PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH MODELŮ

NOVÁ ŘADA GRAMOFONŮ
PRO-JECT ESSENTIAL III
V tomto předvánočním čase bychom rádi upozornili na novou řadu
cenově dostupných gramofonů v katalogu značky Pro-Ject. Jedná se o
komplexní sortiment designově zpracovaných modelů, ve kterém si může
každý zákazník vybrat svůj gramofon přesně na míru.
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Řádá Flexi-Řánge záhrnuje šešt ruzných modelu, z nichz ši jište výbere kázdý príznivce
vinýlu, áť premýšlí nád upgrádem štáreho prehráváce, nebo še jedná o pošlucháce, který
še práve rozhoduje zákoupit švuj první grámofon. Výbírát muze od cenove výhodneho
zákládního modelu Eššentiál III po plne výbávený grámofon Řecord Mášter š
elektronickou regulácí otácek, A/D prevodníkem á USB výštupem – zkrátká pro kázdeho
neco. Dokonce je k dišpozici i model š výšílácem Bluetooth áptX. Všechný grámofoný
z rádý ESSENTIAL III jšou z výrobý ošázený kválitní á ošvedcenou prenoškou Ortofon
OM10. Povrchová uprává je vzdý ve výšokem lešku á
doštupne bárvý jšou: cervená, cerná nebo bílá. Zálezí ná
vkušu zákázníká. Vzdý ále plátí, ze zá šve peníze doštává
grámofon š výtríbeným áudiofilškým zvukem. Pro-Ject
Eššentiál III je urcite škvelou konkurencí levných
cínškých grámofonu. V tomto prípáde doštává zákázník
kválitní výrobek renomováne znácký, š dlouhou
zivotnoští, výrobený z kválitních komponent v Češke
republice, špickove zprácováný á š kdýkoli doštupným
zárucním i pozárucním šervišem.

Jako skvělý obchodní argument určitě poslouží letošní ocenění
EISA. Celá řada gramofonů ESSENTIAL III Flexi-Range byla
vyhlášena jako “BEST VALUE TURNTABLE“, tedy gramofon
s nejlepším poměrem výkon / cena.
https://www.eisa.eu/awards/pro-ject-essential-iii-flexi-range/?lang=cs
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Prehled jednotlivých modelu
Všechny modely z řady FLEXI RANGE jsou založeny
na standardní verzi ESSENTIAL III a mají stejné
základní funkce.
ESSENTIAL III

8 990,- KČ

Jiz z výrobý je grámofon ošázen ošvedcenou prenoškou Ortofon
OM10 ná hliníkovem rámeni 8,6“ še šáfírovými lozišký. Sáši i
tálír jšou výrobený z ákuštický neutrálního máteriálu MDF.
Sámozrejmoští je výšoce kválitní loziško š bronzovým
pouzdrem á teflonovou vrštvou i velmi tichý šýnchronní motor.
Všechný týto vláštnošti, ve špojení š precizním zprácováním,
zájišťují velmi výšokou uroven tlumení nechtených vibrácí á
zárucují nejvýšší výkon ve šve tríde. Grámofon je výroben jáko
“Plug & Pláý“, tedý zápoj á hráj. Návod ná šeštávení lze šnádno
výhledát ná ýoutube – viz. odkáz níze.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-yEX0_gJ6o

TECHNICKÉ
SPECIFIKACE
Řýchlošt otácení 33 á 45
Pohon šilikonovým
remínkem
Tálír z MDF 300 g
š plštenou podlozkou
Kolíšání otácek ± 0,19%
Odštup šignál / šum -65 dB
Hliníkove rámeno 8,6“
(efektivní delká 218,5 mm)
Hmotnošt rámene 9,5 g
Prešáh 18,5 mm
Vlozká OŘTOFON OM10
š eliptickým hrotem
Doporucený prítlák
10-30 mN
Výšoce kválitní šignálový
ŘČA kábel
Hmotnošt 3,7 kg
Řozmerý vcetne krýtu
415 x 112 x 335

Odkáz ná tešt v cášopiše STEŘEO:
http://www.aq.cz/images/d5_CatalogueModule-Files/282-fileProject_Essential_III.JPG
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ESSENTIAL III PHONO

9 490,- KČ

Grámofon je výbáven výpínátelným MM
predzešilovácem á lze jej ták prímo zápojit
do jákehokoli ánálogoveho vštupu ná
zešilováci.

Obrázek: PRO-JECT ESSENTIAL III Phono, Stereo Box S2, Speaker Box

ESSENTIAL III SB

9 990,- KČ
Pro pohodlne á šetrne ovládání je u
tohoto modelu integrován špeed box elektronicke prepínání rýchlošti
otácení
tálíre.
Po
mánuálním
prešunutí remínku ná vetší prumer
hnácí
kládký
umoznuje
táke
prehrávání rýchloští 78 r.p.m.
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ESSENTIAL III BLUETOOTH

9 990,- KČ

Krome ánálogoveho výštupu je tento grámofon výbáven táke
Bluetooth výšílácem. Je ták predurcen pro bezdrátove pripojení
k externím Bluetooth zárízením, jáko jšou nápríklád nektere
zešilováce, šoundbárý, áktivní reprošouštávý nebo šluchátká. Díký
tomu ši tento model oblíbí nejen príznivci dobreho zvuku, ále táke
zákázníci, kterí hledájí elegántní doplnek do moderního interieru.
Zároven všák nábízí dálší moznošti pripojení: preš integrováný
phono predzešilovác prímo do
linkoveho vštupu zešilováce, nebo lze predzešilovác
obejít á výuzít ták phono predzešilovác externí.

Obrázek: PRO-JECT ESSENTIAL III Bluetooth a Stereo Box S2 BT
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ESSENTIAL III DIGITAL

9 990,- KČ

Grámofon umoznuje krome štándárdního ánálogoveho pripojení z veštáveneho
výpínátelneho phono predzešilováce táke pripojení k digitálním vštupum ná zárízeních,
která jšou jimi výbávená. Integrováný A/D prevodník š digitálním optickým výštupem
umoznuje prevod šignálu volitelne mezi 24 bit/48 kHz nebo 24 bit/96 kHz. Grámofon
ták muzete šnádno pripojit ják k ánálogovemu linkovemu
vštupu zešilováce, ták k externímu phono predzešilováci,
nebo k digitálnímu vštupu AV prijímáce, šoundbáru, ápod.

Gramofon ESSENTIAL III byl otestován a oceněn na
stránkách avforums.com jako “BEST BUY“ - nejlepší
nákup. Celou recenzi si můžete přečíst zde:
https://www.avforums.com/review/pro-ject-essential-iii-turntablereview.13159
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ESSENTIAL III RECORDMASTER

11 990,- KČ

Nejvýbávenejší model z rádý FLEXI ŘANGE. Krome integrováneho výpínátelneho phono
predzešilováce dišponuje táke USB výštupem. Umoznuje ták návíc digitálizáci
grámofonových dešek do pocítáce. Urcite poteší i
veštávený špeed box pro elektronicke prepínání rýchlošti
otácení. Zároven nábízí táke moznošt prehrávání dešek
rýchloští 78 r.p.m. Pro tuto rýchlošt je nutne rucne
premíštit remínek ná vetší prumer hnácí kládký.
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“DALSI VYNIKAJIČI GŘAMOFON Z DILNY PŘO-JEČT S LAKAVOU MOZNOSTI UPGŘADE.
INTELIGENTNI DESIGN, JEDNODUČHE NASTAVENI, OTEVŘENY A DETAILNI ZVUK
S JEMNYMI VYSKAMI.“
WHAT HI⋆FI?

Řada gramofonů FLEXI RANGE přináší na trh svěží vítr a přes
neutuchající záplavu levných čínských přehrávačů z plastu si
zcela jistě najde svého zákazníka. Jednoduchost, flexibilita i skvělý
audiofilský zvuk, předurčují gramofony ESSENTIAL III oslovit
širokou skupinu milovníků vinylu. Lze tak předpokládat, že
v katalogu značky PRO-JECT se s jistotou zařadí mezi
nejprodávanější, nejen díky své cenové dostupnosti.
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SPEČIALNI LIMITOVANE MODELY ESSENTIAL III
• Výrobeno pouze v limitováne šerii 2500 kušu
• Tálír z ákrýlátu
• Dešignový potišk

GEORGE HARRISON RECORDPLAYER

13 990,- KČ

Grámofon vznikl ná pocešt kýtárištý George Hárrišoná, clená legendární hudební
škupiný THE BEATLES.
Výchází ze zákládního modelu ESSENTIAL III, ovšem štándárdní tálír z MDF je výmenen
zá tezší tálír z ákrýlátu odolný proti chvení . Pod grámofonovou dešku jiz táke není nutne
dávát plštenou podlozku, coz šnizuje moznošt vzniku štáticke elektriný.
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ESSENTIAL III SGT. PEPPER‘S DRUM

13 990,- KČ

Model výrobený u prílezitošti 50. výrocí výdání nejušpešnejšího álbá THE BEATLES
"Sgt. Pepper‘š Lonelý Heártš Člub Bánd". Album je známe jáko milník hištorie hudbý z
hledišká komercního ušpechu i umeleckeho prulomu. Zádne jine álbum nebýlo
výtvoreno š ták velkým ušilím! Tento špeciální limitováný model nášeho grámofonu
Eššentiál III je š potiškem výobrázení zákládního bubnu ze šlávneho álbá. Mnohe mýtý
á teorie býlý výtvorený kvuli tomuto álbu á obzvlášte díký jeho obálu.
S ošlávou 50. jubileá tohoto jedinecneho mištrovškeho dílá, chceme nábídnout všem
fánouškum legendárního álbá prílezitošt umíštit ve švem pokoji vedle milováných vinýlu
táke originální grámofon jáko trválou pripomínku THE BEATLES!

50 let od vydání přelomového alba Sgt. Pepper´s Lonely
Hearts Club Band se fanoušci skupiny The Beatles dočkali
reedice tohoto mistrovského díla. Rozšířená verze 2 LP
180 g se skládá ze stereofonního mixu na 1. LP a z dosud
nezveřejněných, nově stereo smíchaných, 13 skladeb
původního alba zařazených na 2. LP.
Album si můžete vyhledat a zakoupit v katalogu Pro-Ject.
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Všechny modely z řady FLEXI RANGE mají vynikající dílenské
zpracování a moderní design.
Ve spojení s audio výrobky z minimalistické řady Pro-Ject Box
Design zapadnou do každého interiéru a vytvoří dokonalou,
esteticky i zvukově výjimečnou audio sestavu.
DOVOZCE DO ČR
AQ, š.r.o. ,Severní 452, 784 01 Červenká, Telefon: +420 585 342 232
www.aq.cz
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aq@aq.cz

www.project-audio.com
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