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Link do produktu: https://www.sklepmuzyka.pl/gramofon-rp-8000-mk2-reloop-p-8945.html

Gramofon RP-8000 MK2
Reloop
Cena brutto

2 924,00 zł

Cena netto

2 377,24 zł

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

238668

Kod producenta

238668

Producent

Reloop

Opis produktu

RP-8000 MK2 – najbardziej zaawansowany gramofon jaki kiedykolwiek stworzono, zaprojektowany przy współpracy z
czołowymi turntablistami.
Hybrydowy gramofon z napędem bezpośrednim o dużej mocy jest zaprojektowany do pracy z Serato DJ Pro i posiada 7
nowych kolorowych padów RGB.
W trybie Platter Play pady mogą kontrolować przez komunikaty MIDI prędkość talerza aby urozmaicić występ DJ’a.
Sztywna konstrukcja z jeszcze cięższym designem zaprojektowana do izolacji i tłumienia wibracji, jeszcze mocniejszy moment
obrotowy i na nowo stworzona, z regulacją wysokości, podstawa ramienia MK2. Dzięki temu RP-8000 MK2 jest idealny aby
połączyć instrument muzyczny z klasowej światy profesjonalnym gramofonem DJ’skim.
Nowości w wersji MK2:
Najbardziej zaawansowany gramofon jaki kiedykolwiek stworzono, zaprojektowany przy współpracy z czołowymi
turntablistami
Zaprojektowany do pracy z Serato DJ Pro i posiada 7 nowych kolorowych padów RGB
W trybie Platter Play pady mogą kontrolować przez komunikaty MIDI prędkość talerza aby urozmaicić występ DJ’a
Zmodyfikowana sekcja kontroli: Usprawniony Multi-enkoder i intuicyjna sekcja padów
Pierwszy w swym rodzaju: niezależne tryby padów
Sekcja kontroli posiada 8 dużych padów LED kompatybilnych z MIDI
Sztywna konstrukcja z jeszcze cięższym designem zaprojektowana do izolacji i tłumienia wibracji
Jeszcze mocniejszy moment obrotowy (regulacja od 2.8 – 4.5 kg/cm)
Na nowo stworzona, z regulacją wysokości, podstawa (VTA) ramienia MK2 oraz kontrola anti-skating
Dodatkowy wyjścia: Gramofon może być podłączony do dwóch mikserów jednocześnie oraz pozwala na łatwe przełączanie
pomiędzy DVS a winylem
Śruba uziemiająca daje dodatkową ochronę w trudnych warunkach klubowych lub studyjnych
Łatwe w wymianie, dowolnie obracalne podświetlenie igły LED.
Wysokiej jakości obudowa w kolorze deep black.
Cyfrowy wyświetlacz LCD dla Pitch, BPM, Scale, Key i przypisania decków
CECHY:
Hybrydowy gramofon z napędem bezpośrednim o dużej mocy, sterowany kwarcowo
Regulowana prędkość hamowania (0.2 – 6 sec.)
Precyzyjna kontrola silnika z 3 prędkościami (33 1/3, 45 & 78 RPM)

wygenerowano w programie shopGold

Precyzyjnie wykonany talerz z odlewu aluminium
Statycznie zbalansowane, w kształcie litery „S” ramię z hydraulicznym podnośnikiem i mechanizmem anti-skating
Wysokiej rozdzielczości pitch fader (0.02%)
Zakres pitch +/-8 %, +/-16 %, +/-50 % (Ultra Pitch)
Funkcja revers
Smart USB link do podłączenia 4 gramofonów
Stópki absorbujące niechciane wibracje
W zestawie: gramofon, slipmata, podświetlenie igły LED, przeciwwaga, przewód RCA z uziemieniem, przewód USB, przewód
zasilający, instrukcja
Dane techniczne
GRAMOFON:
Typ: gramofon manualny z napędem bezpośrednim sterowanym kwarcowo
Napęd: sterowany kwarcowo napęd bezpośredni
Silnik: 16-polowy, 3-fazowy, bezszczotkowy
RPM: 33 1/3, 45 oraz 78 RPM (33 1/3, 45, 78 RPM)
Regulowany moment obrotowy: 2.8 - 4.5 kg/cm
Regulacja czasu start/stop: 0,2 – 6 sekund
Czas zmiany RPM: < 2 sek.
Wow i flutter: 0.01% WRMS*
S/N ratio: ponad 55 dB (DIN-B)
Hamulec elektroniczny
TALERZ:
Odlew aluminium
Średnica: 332 mm
Waga: ok. 1.5 kg
RAMIĘ:
Uniwersalne, statycznie zbalansowane, kształt S
Długość efektywna: 230 mm
Zawis: 15 mm
Zakres błędu trackingu: < 3 stopnie
Regulowana wysokość podstawy: 0 - 6 mm
Zakres wagi wkładki: 3.5 ~ 8.5 g (z headshellem 13 ~ 18 g)
Zakres anti-skating: 0 - 3 g
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