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ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TIMH

Πλατό
TecnoDec (με Rega 202)
Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί
από ακρυλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία. Ειδικά κατεργασμένος άξονας
περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε
λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο
κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής
κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης, εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής
τεχνολογίας.
Συμπεριλαμβάνεται: Βραχίονας Rega 202
Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλικό Καπάκι,
Φινίρισμα: Μαύρο ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου
Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 310 x 85 mm

€ 1.350,00

Gyro SE (χωρίς βραχίονα)
Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί
από μεταλλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία με αναρτώμενα ελατήρια. Ειδικά
κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής
λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό
είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και
επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με
επίχρυσα αντίβαρα για την διατήρηση της ομαλής περιστροφής και της αδρανείας,
Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME
Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλική Βάση,
Ακρυλικό Καπάκι, Πλατό τύπου Orbe με clamp
Φινίρισμα: Αλουμινίου (Silver)
Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 375 x 135 mm

€ 2.190,00

Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί
από μεταλλικό κράμα. Έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία με αναρτώμενα ελατήρια. Ειδικά
κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής
λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό
είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και
επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με
αντίβαρα για την διατήρηση της ομαλής περιστροφής και της αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ
DC υψηλής τεχνολογίας.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME
Προαιρετικά παρέχονται: Record Clamp, Τροφοδοτικό τύπου HR, Ακρυλική Βάση,
Ακρυλικό Καπάκι, Πλατό τύπου Orbe με clamp
Φινίρισμα: Ανοδειομένο μαύρο αλουμίνιο (Black)
Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 375 x 135 mm

€ 2.420,00

Gyro SE Black
(χωρίς βραχίονα)
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Πλατό
Gyro Dec (χωρίς βραχίονα)
Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί
από ενιαίο ακρυλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα
από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης. Ειδικά κατεργασμένος
άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και
ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από
κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω
ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίβαρα
ισορροπίας κίνησης και αδράνειας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp,
Ακρυλικό Καπάκι
Προαιρετικά παρέχονται: Τροφοδοτικό τύπου HR, Πλατό τύπου Orbe με clamp
Φινίρισμα: Διαφανές ακρυλικό με μεταλλικά μέρη αλουμινίου
Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 190 mm

€ 2.850,00

Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή σασί
από ενιαίο ακρυλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία αναρτημένα
από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης. Ειδικά κατεργασμένος
άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος, θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και
ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι, υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από
κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω
ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης με επίχρυσα αντίβαρα
ισορροπίας κίνησης και αδράνειας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp,
Ακρυλικό Καπάκι
Προαιρετικά παρέχονται: Τροφοδοτικό τύπου HR, Πλατό τύπου Orbe με clamp
Φινίρισμα: Διαφανές ακρυλικό με μεταλλικά μέρη ανοδειομένου αλουμινίου σε μπρούντζινο
χρώμα
Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 190 mm

€ 3.100,00

Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού
σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία
αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης, τύπου
λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος,
θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι,
υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού
και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής
απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας
με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το
πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp
Προαιρετικά παρέχονται: Ακρυλικό Καπάκι
Φινίρισμα: Μαύρο
Διαστάσεις (W x D x H): 490 x 355 x 150 mm

€ 5.000,00

Gyro Dec Gold or Black
(χωρίς βραχίονα)

Orbe SE (χωρίς βραχίονα)
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Πλατό
Orbe (χωρίς βραχίονα)
Πλατό χωρίς βραχίονα υψηλής ακριβείας κατασκευασμένο ειδικά για τοποθέτηση
βραχιόνων ενεργού μήκους 9’’, Λειτουργία σε 33 1/3, 45 RPM. Συμπαγής κατασκευή διπλού
σασί από ενιαίο μεταλλικό κράμα, Υπο-σασί με έδραση σε τρία ρυθμιζόμενα σημεία
αναρτημένα από ελατήρια που εδράζονται σε ειδικούς πυργίσκους απόσβεσης, τύπου
λειτουργίας εκκρεμούς. Ειδικά κατεργασμένος άξονας περιστροφής, χρωμονικελιούχος,
θερμικά σκληρυμένος, υψηλής λείανσης και ανοχής σε λιπαινόμενο ανεστραμμένο πηγάδι,
υψηλής ακριβείας. Το πλατό είναι από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού
και βινυλίου και επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής
απόσβεσης πάχους 60 mm μεγάλης αδρανείας, Εξωτερικό μοτέρ DC υψηλής τεχνολογίας
με ξεχωριστό τροφοδοτικό και ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου NC με βάση το
πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected.
Συμπεριλαμβάνεται: Standard Arm Board για βραχίονες Rega και SME, Record Clamp,
Ακρυλική Βάση και Ακρυλικό Καπάκι
Φινίρισμα Ακρυλικών μερών: Διάφανο ή Μαύρο
Φινίρισμα Μεταλλικών μερών: Χρώμα Αλουμινίου ή Μαύρο Ανοδειομένο Αλουμίνιο
Διαστάσεις (W x D x H): 530 x 410 x 210 mm

€ 5.700,00

Βραχίονες
Tecno Arm "A"
Black or Silver Finish
Βραχίονας ευθύγραμμου τύπου με μονοκόμματο shell
Ενεργό Μήκος 9’’
Έδραση βραχίονα σε διπλά bearings υψηλής ακριβείας
Δύο αντίβαρα εξισορρόπησης για λειτουργία κεφαλών βάρους 4-7 gr και 7-13 gr
Μοναδική χυτοπρεσαριστή κατασκευή
Ρύθμιση ακριβείας του Anti-skate
Ρυθμιζόμενο ύψος VTA
Ρυθμιζόμενο vertical tracking force με βήμα του 0,1 gr
Ρυθμιζόμενη γωνία του vertical tracking
Τοποθέτηση κεφαλών, με απόλυτη ακρίβεια, εύκολα και γρήγορα
Σύστημα τοποθέτησης καθώς και κλειδώματος του επιθυμητού βάρους ανάγνωσης.
Εσωτερική καλωδίωση silver litz και ενσωματωμένο σύστημα εσωτερικής απόσβεσης.
Εξωτερική καλωδίωση balanced με επίχρυσα RCA και ξεχωριστό σύστημα γείωσης.
Φινίρισμα: Black

€ 1.100,00

Upgrades
HR Power Supply

Εξωτερικό τροφοδοτικό Hi-End με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα ελέγχου ΝC, βασισμένο
στο πρωτοποριακό κύκλωμα Never-Connected

€ 815,00
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Upgrades
Orbe Platter Kit
Kit αναβάθμισης για τα πλατό Gyro Dec και Gyro SE.
Το kit αναβάθμισης περιλαμβάνει:
1 x Orbe Πλατό από κατεργασμένο κράμα υψηλής συμπίεσης ακρυλικού και βινυλίου και
επικαλυμμένο μέσω ειδικής κατεργασίας από υλικό αντικραδασμικής απόσβεσης πάχους
60 mm μεγάλης αδρανείας
1 x Orbe Record Clamp
1 x Orbe threaded record spindle
1 x Υλικό απόσβεσης για το υπο-σασί
1 x Ιμάντας Orbe

€ 750,00

Orbe Clamp Kit
Orbe Clamp Kit για τα πλατό Gyro Dec και Gyro SE.
Το kit περιλαμβάνει:
1 x Orbe Record Clamp
1 x Orbe threaded record spindle

€ 200,00

Accessories
SEcure Cover

Ειδικό ακρυλικό καπάκι για πλήρη κάλυψη και προστασία των μοντέλων Orbe SE, Gyro SE
και Gyro Seduction.
Το ISO Base με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 450,00

Iso Base
Ειδική ακρυλική βάση στήριξης για όλα τα μοντέλα πικάπ της Michell-Engineering.
Παρέχεται με ειδικούς κώνους έδρασης που σαν σύστημα παρέχει μοναδική ηχομόνωση
και αντικραδασμική προστασία για την τέλεια απόδοση του πικάπ.
Το Secure Cover με το οποίο συνδυάζεται παρέχεται ανεξάρτητα και χωριστά.

€ 485,00

Tecnoweight

Αντίβαρα βραχιόνων

Uni Cover

Κάλυμμα πλατό για το TecnoDec

€ 150,00
€ 90,00

Record Clamp
Ειδικό record clamp από ανωδυομένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατό GyroDec και
TecnoDec

€ 55,00

Record Clamp R
Ειδικό record clamp από ανωδυομένο αλουμίνιο για τα μοντέλα των πλατό Rega (ειδικό
clamp R για τα πλατό Rega)

€ 55,00

www.videorythmos.gr

-4-

15/5/2017

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TIMH

Accessories
Tenderfeet (Small)
Ειδικοί αντικραδασμικοί κώνοι για οποιαδήποτε συσκευή μικρού μεγέθους

€ 12,00/ τεμ.

Tenderfeet (Large)
Ειδικοί αντικραδασμικοί κώνοι για οποιαδήποτε συσκευή μεγάλου μεγέθους

€ 15,00/ τεμ.

Tendercups
Προστατευτικές βάσεις έδρασης των κώνων

€ 8,00/ τεμ.

Spares
Drive Belts

€ 30,00

Gyro Bearing

€ 250,00

Bearing Oil

€ 8,00

Suspension Adjusters & Springs KIT COMPLE

€ 150,00

Arm plate de-coupling kit
Standard Gyro Arm Plates
(Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Graham)
(Silver)
Standard Gyro Arm Plates
(Rega, SME, Linn, Wilson Benesch, Hadcock, Graham)
(Gold / Black)

€ 120,00

Special Gyro Arm Plates (Silver)

€ 150,00

Special Gyro Arm Plates (Gold / Black)

€ 190,00

€ 42,00

€ 140,00

VTA Arm Adjuster (complete with 3 10mm short standoffs)

€ 35,00

New Rega 3 point fixing VTA (models 251/301)

€ 75,00

Finger Locking Nut (to suit Rega arms)

€ 18,00

Felt Pads

€ 3,50

Thrust Balls

€ 2,00

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
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