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Dostępne kolory
 
  

 
 

  
  

 
   

   

 

 

  
  

 
  

 
 

   

 

 

 
 

 
   

 

  
 

 

 

Prędkość:  33 / 45 rpm (elektroniczna zmiana)
Dołączony przewód:  Connect it E 5P -> RCA, 1.23m
Nóżki z aluminium:  Regulowana wysokość  &  
wytłumienie z TPE 
Talerz:  masywny 5,1 kg, toczone aluminium
Łożysko talerza:  odwrócone z kulką ceramiczną,
poduszka magnetyczna
Kołysanie obrótów:  33: ±0,11%; 45: ± 0,09%
Wow & flutter:  33: ±0,11%; 45: ± 0,10%
Ramię:  9“ plecionka z włókna węglowego
Efektywna  długośc  / masa:  9“ (230 mm) / 8,5 g
Overhang:  18 mm
Akcesoria:  Pokrywa,, 7“ adap. do singli, mata  z filcu
Zasilacz:  15V / 0,8A DC
Pobór mocy:  5W / 0,3 W (tryb czywania)
Masa:  15kg

X8
Wysokiej klasy gramofon analogowy
Cena detaliczna:  9 850 zł (bez wkładki)

11 300 zł ( z Quintet Blue)

�  Masywny gramofon (15kg) z napędem paskowym
�  Ramię karbonowe  Pro-Ject 9cc Evolution
•   Ciężki chassis z  MDF
•  Precyzyjnie zbalansowany talerz o masie 5.1 kg
•   Odwrócone lożysko talerza  z  kulką  ceramiczną,
  magnetyczna poduszka
•   Elektroniczna regulacja obrotów  33/45 rpm
�  Zawieszenie kardanowe ramienia;  cztery groty  ze

stali nierdzewnej  zamontowane w  łożyskach 
kulkowych klasy ABEC 7

•  Regulowane nóżki z wytłumieniem TPA
•   Przewód  Premium 5P  RCA (półsymetryczny)
•  Przewody  True Balanced 5P XLR dostępne
  dodatkowo
•   Pokrywa przeciwkurzowa
•   Dostępne wykończenia: orzech,  HG piano black,
  HG white

•   Wyprodukowano w Europie
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Masywna  obudowa  z  MDF  i  najwyższej  klasy  ramię
karbonowe  Pro-Ject  9cc  EVO  zostały  również
przeniesione do X8 z wyższych modeli.

Główne  różnice  w  stosunku  do  Xtension  9  czy  10
dotyczą  talerza  i  nóżek  magnetycznych.Zamiast
zintegrowanej  maty  winylowej, model  X8  wraca  do
stosowania  mat  nakładanych. W  Xtension  9  i  10  nie
można tak  naprawdę  bawić  się  używaniem różnych mat
ze względu na zintegrowane rozwiązanie. Ta możliwość
powraca  w  X8  i  oferuje  kilka  dodatkowych  opcji, aby
dostosować dźwięk wg własnych upodobań.

Ciężki gramofon klasy High End z 
elementami modeli  X9/X10
Gramofon X8 to prawdziwie high-endowe rozwiązanie  z 
głównymi funkcjami technicznymi  zaadaptowanymi  z 
wyższych modeli X-Tension 9 i 10.

W  rewelacyjnej  cenie  otrzymujesz  ciężki,  wytłumiony
(TPE)  talerz,  którego obróbka przebiega na precyzyjnych
tokarkach.  Talerz  wykonany  z  jednego  kawałka
aluminium jest dokładnie wyważony.  Łożysko talerza jest
wspierane  przez  poduszkę  magnetyczną  tworzoną
magnesami neodymowymi. W ten sposób jest odciążone
łożysko główne.  Biorąc pod uwagę ciężki talerz, prowadzi
to do płynnie obracającej się podstawy dla twoich winyli i
doskonale stabilnej prędkości.
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Connect it Phono DS 5P/XLR: dostepny 
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Connect it Phono E 5P/RCA dstarczony:
Przewód premium pół-zbalansowany jako upgrade dla połaczeń w trybie  True

Balanced.

X8 to wspaniałe uzupełnienie rodziny gramofonów 
X-line. Pozwala w rozsądnej cenie wejść w fascynujące 
doznania dźwiękowe gramofonów z kategorii „
massloader” oraz połączeniem True Balanced. Jest to 
niezbędne zwłaszcza kiedy w systemie grającym 
stosowane są potężne i dynamiczne głośniki.
Wykończenia oferują trzy opcje: czarny i biały wysoki 
połysk oraz forniru z orzechu.

Nowe nóżki są nadal wykonane z aluminium i nadal mają
regulowaną  wysokość.  Zawieszenie  magnetyczne
zmieniono  na  technologię  z  tłumieniem  TPE,  która  jest
bardzo  skuteczna  w  odsprzęganiu  X8  od  powierzchni,
na  której  się  znajduje.  Nóżki  umożliwiają  szybki  i
łatwy  montaż,  ustawienie  oraz  nie  są  wymagające
co  do konserwacji.

Co oznacza  True Balanced?
Wraz  z  gramofonem jest dostarczana wkładka typu MC.
Dzięki temu gramofon jest również  gotowy do połączeń
w  trybie  zbalansowanym.  X8  jest  wyposażony  w
5-pinowe  gniazdo  wyjściowe  oraz  w  standardowy,
pół-zbalansowany  przewód  Connect  It  E  5P-RCA.
Zamieniając  go  za  w  pełni  zbalansowaną  wersję
przewodu  5P-XLR  (dostępny  dodatkowo)  i  używając
zbalansowanego  przedwzmacniacza  gramofonowego,
takiego jak Phono Box DS3 (nowość) lub któregokolwiek
z  naszych  przedwzmacniaczy  gramofonowych  z  serii
RS/RS2,  jesteś  w  pełni  przygotowany  do  korzystania  z
funkcji  True  Balanced.  Uzuskujesz  tym  zwiększoną
dynamikę,  mniej  szumu  oraz  lepszego  parametru
stosunku  sygnału  do  szumu.  Nawet  w  znanych  Ci
utworach  odkryjesz  nowe,  wcześniej  niezauważane
fragmenty.


