierównomierność prędkości +/- 2%

Kołysanie 0,2%

Talerz Odlewane aluminium (średnica 30 cm)

Poziom wyjściowy 450 mV (-7 dBV, z korekcją RIAA, 1 kHz, 3,54 cm/s),
2,5 mV ±3 dBV (bez korekcji RIAA, 1 kHz, 3,54 cm/s)

Stosunek sygnału do szumu 67 dB lu wyższy (A-ważony, 20 kHz, LPF)

Ramię

Ramię Statycznie zbalansowane proste ramię

Efektywna długość ramienia 223,5 mm

Przesięg 19 mm

Zakres regulacji nacisku igły 0-4 g

Dopuszczalna waga wkładki 15,5-19 g (wliczając główkę)

Dołączona wkładka

Rodzaj wkładki MM

Napięcie wyjściowe 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm/s)

Nacisk igły 3,5 ± 0,5 g

Waga wkładki 5,0 ± 0,3 g

Wysokość wkładki 17,0 ± 0,7 mm

Waga główki 10 g (wliczając śruby, nakrętki i okablowanie)

Specyfikacja audio

Złącza wyjściowe RCA: 2 (Phono, liniowe)

Napięcie wyjściowe 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz)

Stosunek sygnału do szumu [IHF-A sieciowy] 110 dB lub wyższy (nieskończoność zero, Fs 44,1 kHz)

Zakres dynamiki 100 dB lub wyższy (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz)

Zniekształcenia harmoniczne 0,003% lub niższe (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz)

Pasmo przenoszenia Fs 44,1 kHz; 2 Hz do 20 kHz (0/-3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz do 24 kHz (0/-3 dB)
Fs 96 kHz; 2 Hz do 48 kHz (0/-3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz do 96 kHz (0/-6 dB)

Ogólne

Zużycie energii 6 W

Eco tryb czuwania (dane referencyjne) 0,3 W

Zużycie energii w trybie czuwania
1,4 W (wł. sieciowy tryb czuwania, wył. tryb czuwania Bluetooth, przewodowy)
1,8 W (wł. sieciowy tryb czuwania, wył./wył. tryb czuwania Bluetooth, Wi-Fi)
1,6 W (wł. sieciowy tryb czuwania, wł. tryb czuwania Bluetooth, przewodowy)

Wymiary (S x W x G) 450 x 136 x 368 mm

Waga 5,7 kg
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