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DUAL CS 418
MANUALNY GRAMOFON HI-FI

Najwyższa precyzja to zasada przyświecająca całej gamie 
urządzeń marki Dual. Ma ona oczywiści zastosowanie również 
do naszego podstawowego modelu CS-418, w którym zasto-
sowana została ta sama platforma co w wyższych modelach 
tej linii.

Wkładka 2M Red marki Ortofon oraz przełączalny przed-
wzmacniacz gramofonowy MM to integralne części tego ze-
stawu.

CS 418 jest atrakcyjny nie tylko z powodu doskonałego sto-
sunku jakości do ceny, lecz również dlatego, że zapewnia do-
skonały, porywający dźwięk na najwyższym poziomie.

DUAL CS 418 DUAL CS 418

Trwałe łożysko talerza zapewnia długotrwałe 

niezawodne działanie.

Silnik wyposażony w gumowe tłumienie dla maksy-

malnej redukcji szumów.

DETALE:

Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

• Konstrukcja z płyty MDF z czarną okleiną winylową

• Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki

• Zdejmowana osłona przeciwpyłowa

Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

• Precyzyjny ciśnieniowy odlew aluminiowy

• Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans

• Solidne łożyskowanie talerza, szpindel z hartowanej 
   stali w mosiężnej tulei

Ramię: Proste, zbalansowane statycznie

• Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi

• Tłumione podnoszenie ramienia

• Regulowane siła nacisku i anty-skatingu

Napęd: Silnik DC / Pasek

• Stałoprądowy serwomotor o niskich wibracjach

• Gumowe montowanie izolujące od wibracji

• Precyzyjne wycięty pasek zapewniający niskie 
   kołysanie i drżenie
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Silnik:
Napęd: Pasek

Regulacja prędkości obrotowej: 33/45/78

Drżenie i kołysanie dźwięku: < ±0,1 % (DIN)

Ramię:
Funkcja Auto-Start/Stop: X

Łożyskowanie: łożysko kulkowe

Efektywna długość ramienia: 221,5 mm

Kąt odchylenia: 25,6°

Przewieszenie: 19 mm

Type: wyważone statycznie

Zakres nacisku igły: 0 g – 4 g

Zakres wagi wkładki: 5 g – 9 g

Fabrycznie skalibrowana wkładka: Ortofon 2M Red

Talerz:
Materiał:  Odlew aluminiowy

Mata:  guma 2,5 mm

Łożyskowanie:  Wrzeciono ze stali 
 hartowanej, mosiężna tuleja

Średnica:  305 mm

Waga (z matą): 850 g

Plinta:
Materiał: MDF

Wykończenie: Okleina winylowa / czarna

Stopy: Ø 62 mm / Elastomer

Połączenie: RCA

Wyjście gramofonowe: Tak

Wyjście liniowe: Tak

Wyjście cyfrowe: X

Wymiary z pokrywą zamkniętą: 435 x 367 x 145 mm

Wymiary z pokrywą otwartą: T: 415 mm / H: 400 mm

Waga: 5,8 kg


