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Reloop RP-7000MK2 silver
Cena

2 120,00 zł

Dostępność

Jest, dostawa w ciągu 1-2 dni

Producent

Reloop

Opis produktu
Reloop RP-7000MK2- Znakomity, w pełni konfigurowalny gramofon z bezpośrednim napędem, stabilizacją
kwarcową i wbudowanym przedwzmacniaczem korekcyjnym. Kolor srebrny.
Profesjonalny gramofon DJ-ski z napędem bezpośrednim
RP-7000 MK2 to gramofon spełniający wszystkie wysokie wymagania profesjonalnych DJ-ów oraz nowoczesnych klubów. Dzięki bezpośredniemu
silnikowi o wysokiej mocy oraz wyjątkowo odpornej konstrukcji, gramofon ten z łatwością znosi trudną codzienność życia DJ-skiego.
Mocny silnik z regulacją
Precyzyjny, napędzany kwarcowo silnik z cyfrową korekcją pitch operuje z początkowym momentem obrotowym wynoszącym 2.8kg/cm, który
może być wyregulowany do maksymalnej wartości wynoszącej 4.5kg/cm. Sprawia to, iż gramofon ten pracuje wyjątkowo równomiernie
(nierównomierność obrotów talerza, tzw. wow and flutter, wynosi zaledwie 0,01% WRMS*). Co więcej, czas pełnego zatrzymania talerza
gramofonowego może być wyregulowany oraz wynosić od 0,2 do 6 sekund. Ciężki aluminiowy talerz posiada od spodu gumowe wkłady
niwelujące niechciane wibracje i rezonanse.
Ulepszone ramię gramofonowe
RP-7000 MK2 posiada statycznie wyważone ramię gramofonowe w kształcie litery „S” z hydraulicznym podnośnikiem oraz mechanizmem antiskate. Ulepszona podstawa ramienia umożliwia większą stabilność oraz regulację wysokości (tzw. VTA – Vertical Tracking Angle). Ramię posiada
także uniwersalne gniazdo dla wkładek (SME).
Sekcja Pitch
Dzięki potencjometrowi pitch o wysokiej rozdzielczości możesz wyregulować prędkość obrotów talerza w klasycznym zakresie +/- 8%. RP-7000
MK2 posiada także zakres trochę bardziej odpowiedni dla DJ-ów, czyli +/- 16%, jak i również ultra-szeroki zakres wynoszący aż +/- 50%. Pozwala
to na większa kreatywność podczas modulowania tonu utworu. Do wykorzystania jest także blokada kwarcowa.
Podwójne przyciski Start/Stop, precyzyjna kontrola silnika oraz funkcja Reverse
Prócz wcześniej wymienionych innowacji, RP-7000 MK2 jest wyposażony w kilka niezbędnych funkcji, które z pewnością ułatwią życie każdego DJa. Nowoczesne podświetlenie (target light) posiada możliwość regulacji aby ułatwić dostrzeżenie pozycji igły w zaciemnionych pomieszczeniach.
Można je także z łatwością wymienić w razie potrzeby. Dodatkowy przycisk Start/Stop ułatwia korzystanie z gramofonu w tzw. pozycji battle
(wertykalnej), a przyciski od zmiany prędkości obrotów talerza pozwolą w każdej chwili dostosować go do aktualnie odtwarzanej płyty winylowej
(33 1/3, 45 oraz 78 RPM). Dedykowane przyciski do zmiany trybu odtwarzania (forward/reverse) pozwalają na jeszcze większa kreatywność
podczas miksowania muzyki.
Wbudowany przedwzmacniacz oraz wysokiej jakości gniazda
Dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi z przełącznikiem ON/OFF można używać wyjść phono lub liniowych. Opcjonalne uziemienie oferuje
dodatkowe zabezpieczenie. Wszelkie przewody (RCA oraz zasilanie) można z łatwością odłączyć oraz wymienić.
Wytrzymała konstrukcja
Dzięki połączeniu metalu, gumy i materiałów syntetycznych, RP-7000 MK2 jest jeszcze bardziej wytrzymały niż dotychczas. Gramofon ten jest
wyjątkowo odporny na wibracje, które są dość częstym zjawiskiem w klubach i na różnego typu wydarzeniach. Obudowa została pokryta
odpornym na zadrapania, wysokiej jakości wykończeniem w kolorze czarnym bądź srebrnym.

Cechy

NOWE funkcje w wersji MK2
Stworzony z myślą o klubach: wytrzymała konstrukcja o jeszcze większej wadze ze wzmocnieniami wykonanymi z metalu, gumy i
materiałów syntetycznych dla wysokiej odporności na wibracje
Jeszcze mocniejszy silnik (regulacja od 2,8 do 4,5 kg/cm)
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Nierównomierność obrotów talerza (wow and flutter) na poziomie 0,01%
Regulacja wysokości podstawy ramienia (VTA) oraz regulacja siły anti-skating
Ramię gramofonowe wykonane z wyjątkowo lekkiej odmiany aluminium
Regulacja pitch o zakresach +/-8 %, +/-16 %, +/-50 % (Ultra Pitch)
Opcjonalne uziemienie oferujące dodatkowe zabezpieczenie
Regulowane podświetlenie igły z możliwością wymiany
Wysokiej jakości wykończenie odporne na uszkodzenia
Kwarcowo kontrolowany gramofon DJ-ski z napędem bezpośrednim
Regulowany czas stop (0,2 – 6 s.)
3 prędkości silnika (33 1/3, 45 & 78 RPM)
Gumowe wkłady w talerzu redukujące wibracje oraz zakłócenia
Statycznie wyważone ramię gramofonowe w kształcie litery „S” z hydraulicznym podnośnikiem oraz mechanizmem anti-skate
Uniwersalne gniazdo w ramieniu gramofonowym (SME)
Blokada kwarcowa
Dodatkowy przycisk Start/Stop
Funkcja odtwarzania w rewersie
Wyjście phono oraz liniowe
Nóżki absorbujące drgania

Dane techniczne

Gramofon:
Typ: napęd bezpośredni
Napęd: napęd bezpośredni kontrolowany kwarcowo
Silnik: 16-polowy, 3-fazowy, bezszczotkowy
Prędkości talerza: regulacja manualna (33 1/3, 45, 78 RPM)
Moment obrotowy: 2.8 – 4.5 kg/cm (możliwość regulacji)
Regulowany czas stop (0.2 - 6 sec.)
Czas rozruchu :
Wow and flutter: 0.01% WRMS*
S/N ratio: > 55dB (DIN-B)
System hamowania: elektroniczny
Talerz:
Materiał: aluminium
Średnica: 332 mm
Waga: ok. 1.5 kg
Ramię:
Typ: uniwersalne, statycznie wyważone, kształt „S”
Długość efektywna: 230 mm
Zwis: 15 mm
Zakres błędu trackingu:
Zakres ustawień VTA: 0-6 mm
Waga wkładki: 3,5 – 8,5 g (13 - 18g z headshellem)
Zakres anti-skating: 0 – 3 g
Masa efektywna ramienia: 30
Gniazda: 1 x wyjście PHONO/LINE (pozłacane), 1 x GND (uziemienie)

Ogólne:
Zasilanie: AC 115/230 V, 60/50 Hz (EU/US), AC 100 V, 50/60 Hz (JP)
Pobór mocy: 13 W
Wymiary: 458 (W) x 354 (D) x 144,6 (H) mm
Waga: ok. 11.7 kg

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

