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Teknik Özellikler AT-LP1240-USB
Type 3-hız, tam manuel operasyon

Motor  16-kutup, 3-faz, sürgüsüz DC motor

Sürüş Metodu                      Direct Drive  

Hızlar  33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM

Pikap Tablası  332 mm çap, baskı kalıp aluminyum

Başlama Torku  >4.5 kgf.cm

Fren Sistemi  Electronik fren

Wow & Flutter  < 0.1% WRMS (JIS WTD) 

Sinyal/Gürültü Oranı  > 55 dB (DIN-B)

Çıkış Seviyesi  Pre-amp “PHONO”: 2.5mV nominal @ 1kHz, 5 cm/sec (HP-4005)
 Pre-amp “LINE”: 150mV nominal @ 1kHz, 5 cm/sec (HP-4005)

USB Fonksiyonu A/D, D/A - 16 bit 44.1 kHz veya 48 kHz USB seçilebilir;
 Bilgisayar Arayüzü - USB 1.1 uyumlu Windows XP veya üstü / MAC OSX veya üstü

Güç Kaynağı Gereksinimi  115/230V AC, 60/50 Hz

Güç Tüketimi  13W

Ebatlar  450.0 mm G x 353.0 mm D x 166.5 mm Y

Ağırlık 12.5 kg

İçerdiği Aksesuarlar  Slip mat; toz kapağı; platter; 45 RPM plak adaptörü; kol ağırlığı; headshell; güç kablosu; USB kablo; 
 çift RCA (dişi) kablodan 1/8” (3.5 mm) mini-plug (erkek) stereo adaptör kablosu; çift RCA (dişi) 
 kablodan 1/8” (3.5 mm) mini-plug (dişi) stereo adaptör kablosu; şasi bağlantılı çift RCA (male) kablo; 
 iğne hedef ışığı; Audacity yazılım (CD)

profesyonel pikap (PC 640-MC 510)

AT-LP1240-USB 

 Professional DJ direct-drive turntable (USB & Analog)   

  Bu süper üretilmiş profesyonel kalite DJ pikapı özellikle gece klüplerinde, turlarda ve mobil uygulamalarda 

DJ’ler düşünülerek tasarlanmıştır. Aynı zamanda müzikseverler tarafından evde kullanıma da uygundur. Zarif, 

elegan parlak-siyah ve gümüş tasarımı her stereo müzik veya medya sistemine mükemmel uyumluluk sağlarken 

dahili anahtarlanabilir preamplifikatörü geniş yelpazedeki bir çok receiver, aktif hoparlör ve diğer A/V bileşenleri 

kullanılabilmesine imkan tanır. Ek bir özellik olarak USB arayüzü sayesinde bilgisayara kolay bağlantı sağlarken, 

plaklarınızı dijital ortama rahatlıkla aktarabilmenize imkan sunar.

  Ayrıcalıklı müzik reprdüksiyonunu profesyonelliğin getireceği en zorlu koşullarda dahi sunmak için üretilen 

AT-LP1240-USB, 33/45/78 RPM hızlarda bile dalgalanmasız hız sabitliğini, ileri/geri çalma özelliklerini ve sessizliği 

güçlü 16-kutup, 3 faz direct-drive bir motorla sağlamaktadır. Pikap S-şekilli bir ton koluyla ayarlanabilir takip 

gücüne(counterweight) ve anti-skate ayarıyla birlikte ayrılabilir universal kartuş başlığına sahiptir. 

  Ek olarak DJ dostu olarak tanımlanabilecek özellikleri arasında baskı kalıp aluminyum  tabla ile stroboskopik hız 

noktalarına, aydınlatmalı hız işaretçesine, start/stop tuşuna, sökülebilir iğne hedef ışığına ve taşıma esnasında kolu 

kilitleyebileceğiniz bir mekanizma ile hidrolik damperli kol kaldıracına sahiptir.

  Pikap ile birlikte PC ve Mac uyumlu Audacity yazılımı plaklarınızı MP3, WAV veya diğer dijital ses formatlarına 

dönüştürmenize yardımcı olacaktır.

•  USB çıkış – bilgisayarınıza direkt bağlantı imkanı sunar, 

Audacity yazılım ile gelir.

• Çok-kutuplu, yüksek tork direct-drive motor 

•  Gece klüpleri, tur ve mobil kullanım uygulamalarında  DJ’ler 

tarafından en zorlu koşullarda çalma rahatlığı

• Seçilebilir 33/45/78 RPM hızlar

• Seçilebilir dahili stereo phono amplifikatör

• Çift start/stop kontrolleri

• Başlama ve fren kontrolü ayarları

• Kaydırmalı pitch kontrolüyle, kristal hız sabitleme

• Ters çalma

• S-şekilli ton kolu özellikleri:

– Ayarlanabilir takip gücü

– Anti-skate ayarlaması

– Ton kolu yükseklik ayarı

– Hidrolik aksiyonlu ve kaldıraç kollu ton kolu mekanizması

– Kilit mekanizmalı ton kolu desteği

• Ton kolu topraklama için özel tasarım

• Stroboskopik tabla ve hız işaretçileri

•  Baskı kalıp aluminyum tabla ile DJ kullanımına uygun 

slipmat

• Ayrılabilir iğne hedef ışığı

• 45-RPM plak adaptörü

• Seviye ayarlama için ayarlanabilir ayaklar

• Sökülebilir toz kapağı

• İğne yuvası


