PROFILY

vyvedený signál z přenosky – a to buď nízkoúrovňový, nebo zesílený na linkovou úroveň,
což určuje poloha posuvného přepínače Pre
Amp, který (de)aktivuje korekční předzesilovač pro MM přenosku. Následuje výstupní
port USB-B pro ripování záznamu vinylů do
digitálních formátů (v návodu nechybí ani link
na obslužný multiplatformní editor digitálního zvuku Audacity), další posuvný přepínač,
ovládající funkci Auto Stop, zdířka pro externí spínaný napájecí adaptér (12 V/0,5 A),

a konečně tlačítkový vypínač, který přístroj
galvanicky oddělí od elektrické sítě. Zemnicí
svorka zde chybí, protože DT 500 USB patří
mezi menší část gramofonů, které si vystačí
se zemněním přípojek cinch. Výbava zahrnuje plastový adaptér pro přehrávání singlů
a metrový signálový kabel s poniklovanými
konektory cinch. Pohon gramofonu o sobě
prakticky nedává slyšet (maskuje ho šum
volné drážky gramofonové desky) a přenoska Ortofon OM 10 nabízí čistý zvuk s vý-

bornými výškami, ale menším zastoupením
basů. V základní třídě však musíme pochválit
náležitě širokou hudební scénu i velmi dobrou dynamiku.
Pavel Víšek

PAR AME TRY
DT 500 USB OM VERSION
rychlosti
kolísání otáček
odstup signál/šum
přípojky: výstupy
příkon
rozměry (š × v × h)
hmotnost

33 1/3 a 45 ot./min.
<0,2 %
>−67 dB
2× RCA (též linkový), USB-B
6W
42 × 13,2 × 35 cm
4,6 kg

O R T O F O N O M10
hrot
kmitočtový rozsah
přeslech kanálů
výstupní napětí
dop. síla na hrot
hmotnost
web

eliptický
20–20 000 Hz
(pásmo neuvádí)
−18 dB
2,5 mV (1 kHz)
20 mN
5g
htpshop.cz; dual.de

HODNOCENÍ
X vestavěný phono předzesilovač; elektronická volba
otáček; funkce Auto Stop; výstupní port USB
 vzhledem
k ceně nic podstatného
Z

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající
inzerce
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Navštivte naší expozici na výstavě Audio Video Show Praha
ve dnech 1.3. a 2.3. 2019 - www.audio-video-show.cz
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