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DUAL CS 618Q
MANUALNY GRAMOFON HI-FI

Od dziesięcioleci gramofony o bezpośrednim napędzie marki Dual  
cieszą się najwyższym uznaniem. Niezawodny napęd bezpośredni 
CS 618Q zapewnia doskonałą stabilność prędkości obrotowej tale-
rza, którego praca pozbawiona jest szumów i wibracji. 

Precyzyjne ramię z pełnym zawieszeniem kardanowym najwyższej 
precyzji wyposażone jest we wkładkę 2M Blue marki Ortofon.

Gramofon wyposażony jest w funkcję elektronicznego zatrzymania 
na końcu płyty poprzez automatyczne uniesienie ramienia  w celu 
zminimalizowania zużywania się igły. 

DUAL CS 618Q

Precyzyjny mechanizm napędu bezpośredniego  

gwarantuje optymalne właściwości dźwiękowe.

Dwuosiowy gimbal zapewnia optymalną kontrolę 

podnoszenia ramienia. 



DUAL CS 618Q

DETAILS:

Plinta: Solidna konstrukcja z płyty MDF

• Opcje wykończenia: okleina winylowa, lakier wysoki połysk, 
 okleina orzechowa

• Elastomerowy absorber wibracji zintegrowany wewnątrz nóżki

• Zdejmowana osłona przeciwpyłowa

Talerz: Ciśnieniowy odlew aluminiowy

• Precyzyjny odlew aluminiowy 

• Gruba mata gumowa tłumiąca rezonans

• Szpindel z hartowanej stali zintegrowany z napędem 
 bezpośrednim

Ramię: W pełni kardanowe zawieszenie

• Funkcja automatycznego zatrzymania automatycznie 
 unosząca ramię

• Solidna aluminiowa konstrukcja z łożyskami kulkowymi

• Regulowane siła nacisku i anty-skatingu

Napęd: Napęd bezpośredni

• High-endowy silnik stabilizowany kwarcowo

• Brak wibracji dzięki bezrdzeniowym cewkom

• Podwójnie ekranowane magnesy wirnika 
 eliminujące wszelkie pola magnetyczne
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Silnik:
Napęd: Direct-drive

Regulacja prędkości obrotowej: 33/45/78

Drżenie i kołysanie dźwięku: < ±0,07 % (DIN)

Ramię:
Funkcja Auto-Start/Stop: Auto-Stop /  automatyczne  
 podniesienie ramienia

Łożyskowanie: 4 x pivot, łożysko kulkowe /  
 podwójnie mocowany gimbal 

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 Blue

Talerz:
Materiał:  Odlew aluminiowy

Mata:  guma 2,5 mm

Łożyskowanie:  Wrzeciono ze stali 
 hartowanej, mosiężna tuleja

Średnica:  305 mm

Waga (z matą): 1450 g

Plinta:
Materiał: MDF

Wykończenie: Okleina winylowa / czarna
 (wersja orzechowa w opcji)

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: 7 kg


