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P R O F I L Y

Společnost Dual vznikla v městečku Sankt 
Georgen ve Schwarzwaldu na jihozápadě 

země už v roce 1907 a přes krizi v 80. letech 
patří mezi výrobce gramofonů s nejdelší tradi-
cí. Vysoká roční produkce mezi patnácti až 
dvaceti tisíci přístroji naznačuje, že těžiště 
katalogu leží v modelech s dostupnějšími ce-
nami a vysokou obrátkou na trhu. Mezi nimi 
mohou být obzvlášť úspěšné verze, které si 
objednal tuzemský distributor. Standardní ver-
ze gramofonu DT 500 USB (za 9 590 Kč) je 
totiž osazená zastaralou MM přenoskou Au-
dio-Technica AT 3600, ale čeští a slovenští 
zájemci mohou sáhnout po modifikacích s do-
větky OM Version a 2M Version (stojí 10 
990 Kč), osazenými modernějšími, kvalitativ-
ně odstupňovanými MM přenoskami Ortofon 
OM10, respektive Ortofon 2M Red, které jsou 
přidanou hodnotou místního zastoupení znač-
ky Dual. Ať sáhneme po kterékoli verzi, vždy 
jde o jediné černé provedení s odklopným pro-
tiprachovým krytem z čirého plastu, jehož vět-
ší tloušťka eliminuje nežádoucí vibrace, jež by 
se mohly přenášet na citlivou přenosku.

Vyšší komfort ovládání
Šasi se stěnami z MDF desek v několikavrs-
tvém lesklém černém laku trůní na čtyřech 
pružných pryžových patkách. Talíř o průměru 
300 mm z tlakově litého hliníku, zatlumený 
nahoře pryžovou podložkou pod vinyly, se 
otáčí na hřídeli v ložisku usazeném do hor-
ní stěny skříňky; pohání ho pružně uložený 

(a elektronicky řízený) stejnosměrný motorek 
prostřednictvím plochého pryžového řemínku, 
kterým je opásané mezikruží na dolní straně 
talíře. Přímé kovové raménko, jež se skříňkou 
spojuje modifikace kardanového závěsu, je 
opatřeno protizávažím s ocejchovanou stup-
nicí, sloužícím k nastavení svislé síly na hrot 
přenosky, a končí čtyřpinovým konektorem 
s bajonetovým mechanismem pro připoje-
ní hlavice z černě anodizovaného hliníku se 
standardním půlpalcovým uchycením (rozteč 
12,7 mm), která byla u zapůjčeného vzorku 
defaultně osazena dánskou MM přenoskou 
Ortofon OM 10 s eliptickým snímacím hrotem. 
Nastavení magnetického antiskatingu, jenž 
kompenzuje dostředivou sílu raménka, ovlá-
dá kolečko po pravé straně kloubového me-

chanismu, v jehož blízkosti se nalézá i páčka 
hydraulicky tlumeného zvedáčku. Uživatelský 
komfort zvyšuje nejenom elektronická volba 
rychlostí (33,3 a 45 ot./min.), ovládaná hli-
níkovým knoflíkem otočného přepínače v le-
vém předním rohu horní desky, ale také velice 
praktická funkce Auto Stop, vypínající pohon 
talíře v okamžiku, kdy snímací hrot přenosky 
dosáhne „nekonečné“ drážky u středové eti-
kety gramofonové desky (raménko je třeba 
zvednout manuálně).

Nadprůměrná výbava
Všechny přípojky a zbývající ovládací prvky 
soustřeďuje štíhlý horizontální panel, za-
puštěný do zadní stěny skříňky. Na pár po-
niklovaných zdířek pro konektory cinch je 

Analogový všeuměl
Ze dvou desítek modelů gramofonů německé značky Dual nabízí novinka DT 500 USB s phono 
předzesilovačem, výstupním portem USB pro ripování vinylů a předinstalovanou přenoskou Ortofon OM 10 
ve své třídě patrně nejlepší poměr užitné hodnoty k ceně.

GR AMOFON DUAL DT 500 USB OM VERSION  9 990 Kč
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