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GT-5000

Odwołując się do najwyżej cenionych gramofonów ze złotej ery hi-fi, GT-5000 kontynuuje to  
dziedzictwo, podążając w stronę czystej muzykalności. Wyposażony w proste i krótkie ramię, 
zapewniające absolutną przejrzystość i otwartość dźwięku, zbalansowany tor sygnałowy 
gwarantujący doskonałą czystość sygnału audio i wzornictwo odzwierciedlające dziedzictwo 
GT i doskonałą jakość rzemiosła i konstrukcji, GT-5000 tworzy nową erę hi-fi Yamahy.  
Dźwięk zarówno dla uszu, jak i dla duszy. 

• Zbalansowane wyjście zapewnia w pełni zbalansowane przetwarzanie sygnału  
od wkładki do głośników

• Konstrukcja z serii GT

• Proste, krótkie ramię zapewniające przejrzystość i otwartość dźwięku
• Specjalnie zaprojektowany napęd paskowy (silnik synchroniczny AC)
• Aluminiowy talerz o wadze 5 kg

Zbalansowane wyjście dopełnia  
w pełni zbalansowane przetwarzanie 
sygnału od wkładki do głośników
Za pośrednictwem przedwzmacniacza C-5000 i wzmacniacza mocy 
M-5000 Yamaha od początku do końca zapewnia zbalansowany 
łańcuch sygnałowy w każdym ze swoich flagowych modeli, aby 
zagwarantować najwyższą wydajność.  



Konstrukcja z serii GT
Odwołując się do „złotej ery” hi-fi, GT-5000 czerpie inspirację z 
oryginalnych gramofonów Yamahy z serii „Gigantyczne i niesamowite”
- wyróżniających się ciężkimi drewnianymi obudowami i talerzem, 
który skutecznie tłumił wibracje i zapewniał doskonalszą wydajność. 

Proste, krótkie ramię zapewniające 
przejrzystość i otwartość dźwięku
Dokładne wychwycenie dźwięku ze źródła jest niezbędnym pierwszym 
krokiem na drodze do autentycznego, prawdziwego dźwięku hi-fi. 

Flagowy model GT-5000 wykorzystuje krótkie, proste ramię 
zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej sztywności,  
a także zrównoważenia wagi i mechaniki, co przekłada się  
na doskonałe śledzenie rowka płyty. 

Sztywny mechanizm o prostej konstrukcji oznacza, że nie ma  
potrzeby stosowania wewnętrznej siły równoważącej wagę. 

Specjalny napęd paskowy  
do stabilizowania talerza
Specjalnie opracowany paskowy napęd GT-5000 minimalizuje wpływ 
uzwojenia silnika i pomija kontrolę sprzężenia zwrotnego w celu  
uzyskania otwartego, pozbawionego zakłóceń dźwięku. 

Oryginalna koncepcja GT wykorzystuje ideę wewnętrznej masy do  
kontroli sprzężenia zwrotnego. GT-5000 wykorzystuje to rozwiązanie,  
aby eliminować kontrolę sprzężenia zwrotnego przez pasek napędowy. 
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Ciężki aluminiowy talerz o wadze 5 kg
Dalsze zwiększenie stabilności i wydajności jest efektem  
zastosowania ciężkiego aluminiowego talerza o masie 5 kg. 

24-biegunowy, 2-fazowy silnik 
synchroniczny prądu zmiennego
GT-5000 napędzany jest przez 24-biegunowy, 2-fazowy silnik 
synchroniczny prądu zmiennego, generujący precyzyjną  
falę sinusoidalną. 

Specjalne, ciężkie nóżki
GT-5000 wyróżnia się niesamowitą sztywnością i stabilnością całej 
swojej konstrukcji - obejmującej także specjalnie zaprojektowane 
nóżki, które zostały „uszyte na miarę” flagowego modelu. 

Wytrzymałe i urzeczywistniające luksusową stylistykę i charakter  
GT-5000, specjalnie zaprojektowane nóżki zapewniają wysoką  
jakość dźwięku. 

Gramofon

GT-5000
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Rodzaj napędu Paskowy

Silnik Synchroniczny prądu zmiennego

Napęd Czysta fala sinusoidalna

Prędkość 33 1/3 obr./min., 45 obr./min

Nierównomierność prędkości +/- 0,1%

Regulacja prędkości Wbudowany oscylator kryształowy; krok regulacji: 0,1%; zakres regulacji: +/- 1,5%

Kołysanie Mniej niż 0,04%

Talerz [Na zewnątrz] obrabiane aluminium (średnica 35 cm); [wewnątrz] mosiądz (średnica 14,3 cm)

Ramię

Ramię Statycznie zbalansowane proste ramię

Efektywna długość ramienia 223 mm

Przesięg 17 mm

Dopuszczalna waga wkładki 13,5-36 g (wliczając główkę)/(25-36 g wymagana sub-waga)

Dołączona wkładka Waga główki 10 g (wliczając śruby, nakrętki i okablowanie)

Specyfikacja audio Złącza wyjściowe Analogowe audio: 2 (zbalansowane XLR x 1, niezbalansowane RCA x 1);  
stroboskop: 1 (3,5 mm mini-jack)

Ogólne
Zużycie energii 15 W

Wymiary (S x W x G) 544 x 256 x 410 mm

Waga 26,5 kg

Luksusowe czarne wykończenie 
fortepianowe
Godny miana flagowego hi-fi, GT-5000 wyróżnia się luksusowym  
czarnym wykończeniem na wysoki połysk - przypominającym  
fortepian Yamaha - idealnie dopasowanym do przedwzmacniacza 
C-5000, wzmacniacza mocy M-5000 i flagowych kolumn  
głośnikowych NS-5000.  
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