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Pick it PRO
Audiofilska wkładka MM
Cena 559 zł  (z VAT)

- Typ wkładki MM (ruchomy magnes)
 

- Wysoka wierność
 

- Brzmienie bardzo szczegółowe z niskimi 
  zniekształceniami
 

- Charakter wyjątkowo żywy i budujący
 

- Dynamika przekonuje wysokim zakresem 
 

- Prosty i szybki montaż
 

- Standard montażu 1/2 cala
 

- Otwory gwintowane do prostego montażu
  bez nakrętek

 - Wyprodukowano w Europie

Rodzaj wkładki: MM (ruchomy magnes)
Napięcie wyjściowe przy 1 kHz: 4 mV
Separacja kanałów przy 1 kHz: 22dB
Śledzenie rowka przy 315Hz: 70 μm
Pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz +/- 2dB
Szlif: Elipticzny
Stylus tip radius: r/R 8/18 μm
Zakres siły nacisku: 1,8 - 2,2 g (mN)
Rekomendowany nacisk:  2,0 g (mN)
Kąt śledzenia:  20°
Poddajność: 12 μm/mN
Impedancja wewnętrzna:  750 Ω
Pojemność wewnętrzna:  450 mH
Zalecane obciążenie: 47 kΩ
Zalecana pojemność: 150-300pF
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W Pro-Ject od początku szukaliśmy zawsze 
najlepszego stosunku jakości i wydajności do ceny. 
Ważnym aspektem jest oczywiście doskonała 
jakość wykonania oraz by produkt mógł nieść 
oznaczenie „ Wyprodukowano w Europie”. Z tego 
powodu zdecydowaliśmy się na współpracy 
z Ortofonem w celu opracowania unikalnej gamy 
wkładek gramofonowych. Dzięki doskonałym 
umiejętnościom produkcyjnym firmy Ortofon, 
byliśmy w stanie dostarczyć wraz z gramofonem 
Debut Pro tę wyjątkową wkładkę gramofonową.

Wkładki gramofonowe to przetworniki 
elektromechaniczne, w których energia 
mechaniczna jest przetwarzana na sygnał 
elektryczny. Właśnie stąd pochodzą  największe 
różnice w brzmieniu. Sam gramofon powinien być 
jak najbardziej neutralny. Kolor i żywiołowość 
muzyki pochodzą z wkładki gramofonowej.

Dla tego  zaprojektowaliśmy naszą nową wkładkę 
Pick It PRO, aby dostarczała bardziej żywy i solidny 
dźwięk oraz  przekonywała szerokim zakresem 
dynamiki.
Rzeczywisty dźwięk wkładki zależy od tego, w jaki 
sposób zostaną połączone różne elementy, 
z których składa się wkładka: igła, wspornik, 
zawieszenie wspornika, materiał cewki, liczba 
uzwojeń cewki, generator itp.
Nie można oceniać wkładki patrząc tylko na jedną 
konkretną część. Doświadczenie i sztuka 
dostrajania sprawiają, że wkładka staje się 
wyjątkową i unikalną. Idealne połącznie 
komponentów jest kluczem do uzyskania 
wspaniałego, charyzmatycznego brzmienia Pick it 
PRO. Przeprowadzone intensywne badania, rozwój 
i testy odsłuchowe były niezbędne, aby uzyskać 
dźwięku, którego szukaliśmy.


