
Audio Technica AT-LP1240USB leírás
Az AT-LP1240USB arra készült, hogy kivételes zenei reprodukciót nyújtson a 
legigényesebb körülmények között is. Erőteljes, közvetlen hajtású, 16-pólusú, 3-fázisú 
motorral van ellátva a sziklaszilárd sebességtartás, előre és vissza játszás és a csendes üzem
érdekében 33 1/3, 45 vagy 78-as fordulaton. S-alakú karja tűnyomás és antiskating állítási 
lehetőséggel és levehető univerzális hangszedő tartóval rendelkezik (hangszedő külön 
kapható). A kar magassága is állítható a kívánt tűszög beállítása érdekében, ami fontos a 
lehető legpontosabb visszaadás elérése érdekében. Az Audio Technica AT-LP1240USB 
lemezjátszó számos DJ-barát tulajdonságot is felvonultat, mint például a csillapított 
alumínium öntvény tányér stroboszkópos sebességjelzéssel és csúszóalátéttel, világító 
sebesség kijelzéssel és állítható hangmagassággal, Start/Stop gombbal, levehető tű 
célzófény, dedikált hangkar-földelő csatlakozó, hidraulikus csillapítású hangkar emelő és 
zárható hangkar tartó, ami a kart és a hangszedőt biztonségosan rögzíti szállításkor. Az AT-
LP1240USB otthoni felhasználók számára is tökéletes. Elegáns, fényes fekete és ezüst 
kivitelével bármilyen otthoni szórakoztató berendezéshez illik, annál is inkább, mert 
kapcsolható lemezjátszó előerősítője révén erősítők, rádióerősítők és más AV berendezések
széles választékához képes csatlakozni.
Specifikáció:

Típus: 3-sebességes, manuális
Motor: 16-pólusú, 3-fázisú, szénkefe nélküli DC motor
Meghajtás: Közvetlen meghajtás
Sebességek: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Tányér: 332 mm átmérőjű alumínium öntvény
Indítónyomaték: >4.5 kgf cm
Fék: Elektronikus
Nyávogás: <0.1% WRMS (JIS WTD, 33 RPM)
Jel/zaj viszony: >55 dB (DIN-B)
Előerősítő kimeneti jelszintje: "PHONO": 2.5 mV névleges (1kHz, 5 cm/sec, HP-
4005)); "LINE": 150 mV névleges (1kHz, 5 cm/sec, HP-4005)
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
Méretek: 450.0 mm (szélesség) x 353.0 mm (mélység) x 166.5 mm (magasság)
Tömeg: 12.5 kg
Mellékelt tartozékok: Csúszóalátét, porvédő fedél, tányér, 45 RPM adapter, 
ellensúly, headshell (hangszedő tartó), tápkábel; 2xRCA-3.5mm sztereó minijack 
papa kábel; 2xRCA-3.5mm sztereó minijack mama kábel; 2xRCS-2xRCA kábel 
integrált földelőérrel, hangfelvételi szoftver (CD)


