
ATH-LP60XBT
W pełni automatyczny bezprzewodowy gramofon stereo
z paskowym napędem

Gramofon
Wymienna igła ATN3600L
Napęd Paskowy
Rodzaj W pełni manualna obsługa
Silnik Servo DC
Prędkości 33 1/3, 45 obr./min.
Talerz Z aluminium
Nierównomierność i kołysanie <0,25% (WTD) przy 3 kHz (JIS)
Stosunek sygnał-szum >50 dB (DIN-B)
Wzmocnienie
przedwzmacniacza Phono 36 dB nominalnie, korekcja RIAA

Poziom wyjściowy Przedwzmacniacz: Phono: 2,5 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s
Przedwzmacniacz: Line: 150 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s

Wymagane zasilanie 115/230 V prąd przemienny, 60/50 Hz
Zużycie energii 3 W
Wymiary 359,5 mm x 97,5 mm x 373,3 mm
Waga 2,6 kg

Dołączone akcesoria
Kabel wyjściowy 3,5 mm mini-jack (męski) na podwójny RCA (męski)
Adapter 45 obr./min.
Zdejmowana pokrywa przeciwpyłowa

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Wszystkie zalety winylu z wygodą łączności bezprzewodowej.  
Gramofon LP60XBT łączy ponad 50 lat urządzeń hi-fi z wygodą łączności Bluetooth,
zapewniając użytkownikowi wszystkie zalety winylu i łatwość przesyłania dźwięku
do najnowszych słuchawek i głośników Bluetooth. 

Najważniejsze cechy
• Gramofon Bluetooth zaprojektowany w Tokio w Japonii przez firmę

Audio-Technica, słynącą z produkcji sprzętu hi-fi już o 1962 r.
• Przewodowo lub bezprzewodowo, ciesz się tym, co najlepsze

z obu światów dzięki LP60XBT.  
• Połącz gramofon z najnowszymi słuchawkami i głośnikami Bluetooth. 
• W pełni automatyczny gramofon z napędem paskowym i obsługą dwóch 

prędkości: 33 1/3, 45 obr./min.
• Wbudowany przełączany przedwzmacniacz gramofonowy pozwala

podłączyć LP60XBT bezpośrednio do głośników. 
• Ulepszone śledzenie i zredukowany rezonans, aby zapewnić gładszy dźwięk. 
• Nowy kodek Qualcomm aptX udoskonala wrażenia dźwiękowe. 
• Zintegrowana wkładka gramofonowa Dual Magnet z wymienną igłą diamentową (ATN3600L). 
• Dostępny w stylowym czarnym wykończeniu (AT-LP60XBT-BK) lub wyrafinowanym

białym i czarnym (AT-LP60XBT-WH).

Bluetooth®

Wersja Bluetooth Bluetooth ver. 5.0
Wyjście Specyfikacja Bluetooth Power Class 2
Zasięg działania W linii wzroku  - ok. 10 m
Kompatybilne profile Bluetooth A2DP
Obsługiwane kodeki SBC, Qualcomm aptX

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.


