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Link do produktu: https://www.audiostyl.pl/hana-ml-dostawa-gratis-p-2347.html

Hana ML + dostawa gratis
Cena

4 990,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Opis produktu
Hana ML
Wkładki gramofonowe z serii M opierają się na fundamencie osiągnięć zdobytych przy konstruowaniu poprzednich serii
wkładek HANA (w tłumaczeniu na polski -„genialny i wspaniały”) . Nowa wkładka gramofonowa dostępna jest w wersji z niskim
lub wysokim poziomem na wyjściu (ML/MH), kontynuuje tradycję wyjątkowych wkładek HANA, którą cechuje użycie najwyższej
klasy materiałów, wyjątkową obróbkę technologiczną ze skrupulatną kontrolą jakości na każdym etapie produkcji.
Excel Sound produkuje wszystkie główne części wkładek HANA, co pozwala na dostarczenie doskonałej jakości dźwięku w
bardzo przyzwoitej cenie. Nowoczesne technologie w połączeniu o doświadczenie naszych pracowników pozwalają na to by z
dumą zaprezentować nową referencyjną serię M.
Seria M oferuje szlif Nude Microline, którego kształt zbliżony jest do profilu rylca nacinającego rowek przy tworzeniu matrycy
płyty. Poprawia to śledzenie rowka płyty co przejawia się uchwyceniem najdelikatniejszych szczegółów muzycznych, lepszą
reprodukcją częstotliwości, stereofonii oraz rozdzielczości.
Cewkę wkładki wykonano z drutu, z miedzi najwyższej jakości i czystości, pozwala to na zapewnienie większej przejrzystości
dźwięku zarówno dla niskiej kiego poziomu wyjściowego wkładki ML, jak i wysokiego poziomu wkładki MH. Ponad to wersja ML
posiada bardzo niską impedancję, co pozwala na zapewnienie zoptymalizowanej wydajności dla szerszego zakresu
przedwzmacniaczy gramofonowych.
Korpus wkładki wykonano z materiału POM (polioksymetylen), który powszechnie jest znany jako Delrin ©. Jest to
zaawansowany technologicznie polimer o ulepszonych właściwościach mechanicznych. W efekcie daje to lepsze tłumienie
rezonansu i zarazem pozwala na uzyskanie dużej ilości informacji niskiego zakresu oraz powiększa zakres dynamiki.
Wkładka posiada w swoim korpusie zintegrowane otwory z gwintem do łatwiejszego mocowania w głowicy gramofonu. Dobre
połączenie wkładki oraz głowicy ramienia zapewnia lepszy bas oraz dynamikę. Po za tym w korpus umieszczono "czapkę" z
mosiądzu, która oprócz efektu tłumiącego dociążą wkładkę, czym masa wynosi 9,5g. Większa masa pozwala na użycie z
szerszą gamą ramion gramofonowych.
Dane techniczne
SZLIF IGŁY

Nude Microline

WSPORNIK

aluminium

MAGNES

Alnico

CEWKA

miedź HPC

OBUDOWA/BAZA

POM (Delrin©) /mosiądz

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

0,4 mV / 1kHz

NIEZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW
NACISK IGŁY

2g

ŚLEDZENIE ŚCIEŻKI

70 μm/2g
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PODATNOŚĆ
SEPARACJA MIĘDZY KANAŁAMI
PASMO PRZENOSZENIA
IMPEDANCJA
IMPEDANCJA OBCIĄŻENIA
MASA WKŁADKI
KOLOR OBUDOWY
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10x10-6 cm/dyne
30 dB/1kHz
12-45000Hz
8 Ohm/1kHz
>100 Ohm
9.5g
Czarny

