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MODEL

POPIS

STABI S

MOC

47 000 Kč

Stabi S je základní gramofon v nabídce společnosti. Minimalistický design.
Chassis je vytvořený z mosazných tyčí, ve kterém je namontováno ložisko a
nastavitelná základna pro instalaci ramene. Motor je samostatným prvkem
umístěným vedle něj. Deska je vyrobena z hliníku. Subtalíř je poháněn
pomocí řemínku.

STABI S

no lid

47 000 Kč

STABI S 12 inch

47 000 Kč

STABI S PS

85 000 Kč

Stabi S12 D12 inc

no lid- for two 12 inch arms

STABI REFERENCE 2

67 000 Kč

235 000 Kč

"Měkce" zavěšený gramofón. Chassis typu "Sandwich", v rámci konstrukce byl
použit akryl a hliník. Skládá se z dvou desek. Na spodní desce jsou nainstalovány dva
motory a závěsné sloupky. Na horní desce se nachází ložisko, základna pro montáž
ramena a dalších závěsných prvků, potřebných pro nastavení. Jako tlumič nárazů je
použita pružina, pro tlumení je užit hustý silikonový olej. Pohon motorů je přenášen
pomocí řemínku na subtalíř. Talíř je rovněž „sendvičového” typu, vyrobený z hliníku
a akrylu. Stabilizaci otáček hlídá vnější napájecí zdroj s quarcovým stabilizátorem. K
dispozici jsou dvě rychlosti, 33 a 45 otáček

STABI XL DC

239 000 Kč
Stabi XL DC je nástupcem modelů XL a XL 4. Výsledkem poslechových experimentů a
dlouholetých zkušeností s konstrukcí gramofonů bylo opuštěno použití dvou nebo
více motorů ve prospěch jednoho se zvýšeným točivým momentem. Pohon je
vybaven řemínkem z nerozpínajícího se materiálu, který lépe přenáší točivý
moment na subtalíř. Designem navazuje Stabi XL DC na starší modely. Motor
umístěný v masivním krytu, stejně jako sloupec ramene jsou samostatné elementy
a jsou umístěny hned vedle hlavní konstrukce. Sloupec disponuje přesným
nastavením VTA, které lze nastavit „za letu”. Základna pod ramínkem je
zaměnitelná, uživatel má tedy volnou ruku při výběru a použití různých modelů
ramínek. Při ovládání je využíván mikroprocesorově řízený převodník střídavého
proudu.
Stabi XL DC je příkladem dokonale realizovaného nápadu na gramofon, vymykající
se zaběhlým vzorům.

Stabi XL DC

with one VTA tower ( No.1)

683 000 Kč

Stabi XL DC

with one tower (No.3)

657 000 Kč

Stabi XL DC

RAL colour ( 4-8 týdnů )

715 000 Kč

MODEL
STABI M

POPIS

MOC

419 000 Kč
Klasicky tvarovaný gramofon vybavený sklopným prachovým krytem.
Rozměry gramofonu umožňují montáž 12-ti palcového ramene. Konstrukce
je vyrobena výhradně z hliníku. Vnější rám je zároveň nosným prvkem.
Obsahuje prvky, které na jedné straně podporují celé zařízení a na druhé
straně tlumí horní chassis prostřednictvím elastomerových absorberů. Na
něm je namontován motor a "pomocný rám". Motor je uzavřen v
mosazném hliníkovém pouzdru a upevněn kovovými a pryžovými prvky.

STOGI

9-ti palcové gramofonové ramínko s kardanovým zavěšením v provedení s
kuličkovým ložiskem s velmi nízkým koeficientem tření. Ramínko s
hliníkovou konstrukcí a vnitřním tlumením udržuje vysokou tuhost.
Zapojení ramene je provedeno od přenosky po RCA konektory pomocí
jednoho kusu kabeláže.

Stogi
Stogi silver wiring
Stogi 5 pin, no output cable

49 000 Kč
66 000 Kč
45 000 Kč

STOGI S

9-ti palcové gramofonové ramínko se zavěšením typu unipivot. Pro větší
stabilitu a vylepšení tlumení rezonancí je použito olejového tlumení.
Zapojení ramene je provedeno pomocí jednoho kusu kabeláže

Stogi S no armbase

32 000 Kč

Stogi S silver wiring, no armbase

47 000 Kč

Stogi S 5 pin

29 000 Kč

Stogi S armbase

3 000 Kč

Kuzma armbase

9 000 Kč

STOGI S 12 VTA

12-ti palcové gramofonové ramínko se zavěšením typu unipivot. Pro větší
stabilitu a vylepšení tlumení rezonancí je použito olejového tlumení.
Zapojení ramene je provedeno pomocí jednoho kusu kabeláže. Technické
řešení použité u tohoto ramínka umožňuje velmi přesnou regulaci VTA,
jenž může být prováděna v reálném čase a současně umožňuje montáž v
místě montáže 9-ti palcového ramínka

STOGI S 12 VTA

Stogi S 12 inch

40 000 Kč

Stogi S 12 inch VTA no armbase

57 000 Kč

Stogi S 12 inch VTA 5pin no armbase

52 000 Kč

STOGI REFERENCE

9-ti palcové gramofonové ramínko s kardanovým zavěšením v provedení s
kuličkovým ložiskem s velmi nízkým koeficientem tření. Ramínko s
hliníkovou konstrukcí a vnitřním tlumením udržuje vysokou tuhost.
Zapojení ramene je provedeno od přenosky po RCA konektory pomocí
jednoho kusu kabeláže.

Stogi Ref
Stogi Ref silver wiring

72 000 Kč

Stogi Ref 5 pin silver wiring

69 000 Kč

90 000 Kč

STOGI REFERENCE 313 VTA

12-ti palcové gramofonové ramínko s kardanovým zavěšením v provedení s
kuličkovým ložiskem s velmi nízkým koeficientem tření. Prvky kardanového
zavěšení jsou vyrobeny z mosazi. Ramínko hliníkové konstrukce má
kuželový profil a je uvnitř vytlumené. Zapojení ramene je provedeno od
přenosky až po RCA konektory pomocí jednoho kusu kabeláže.

Stogi Ref 313

81 000 Kč

Stogi Ref 313 VTA

98 000 Kč

Stogi Ref 313 VTA silver wiring

120 000 Kč

Stogi Ref 313 VTA 5 pin, no output cable

92 000 Kč

AIR LINE

12-ti palcové gramofonové ramínko s kardanovým zavěšením v provedení s
kuličkovým ložiskem s velmi nízkým koeficientem tření. Prvky kardanového
zavěšení jsou vyrobeny z mosazi. Ramínko hliníkové konstrukce má
kuželový profil a je uvnitř vytlumené. Zapojení ramene je provedeno od
přenosky až po RCA konektory pomocí jednoho kusu kabeláže.

Air Line
Air Line complete 5 pin, no output cable
Air Line RCA female box
Air Line mono Crystal cable

249 000 Kč

245 000 Kč
252 000 Kč
320 000 Kč

4 POINT

11-ti palcové gramofonové ramínko umístěné na čtyřech bodech. Pro
zvýšení stability a zlepšení tlumení rezonancí je použito olejové tlumení
aplikované ve dvou rovinách (vodorovné a svislé) Ramínko má kuželový
profil. Zapojení ramene je provedeno od přenosky až po RCA konektory
pomocí jednoho kusu kabeláže.

4Point silver wiring
4Point silver wiring - single - no box
4Point 5 pin, silver wiring no output cable
4Point mono Crystal cable
4Point Kondo
4Point Cardas clear
4Point 14" single

149 000 Kč
144 000 Kč
143 500 Kč
205 000 Kč
190 000 Kč
172 000 Kč
205 000 Kč

Gramofonové přenosky
41 500 Kč

CAR-20

Gramofonové přenosky Kuzma CAR jsou vyráběny podle specifikací firmy
Kuzma japonskou společností spojenou s výrobou gramofonových
přenosek již více než 50 let. Kuzma dodává "tělo" přenosky, kterého je
producentem. Přístup k návrhu přenosek se odráží i v jiných produktech
společnosti. Konstrukce je vyrobena z hliníku a mosazi. Tato kombinace
materiálů zaručuje pevnou konstrukci, bez ohledu na vnitřní stavbu
přenosky, dodávanou Japonci. Díky této konstruci čte přenoska informace z
desky bez zkreslení
CAR-30

48 900 Kč

Konstrukce je vyrobena z hliníku a mosazi. Tato kombinace materiálů
zaručuje pevnou konstrukci, bez ohledu na vnitřní stavbu přenosky,
dodávanou Japonci. Díky této konstruci čte přenoska informace z desky bez
zkreslení.

MODEL
CAR-40

POPIS

MOC
62 490 Kč

Konstrukce je vyrobena z hliníku a mosazi. Tato kombinace materiálů
zaručuje pevnou konstrukci, bez ohledu na vnitřní stavbu přenosky,
dodávanou Japonci. Díky této konstruci čte přenoska informace z desky bez
zkreslení.

CAR-50

D

140 000 Kč

Konstrukce je vyrobena z hliníku a mosazi. Tato kombinace materiálů
zaručuje pevnou konstrukci, bez ohledu na vnitřní stavbu přenosky,
dodávanou Japonci. Díky této konstruci čte přenoska informace z desky bez
zkreslení.

CAR-60

diamond cantilever

327 000 Kč

novinka
Příslušenství
EBONY CLAMP

19 900 Kč

Přítlačné závaží vyrobené z ebenového dřeva.

PLATTER KIT

D

17 000 Kč

Doplňkový talíř pro gramofon Stabi S. Skrze zvýšení hmotnosti talíře o 2,5
kg získáme větší rotační stabilitu a potlačení rezonancí. Aplikace
nevyžaduje žádné úpravy zařízení.

Výrobky mimo ceník - cena na dotaz
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