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  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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Ř ádá Flexi-Řánge záhrnuje š ešt ru zný ch modelu , z nichz  ši jište  výbere káz dý  pr í znivce 

vinýlu , áť pr emý š lí  nád upgrádem štáre ho pr ehrá vác e, nebo še jedná  o pošluchác e, který  

še prá ve  rozhoduje zákoupit švu j první  grámofon. Výbí rát mu z e od cenove  vý hodne ho 

zá kládní ho modelu Eššentiál III po plne  výbávený  grámofon Řecord Mášter š 

elektronickou regulácí  otá c ek, A/D pr evodní kem á USB vý štupem – zkrá tká pro káz de ho 

ne co. Dokonce je k dišpozici i model š výší lác em Bluetooth áptX. Vš echný grámofoný 

z r ádý ESSENTIAL III jšou z vý robý ošázený kválitní  á ošve dc enou pr enoškou Ortofon 

OM10. Povrchová  u prává je vz dý ve výšoke m lešku á 

doštupne  bárvý jšou: c ervená , c erná  nebo bí lá . Zá lez í  ná 

vkušu zá kázní ká. Vz dý ále plátí , z e zá šve  pení ze doštá vá  

grámofon š výtr í bený m áudiofilšký m zvukem. Pro-Ject 

Eššentiál III je urc ite  škve lou konkurencí  levný ch 

c í nšký ch grámofonu . V tomto pr í páde  doštá vá  zá kázní k 

kválitní  vý robek renomováne  znác ký, š dlouhou 

z ivotnoští , výrobený  z kválitní ch komponent v Č eške  

republice, š pic kove  zprácováný  á š kdýkoli doštupný m 

zá ruc ní m i pozá ruc ní m šervišem. 

https://www.eisa.eu/awards/pro-ject-essential-iii-flexi-range/?lang=cs 

 

 

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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Pr ehled jednotlivý ch modelu  

ESSENTIAL III                                              8 990,- KČ 
 

Jiz  z vý robý je grámofon ošázen ošve dc enou pr enoškou Ortofon 

OM10 ná hliní kove m rámeni 8,6“ še šáfí rový mi loz išký. S áši i 

tálí r  jšou výrobený z ákuštický neutrá lní ho máteriá lu MDF. 

Sámozr ejmoští  je výšoce kválitní  loz iško š bronzový m 

pouzdrem á teflonovou vrštvou i velmi tichý  šýnchronní  motor. 

Vš echný týto vláštnošti, ve špojení  š precizní m zprácová ní m, 

zájiš ťují  velmi výšokou u roven  tlumení  nechte ný ch vibrácí  á 

záruc ují  nejvýš š í  vý kon ve šve  tr í de . Grámofon je výroben jáko 

“Plug & Pláý“, tedý zápoj á hráj. Ná vod ná šeštávení  lze šnádno 

výhledát ná ýoutube – viz. odkáz ní z e. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-yEX0_gJ6o 

 

 

Odkáz ná tešt v c ášopiše STEŘEO: 

http://www.aq.cz/images/d5_CatalogueModule-Files/282-file-

Project_Essential_III.JPG 

 

TECHNICKÉ 

SPECIFIKACE 

Řýchlošt otá c ení  33 á 45 

Pohon šilikonový m 

r emí nkem 

Tálí r  z MDF 300 g 

š plšte nou podloz kou 

Kolí šá ní  otá c ek ± 0,19% 

Odštup šigná l / š um -65 dB 

Hliní kove  rámeno 8,6“ 

(efektivní  de lká 218,5 mm) 

Hmotnošt rámene 9,5 g 

Pr ešáh 18,5 mm 

Vloz ká OŘTOFON OM10 

š eliptický m hrotem 

Doporuc ený  pr í tlák           

10-30 mN 

Výšoce kválitní  šigná lový  

ŘČA kábel 

Hmotnošt 3,7 kg 

Řozme rý vc etne  krýtu     

415 x 112 x 335 

  

Všechny modely z řady FLEXI RANGE jsou založeny 

na standardní verzi ESSENTIAL III a mají stejné 

základní funkce. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-yEX0_gJ6o
http://www.aq.cz/images/d5_CatalogueModule-Files/282-file-Project_Essential_III.JPG
http://www.aq.cz/images/d5_CatalogueModule-Files/282-file-Project_Essential_III.JPG
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ESSENTIAL III PHONO                                                                  9 490,- KČ 
 

Grámofon je výbáven výpí nátelný m MM 

pr edzešilovác em á lze jej ták pr í mo zápojit 

do jáke hokoli ánálogove ho vštupu ná 

zešilovác i.  

 

 

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

 

ESSENTIAL III SB                                                                            9 990,- KČ 
 

Pro pohodlne  á š etrne  ovlá dá ní  je u 

tohoto modelu integrová n špeed box -  

elektronicke  pr epí ná ní  rýchlošti 

otá c ení  tálí r e. Po mánuá lní m 

pr ešunutí  r emí nku ná ve tš í  pru me r 

hnácí  kládký umoz n uje táke  

pr ehrá vá ní  rýchloští  78 r.p.m. 
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ESSENTIAL III BLUETOOTH                                                          9 990,- KČ 
 

Krome  ánálogove ho vý štupu je tento grámofon výbáven táke  

Bluetooth výší lác em. Je ták pr edurc en pro bezdrá tove  pr ipojení  

k externí m Bluetooth zár í zení m, jáko jšou nápr í klád ne ktere  

zešilovác e, šoundbárý, áktivní  reprošouštávý nebo šluchá tká. Dí ký 

tomu ši tento model oblí bí  nejen pr í znivci dobre ho zvuku, ále táke  

zá kázní ci, kter í  hledájí  elegántní  doplne k do moderní ho interie ru. 

Zá roven  vš ák nábí zí  dálš í  moz nošti pr ipojení : pr eš integrováný  

phono pr edzešilovác  pr í mo do 

linkove ho vštupu zešilovác e, nebo lze pr edzešilovác  

obejí t á výuz í t ták phono pr edzešilovác  externí . 

 

 

Obrázek: PRO-JECT ESSENTIAL III Bluetooth a Stereo Box S2 BT  
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ESSENTIAL III DIGITAL                                                                  9 990,- KČ 
 

Grámofon umoz n uje krome  štándárdní ho ánálogove ho pr ipojení  z veštáve ne ho 

výpí nátelne ho phono pr edzešilovác e táke  pr ipojení  k digitá lní m vštupu m ná zár í zení ch, 

která  jšou jimi výbávená. Integrováný  A/D pr evodní k š digitá lní m optický m vý štupem 

umoz n uje pr evod šigná lu volitelne  mezi 24 bit/48 kHz nebo 24 bit/96 kHz. Grámofon 

ták mu z ete šnádno pr ipojit ják k ánálogove mu linkove mu 

vštupu zešilovác e, ták k externí mu phono pr edzešilovác i, 

nebo k digitá lní mu vštupu AV pr ijí mác e, 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-turntable-

review.13159 

https://www.avforums.com/review/pro-ject-essential-iii-turntable-review.13159
https://www.avforums.com/review/pro-ject-essential-iii-turntable-review.13159
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ESSENTIAL III RECORDMASTER                                                11 990,- KČ 
 

Nejvýbávene jš í  model z r ádý FLEXI ŘANGE. Krome  integrováne ho výpí nátelne ho phono 

pr edzešilovác e dišponuje táke  USB vý štupem. Umoz n uje ták náví c digitálizáci 

grámofonový ch dešek do poc í tác e. Urc ite  pote š í  i 

veštáve ný  špeed box pro elektronicke  pr epí ná ní  rýchlošti 

otá c ení . Zá roven  nábí zí  táke  moz nošt pr ehrá vá ní  dešek 

rýchloští  78 r.p.m. Pro tuto rýchlošt je nutne  ruc ne  

pr emí štit r emí nek ná ve tš í  pru me r hnácí  kládký.  
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“DALS I  VYNIKAJI ČI  GŘAMOFON Z DI LNY PŘO-JEČT S LA KAVOU MOZ NOSTI  UPGŘADE.       

INTELIGENTNI  DESIGN, JEDNODUČHE  NASTAVENI , OTEVŘ ENY  A DETAILNI  ZVUK 

S JEMNY MI VY S KAMI.“ 

                                                                                                                                     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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SPEČIA LNI  LIMITOVANE  MODELY ESSENTIAL III 

 

GEORGE HARRISON RECORDPLAYER                                      13 990,- KČ 
 

 

Grámofon vznikl ná poc ešt kýtárištý George Hárrišoná, c lená legendá rní  hudební  

škupiný THE BEATLES.  

Výchá zí  ze zá kládní ho modelu ESSENTIAL III, ovš em štándárdní  tálí r  z MDF je výme ne n 

zá te z š í  tálí r  z ákrýlá tu odolný  proti chve ní  . Pod grámofonovou dešku jiz  táke  není  nutne  

dá vát plšte nou podloz ku, coz  šniz uje moz nošt vzniku štáticke  elektr iný. 

 

 

• Výrobeno pouze v limitováne  še rii 2500 kušu  

• Tálí r  z ákrýlá tu 

• Dešignový  potišk 
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ESSENTIAL III SGT. PEPPER‘S DRUM                                        13 990,- KČ 
 

 

Model výrobený  u pr í lez itošti 50. vý roc í  výdá ní  neju špe š ne jš í ho álbá THE BEATLES           

"Sgt. Pepper‘š Lonelý Heártš Člub Bánd". Album je zná me  jáko milní k hištorie hudbý z 

hledišká komerc ní ho u špe chu i ume lecke ho pru lomu. Z á dne  jine  álbum nebýlo 

výtvor eno š ták velký m u šilí m! Tento špeciá lní  limitováný  model náš eho grámofonu 

Eššentiál III je š potiškem výobrázení  zá kládní ho bubnu ze šlávne ho álbá. Mnohe  mý tý 

á teorie býlý výtvor ený kvu li tomuto álbu á obzvlá š te  dí ký jeho obálu. 

S ošlávou 50. jubileá tohoto jedinec ne ho mištrovške ho dí lá, chceme nábí dnout vš em 

fánouš ku m legendá rní ho álbá pr í lez itošt umí štit ve šve m pokoji vedle milováný ch vinýlu  

táke  originá lní  grámofon jáko trválou pr ipomí nku 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 Č ervenká, Telefon: +420 585 342 232 

www.aq.cz  aq@aq.cz  www.project-audio.com 

     

http://www.aq.cz/
mailto:aq@aq.cz
http://www.project-audio.com/
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