
Audio Technica AT-LP120USBHC leírás:

Ez a professzionális lemezjátszó nagy nyomatékú motorral rendelkezik a gyors indítás érdekében, 
valamint USB kimenettel, amivel közvetlenül a számítógépre csatlakoztatható.
További szolgáltatások: előre, ill. visszafele játszás; alumínium öntvény tálca csúszóalátéttel; 
Start/Stop gomb; választható 33/45/78 RPM sebesség; választható nagypontosságú kvarc-kontrollált
sebességtartás és ±10% vagy ±20% sebességállítás tartomány; felnyitható/levehető tető.
Kapcsolható beépített sztereó lemezjátszó előerősító teszi lehetővé a készülék csatlakoztatását olyan
eszközökhöz, melyek nem rendelkeznek dedikált lemezjátszó bemenettel. Mellékelt USB-kábel és 
adapter kábelek, valamint Mac- és PC kompatibilis Audicity szoftver áll rendelkezésre az LP-k 
digitalizálására. A lemezjátszót AT95E hangszedővel szállítjuk, de kompatibilis minden Audio 
Technica hangszedővel, valamint bármely 1/2"-os rögzítésű hangszedővel más gyártóktól is.
Az Audio Technica AT-LP120USBHC lemezjátszó az új HS10 headshell-lel van felszerelve. A 
Japánban, az Audio Technica szakértő mérnökei által fejlasztett HS10 egyedülálló bordázott 
konstrukcióval, aranyozott, U-alakú érintkezőkkel és jól láthatóan elhelyezett Audio Technica 
logóval rendelkezik.

• USB kimenet – közvetlenül csatlakoztatható a számítógéphez
• Mac- és PC-kompatibilis Audacity szoftver az LP-k digitalizálásához
• Közvetlen hajtású, nagy nyomatékú motor
• Választható 33/45/78 RPM sebesség
• HS10 headshell és AT95 hangszedő
• Alumínium öntvény tálca csúszóalátéttel
• Kiegyensúlyozott hangkar puha csillapítással
• Válaszható belső lemezjátszó-előerősítő
• Mellékelt kábelek a sztereó rendszerhez vagy aktív hangfalakhoz való csatlakoztatásra
• Stroboszkópikus sebesség indikátor
• Lejátszás előre és hátra
• Fekete és Ezüst színben (LP120USBHCBK és LP120USBHC)

Tartozékok
• Közvetlen hajtású professzionális lemezjátszó
• AT95 hangszedő
• Mac- és PC kompatibilis Audacity szoftver
• USB-kábel
• Adapter-kábelek

Specifikáció:
• Típus: 3-sebességes, manuális
• Motor: Egyenáramú motor
• Meghajtás: Közvetlen meghajtás
• Sebességek: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
• Sebességállítás: +/-10% vagy +/-20%
• Tányér: Alumínum öntvény
• Indítónyomaték: >1.6 kgf cm
• Fék: Elektronikus
• Nyávogás: <0.2% WRMS (33 RPM)
• Jel/zaj viszony: >50 dB



• Előerősítő kimeneti jelszintje: "PHONO": 2.5 mV névleges (1kHz, 5 cm/sec);  "LINE": 150 
mV névleges (1kHz, 5 cm/sec)

• Előerősítés: 36 dB névleges, RIAA korrekció
• USB Funkció: A/D, D/A - 16 bit 44.1 kHz vagy 48 kHz USB választható;  Számítógép 

interfész - USB 1.1 kompatibilis Windows XP, Vista vagy MAC OSX
• Tápfeszültség szükséglet: 115/230V AC, 60/50 Hz
• Teljesítményfelvétel: 11W
• Méretek: 450.0 mm (szélesség) x 352.0 mm (mélység) x 157.0 mm (magasság)
• Tömeg: 10.7 kg
• Mellékelt tartozékok: Tápkábel; 2xRCA-3.5mm sztereó minijack kábel; 45 RPM adapter; 

USB kábel; hangfelvételi szoftver


