Strona 1
Przedwzmacniacze gramofonowe
Serie TEA-2000, TEA-8695 i TEA-9501-PCS
Przedwzmacniacze wykorzystuja uklady push-pull sprzezone z transformatorami podwyzszajacymi
MC oraz RIAA w ukladzie LC. Zastosowane transformatory jako material rdzenia wykorzystuja
paramagnetyk ze stopu niklu o nazwie Superpermalloy. Nie ma takich drugich na swiecie.
Strona 2
Przedwzmacniacz gramofonowy TEA-2000
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Przedwzmacniacz gramofonowy dla gramofonów z glowica z ruchoma cewka (moving-coil), uklad
typu push-pull sprzezony z transformatorami z rdzeniami z materialu Superpermalloy.
Pod zdjeciem
To pierwszy krok aby zblizyc sie do nieprawdopodobnej jakosci dzwieku gwarantowanego przez
przedwzmacniacze gramofonowe japonskiego producenta.
Dzwiek z tego urzadzenia jest bliski oryginalnemu co spowoduje, ze odrodzi sie wasza pasja do
urzadzen analogowych. Najlepsze efekty mozna uzyskac gdy przedwzmacniacz TEA-2000
wspólpracuje z systemem TFM-2000.
Dane techniczne;
Wejscia: MC o niskiej lub wysokiej impedancji (10 lub 100 Ohm)
Zakres sygnalów wejsciowych: Phono Low 25 mVrms, Phono High 85mVrms
Zakres sygnalów wyjsciowych: 1,6 Vrms(std), 11 Vrms (max)
Polaczenie: Nierównowazone (RCA)
RIAA: +/- 1 dB (30 Hz... 15 kHz)
Zuzycie energii: 70VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60Hz
Wymiary: 44,5 x17,00 x 15,5 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 12 kg
Strona 3
Przedwzmacniacz gramofonowy TEA-8695
Opis zdjecia (góra, lewo)
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Przedwzmacniacz dla gramofonów z ruchoma cewka glowicy z transformatorem
szerokopasmowym typu MC, charakterystyka RIAA typu LC, transformatory z rdzeniami z
materialu Superpermalloy.
Pod zdjeciem
Dzieki temu przedwzmacniaczowi wspólpracujacemu w dowolnej konfiguracji bedziecie mogli
uslyszec wszystko co zostalo wytloczone na waszej plycie tak jakbyscie uczestniczyli w nagraniu
na zywo. Preferowana i zalecana konfiguracja systemu audio jest przedwzmacniacz TEA-8695
wspólpracujacy ze wzmacniaczem TFA-8695.
Dane techniczne:
Wejscia: MC o niskiej lub wysokiej impedancji
Zakres sygnalów wejsciowych: Phono Low 25 mVrms, Phono High 85mVrms
Zakres sygnalów wyjsciowych: 1,6 Vrms(std), 11 Vrms (max) Zrównowazone (XLR) i
Nierównowazone (RCA)
RIAA: +/- 1,5 dB (30 Hz... 15 kHz)
Zuzycie energii: 70VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60Hz
Wymiary: 46,0 x17,00 x 41,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 43,5 kg

Strona 4
Przedwzmacniacz gramofonowy TEA-9501PCS
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mono dla gramofonów z wkladkami z ruchoma cewka o wysokiej i niskiej impedancji
Najlepszy wzmacniacz na swiecie dla tego typu gramofonów.
Pod zdjeciem
W tej parze wzmacniaczy mono wszystkie transformatory podwyzszajace zawieraja rdzenie z
materialu Superpremalloy. Zaimplementowano równiez transformatory podwyzszajace dla wejscia
MC a charakterystyka RIAA wzmacniacza zostala zrealizowana w ukladzie LC.
To najlepszy przedwzmacniacz w ofercie Audio Tekne. Charakterystyka urzadzenia i zastosowane
materialy mówia same za siebie. Nie pozwólcie sie zwiesc rozmiarom urzadzenia, nie chodzi tutaj
aby wywolac wrazenie na kliencie, sa one wynikiem dokladnych badan w wykonanych czasie
projektowania tego urzadzenia. Przypuszczalnie przedwzmacniacz TEA-9501 jest najlepszym tego
typu urzadzeniem na swiecie. Moze on wspólpracowac wylacznie z modelem TFA-9501 ze
wzgledu na to, ze jest on z niego bezposrednio zasilany.
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Dane techniczne:
Wejscia: MC o niskiej lub wysokiej impedancji
Zakres sygnalów wejsciowych: Phono Low 25 mVrms, Phono High 85mVrms
Zakres sygnalów wyjsciowych: 1,6 Vrms(std), 13 Vrms (max) Zrównowazone (XLR) i
Nierównowazone (RCA)
RIAA: +/- 1,5 dB (30 Hz... 15 kHz)
Zuzycie energii: 70VA
Zasilanie: z TFA-9501
Wymiary: 75,0 x22,5 x 24,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 63 kg kazdy

Strona 5
Linia przedwzmacniaczy z transformatorami
Seria TFA-8695 i TFA-9501
W tej serii przedwzmacniaczy wykorzystywany jest unikalny system tlumienia glosnosci oparty na
transformatorach. System ten oznaczany jest jako ATT. W ukladzie tym wszystkie transformatory
przetwarzajace sygnal wejsciowy posiadaja rdzenie z ferromagnetyka o nazwie Superpremalloy.
Skladowa stala w ukladzie jest niezmienna a uklady podwyzszajace napiecie (push-pull)
zaimplementowano w klasie A.
Zwyczajowo stosowany system kontroli glosnosci posiada bardzo zle wlasciwosci w funkcji
czestotliwosci. Czesc sygnalu jest tracona na rezystorach i tylko w niewielkiej czesci przestrzegane
sa wymagania dla najwyzszej jakosci sygnalu. Gdy rezystor zostaje wpiety szeregowo w uklad
wzmacniacza, jak np. w przypadku kontroli glosnosci, wplywa szkodliwe na sygnal audio pomiedzy
wejsciem a wyjsciem ukladu. W praktyce oznacza to zwiekszenie znieksztalcen sygnalu.
W bezstratnym ukladzie ATT powyzsze znieksztalcenia nie ma maja miejsca poniewaz nie ma
zadnych impedancji na drodze wzmacnianego sygnalu zastosowano natomiast najwyzszej
transformatory z wieloma wyjsciami na uzwojeniu wtórnym, które nie tlumia sygnalu
wzmacnianego.

Strona 6
Przedwzmacniacz transformatorowy TEA-8695PCS
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Linia przedwzmacniaczy flat. Transformatory z rdzeniami z materialu Superpermalloy, tlumieniem
ATT na wejsciu i wyjsciu.
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Pod zdjeciem
Linia przedwzmacniaczy z tlumieniem ATT równiez na wyjsciu ukladu. Ten projekt powstal w
odpowiedzi na potrzeby klientów oczekujacych urzadzenia, które w swoje charakterystyce byloby
bliskie niezwyklej jakosci przedwzmacniacza TFA-9501. W zwiazku z tym zaprojektowany zostal
przedwzmacniacz TFA-8695, który funkcjonalnie jest bliski swojemu starszemu bratu. Osiagnieta
jakosc dzwieku jest bliska tej realnej i bliska te jaka oferuje model TFA-9501.
Aby odtwarzac plyty winylowe na najwyzszym poziomie sugerujemy wlasnie modul TEA-8695.
Dane techniczne:
Wejscia: Phono (wymagane przez korektor TEA-8695 EQAmp), CD, tuner, magnetofon, AV, Aux
Maksymalny poziom sygnalu wejsciowego: 3 Vrms
Wyjscia: Rec Out, Pre Out równowazone (XLR), nierównowazone (RCA)
Poziom sygnalu wyjsciowego: Pre Out 1,6 Vrms (std), 13 Vrrms (max)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz...20 kHz +/- 1 dB
ATT: Winding Ratio Type ATT Input & Output
Pobór mocy: 100 VA
Zasilanie: AC 230 V, 50/60 Hz
Wymiary: 42,0 x17,5 x 33,5 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 23,5 kg

Strona 7
Przedwzmacniacz transformatorowy TEA-9501PSC
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Linia przedwzmacniaczy flat. Transformatory z rdzeniami z materialu Superpermalloy, tlumieniem
ATT na wejsciu i wyjsciu.
Pod zdjeciem
To juz absolutnie to co najlepsze wsród przedwzmacniaczy z transformatorami, w których
zastosowano duze rdzenie z ferromagnetykami typu Superpermalloy. Ten przedwzmacniacz
ustawia poprzeczke na najwyzszym poziomie jakosci odtwarzania dzwieku. W polaczeniu z
przedwzmacniaczem gramofonowym TEA-9501 oprze sie kazdej krytyce.
Dane techniczne:
Wejscia: Phono (wymagane przez korektor TEA-8695 EQAmp), CD, tuner, magnetofon, AV, Aux
Maksymalny poziom sygnalu wejsciowego: 3 Vrms
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Wyjscia: Rec Out, Pre Out równowazone (XLR), nierównowazone (RCA)
Poziom sygnalu wyjsciowego: Pre Out 1,6 Vrms (std), 13 Vrrms (max)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz...20 kHz +/- 1 dB
ATT: Winding Ratio Type ATT Input & Output
Pobór mocy: 100 VA
Zasilanie: AC 230 V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 34,6 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 55,0 kg

Strona 8
Wzmacniacze zintegrowane
Seria TFM-2000, TFM-9412, TFM-9412G
Nie traktujemy wzmacniaczy zintegrowanych jako gorszego wyboru niz systemy
przedwzmacniacz-wzmacniacz. Zasilanie, uklady elektroniczne, transformatory i inne zastosowane
podzespoly sa identyczne jak te montowane w przedwzmacniaczach i wzmacniaczach mocy tyle,
ze zamieszczono je w jednej, wspólnej obudowie.

Strona 9
Wzmacniacze zintegrowane TFM-2000
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Zintegrowany lampowy wzmacniacz stereo z lampami ^6AS7G klasa A i tlumieniem ATT na
wejsciu
Pod zdjeciem
Zintegrowany lampowy wzmacniacz stereo z lampami ^6AS7G klasa A i tlumieniem ATT na
wejsciu
W tym wzmacniaczu mocy zastosowano bezstratny transformatorowy system tlumienia AAA.
Stosunek ceny do mozliwosci czyni go absolutnym liderem na rynku.
Dane techniczne:
Wejscia: CD, Tuner, Magnetofon, AV, Aux
Wyjscia: Rec Out
Moc wyjsciowa: 2x6W
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Znieksztalcenia harmoniczne: < 5,0% /6W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz...50 kHz +/- 1 dB
Szumy: < 1 mV 8 ohm
Tlumienie: ATT IN bezstratne
Pobór mocy: 180 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 25,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 24,5 kg

Strona 10
Wzmacniacze zintegrowane TFM-9412
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Lampowy wzmacniacz zintegrowany z lampami typu 300B lub 6AS7G w klasie A, z tlumieniem
ATT na wejsciu i transformatorami z rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy.
Pod zdjeciem
W tym wzmacniaczu zintegrowanym wszystkie transformatory wzmacniajace zawieraja rdzenie z
ferromagnetyka Superpermalloy, uklady push-pull zrealizowano w klasie A a skladowa stala
napiecia jest niezmienna w calym ukladzie. Równiez w tym wzmacniaczu zastosowano bezstratne
tlumiki transformatorowe ATT. TFM-9412 jest byc moze najwiekszym osiagnieciem na polu
zintegrowanych wzmacniaczy hi-fi. Tylko aby wspomniec o niektórych jego cechach informujemy,
ze zasilanie wysokiego napiecia wykorzystuje dwie duze diody bezposrednio zarzone, dzieki
czemu sa w stanie sprostac pradowym wymogom ukladu równiez wtedy gdy system jest bardzo
obciazony.
TFM-9412 to polaczenie w jednej obudowie TFA-8902 i TM-9402 co skutkuje tym, ze to
rozwiazanie jest nierozróznialne od rozwiazan modulowych.
Dane techniczne:
Wejscia: CD, Tuner, Magnetofon, AV, Aux
Wyjscia: Rec Out
Moc wyjsciowa: 2x8W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 1,0% /6W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz...50 kHz +/- 1 dB
Szumy: < 1 mV 8 ohm
Tlumienie: ATT IN bezstratne
Pobór mocy: 170 VA
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Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 41,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 31,0 kg

Strona 11
Wzmacniacze zintegrowane TFM-9412G
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Lampowy wzmacniacz zintegrowany z lampami typu 300B lub 6AS7G w klasie A, z tlumieniem
ATT na wejsciu i transformatorami z rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
W tym wzmacniaczu zintegrowanym wszystkie transformatory wzmacniajace zawieraja rdzenie z
ferromagnetyka Superpermalloy, uklady push-pull zrealizowano w klasie A a skladowa stala
napiecia jest niezmienna w calym ukladzie. Równiez w tym wzmacniaczu zastosowano bezstratne
tlumiki transformatorowe ATT. TFM-9412G jest byc moze najwiekszym osiagnieciem na polu
zintegrowanych wzmacniaczy hi-fi. Tylko aby wspomniec o niektórych jego cechach informujemy,
ze zasilanie wysokiego napiecia wykorzystuje dwie duze diody bezposrednio zarzone, dzieki
czemu sa w stanie sprostac pradowym wymogom ukladu równiez wtedy gdy system jest bardzo
obciazony.
TFM-9412G to polaczenie w jednej obudowie TFA-8902 i TM-9402 co skutkuje tym, ze to
rozwiazanie jest nierozróznialne od rozwiazan modulowych.
Dane techniczne:
Wejscia: CD, Tuner, Magnetofon, AV, Aux
Wyjscia: Rec Out
Moc wyjsciowa: 2x8W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 1,0% /6W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 20 Hz...50 kHz +/- 1 dB
Szumy: < 1 mV 8 ohm
Tlumienie: ATT IN bezstratne
Pobór mocy: 170 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 41,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 31,0 kg

Strona 12
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Wzmacniacze mocy Serii TM-9402, TM-9501, TM-9801, TM-8801, TM-8501, TM-9502
Wzmacniacze mocy Audio Tekne posiadaja wbudowane transformatory z duzymi rdzeniami z
ferromagnetyka Superpermalloy, niezmienna skladowa stala oraz uklady typu push-pull klasy A.
Lata doswiadczen i badan przekonaly Pana Imai, ze to wlasnie jakosc transformatorów w 99%
wplywa na jakosc dzwieku wzmacniacza lampowego.
Eksperymenty przeprowadzone przez Tekno Audio dowiodly, ze tylko uklady push-pull klasy A1 i
sprzezenie transformatora w róznych stadiach obróbki sygnalu daje efekt bliski oryginalnemu
brzmieniu.
Wszystkie wzmacniacze serii TM skonstruowano zgodnie z powyzszymi zasadami.

Strona 13
Wzmacniacze mocy TM-9402
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy stereo z ukladem push-pull, lampa typu 300B w klasie A1 i transformatorami z
rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
Lampa 300B jest nazywana królowa triod bezposrednio zarzonych. Projekt TM-9402 zostal
zrealizowany równiez po to aby to zademonstrowac w praktyce. Wiele wzmacniaczy mocy
opartych na lampach 300B nie ma wcale lepszych parametrów niz analogiczne urzadzenia mniej
renomowanych producentów. To jest spowodowane tym, ze uklad sterujacy lampami ma duzo
wiekszy wplyw na jakosc dzwieku niz sie przypuszcza. Aby zademonstrowac wielkie mozliwosci
lamp 300B, uklad sterujacy musi byc zaprojektowany z wielka dbaloscia o szczególy. Jesli nie jest
on odpowiednio zaprojektowany w celu wspólpracy z lampami 300B to efektem koncowym bedzie
dzwiek niskiej jakosci.
TM-9402 wyposazono w uklad sterujacy, dzieki któremu przekonacie sie, ze lampa 300B to
najlepsza na swiecie trioda bezposrednio zarzona.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 2x9W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 1,0% /3W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 130 VA
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Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 25,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 25,0 kg

Strona 14
Wzmacniacze mocy TM-9501
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy stereo z ukladem push-pull, lampa typu 6AS7G w klasie A1 i transformatorami
z rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
Wzmacniacz TM-9501 to dowód, ze mozna konstruowac doskonale wzmacniacze lampowe z
uzyciem lamp innych niz 300B. W tym rozwiazaniu zastosowano podwójne triody 6AS7G z
zarzeniem posrednim o doskonalych parametrach dynamicznych.
Dzwiek z tego wzmacniacza jest zaskakujaco bliski oryginalowi. Zasady stosowane przy
projektowaniu wzmacniaczy TM-9402 oraz TM-9501 sa taki same ale ten ostatni ma mniejszy
wplyw na dzwiek przez co jest on bardziej naturalny. To wszystko oznacza, ze amatorzy dobrego
dzwieku nie powinni miec zadnych uprzedzen odnosnie stosowanych lamp wzmacniajacych
poniewaz Audio Tekno stosuje tylko takie lampy, które gwarantuja maksimum mozliwosci
naturalnego odtwarzania dzwieku.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 2x8W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 1,0% /3W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 130 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 25,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 25,0 kg

Strona 15
Wzmacniacz mocy TM-9801
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Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy stereo z ukladem push-pull, lampa typu 6AS7G w klasie A1 i transformatorami
z rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
To najwiekszy wzmacniacz mocy z lampami 6AS7G. Rezultat – nie ma porównania z innymi
wzmacniaczami mocy stereo, które mozna znalezc na rynku.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 2x8W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 1,0% /3W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 130 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 32,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 42,5 kg

Strona 16
Wzmacniacz mocy TM-8801
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy mono z ukladem push-pull, lampa typu 300B w klasie A1 i transformatorami z
rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
Pierwszego wzmacniacza mocy mono nie mozna bylo zbudowac bez lamp 300B. Z tymi ukladami
sterujacymi nawet najdelikatniejsze zmiany brzmienia sa idealnie zachowane. Rezultat doprawdy
wzbudza entuzjazm.
Wzmacniacz TM-8801 jest calkowicie identyczny jak jego wiekszy brat TM-8501 poza tym, ze
rdzenie w zastosowanych transformatorach sa troszeczke mniejsze.
Dzieki temu wzmacniaczowi mono mozecie sluchac waszych ulubionych symfonii z jakoscia
dzwieku, która jest bliska tej jakiej sluchacie na koncertach na zywo.

Dane techniczne:
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Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 15 W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 0,3% / 10 W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 100 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 25,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 28,0 kg kazdy

Strona 17
Wzmacniacz mocy TM-8501
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy mono z ukladem push-pull, lampa typu 300B w klasie A1 i transformatorami z
rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy
Pod zdjeciem
TM-8501 to lampowy wzmacniacz mocy z lampami typu 300B zaprojektowany bez zadnych
kompromisów i ograniczen cenowych na podzespoly.
W tym wzmacniaczu mono inzynierowie z Tekno Audio odseparowali zasilanie od wlasciwego
sygnalu audio a dla lamp zastosowano obudowy z wlókien weglowych aby jeszcze polepszyc
wyjsciowa jakosc dzwieku.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 15 W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 0,6% / 10 W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 115 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 47,5 x 22,5 x 30,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 36,0 kg kazdy
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Dzieki temu wzmacniaczowi mono mozecie sluchac waszych ulubionych symfonii z jakoscia
dzwieku, która jest bliska tej jakiej sluchacie na koncertach na zywo.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
Moc wyjsciowa: 15 W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 0,3% / 10 W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 100 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 44,5 x 22,5 x 25,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 28,0 kg kazdy

Strona 18
Wzmacniacz mocy TM-9502
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Wzmacniacz mocy mono z ukladem push-pull, lampa typu 6AS7G w klasie A1 i transformatorami z
rdzeniami z ferromagnetyka Superpermalloy.
L'amplificatore finale definitivo – nieprzetlumaczalne!!!!
Pod zdjeciem
Ten wzmacniacz zostal zaprojektowany dla klienta, któremu nie podobal sie dzwiek ze
wzmacniacza opartego na lampach 300B i jak zaden inny daje na wyjsciu dzwiek bliski
oryginalnemu. W celu zapewnienia jednakowej jakosci sygnalu we wszystkich fazach wzmacniania
zastosowano transformatory z najwiekszymi dostepnymi rdzeniami ze stopu Superpermalloy. Nie
godzono sie na zadne kompromisy ani nie ustalano zadnych limitów na koszty stosowanych
podzespolów poniewaz potraktowano je jako mozliwe ograniczenia jakosciowe.
Rezultatem jest niezwykle naturalny i prawdziwy dzwiek, którego mozecie sluchac godzinami nie
zdajac sobie sprawy, ze sluchacie koncertu z plyty a nie na zywo.
Najlepsza konfiguracja dla tego wzmacniacza jest polaczenie go z przedwzmacniaczami TEA9501 i TFA-9501.
Dane techniczne:
Wejscia: Nierównowazone (RCA) & równowazone (XLR)
Czulosc wejsciowa/Impedancja: 1V / 3,3 kohm
www.suonarte.com
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Moc wyjsciowa: 11 W
Znieksztalcenia harmoniczne: < 5% / 11 W przy czestotliwosci 1 kHz
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 1 dB...20 kHz - 3 dB
Szumy wlasne: < 1 mV 8 ohm
Pobór mocy: 115 VA
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Wymiary: 47,5 x 22,5 x 30,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 51,0 kg kazdy

Strona 19
Transformatory sprzegajace serii LT-8310, LT-4818, LT-9701 i LT-9501
Aktualnie zadne dodatkowe informacje nie sa dostepne
Strona 20
Transformatory sprzegajace LT-8310
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Interfejs do odtwarzacza CD. Wyjscie: 2:1
Pod zdjeciem
Aktualnie zadne dodatkowe informacje nie sa dostepne

Strona 21
Transformatory sprzegajace LT-4818
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Interfejs do odtwarzacza CD. Wyjscie: 2:1 i 4:1
Pod zdjeciem
Aktualnie zadne dodatkowe informacje nie sa dostepne

Strona 22
Transformatory sprzegajace LT-9701

www.suonarte.com
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Opis zdjecia (góra, po lewej)
Transformator sprzegajacy z duzym rdzeniem i tlumieniem ATT na wejsciu.
Pod zdjeciem
Transformatory sprzegajace z kontrola glosnosci i transformatorem tlumiacym ATT na wejsciu.
Równiez w tym modelu wykorzystuje sie duze rdzenie transformatorów.

Strona 23
Transformatory sprzegajace LT-9501
Opis zdjecia (góra, po lewej)
Transformator sprzegajacy z duzym rdzeniem i tlumieniem ATT na wejsciu.
Pod zdjeciem
Transformatory sprzegajace z kontrola glosnosci i transformatorem tlumiacym ATT na wejsciu. W
tym modelu wykorzystuje sie transformatory ze wzmacniaczy serii 9501.
Strona 24

Transformatory podwyzszajace (step-up) dla gramofonowych wkladek z ruchoma cewka
Seria MCT-9401B i MCT-9448
Transformatory sprzegajace dla gramofonowych wkladek ruchoma cewka.

Strona 25
Transformatory podwyzszajace (step-up) dla gramofonowych wkladek z ruchoma cewka
MCT-9401B
Opis zdjecia
Transformator step-up o impedancji 10 i 100 ohm
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Rdzen: Superpremalloy 1 cal
Impedancja: 10/100 ohm – 4 kohm
Pasno przenoszenia: 10 Hz...50 kHz +/- 1 dB
Wymiary: 10,0 x 6,3 x 9,8 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 1 kg
www.suonarte.com
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Uwagi: Obudowa z wlókien weglowych

Strona 26
Transformatory podwyzszajace (step-up) dla gramofonowych wkladek z ruchoma cewka
MCT-4818
Opis zdjecia
Transformator step-up o impedancji 10 i 100 ohm
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Rdzen: Superpremalloy EI-48-18t
Impedancja: 10/100 ohm – 4 kohm
Pasno przenoszenia: 10 Hz...50 kHz +/- 1 dB
Wymiary: 13,0 x 7,0 x 11,5 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 1,9 kg
Uwagi: Obudowa z wlókien weglowych

Strona 27
Gramofony i wkladki
ACP-8801New z wkladka MC-6310
Tylko dzieki punktowi odniesienia wszystkie elementy systemu audio osiagaja najlepsze wyniki.
Muzyka plynie!
Gdybyscie w uderzyli drewnianym mlotkiem w silnik lub uchwyt ramienia w czasie gdy gramofon
ACP-8801 odtwarza plyte (przy czym nacisk igly na plyte wynosi co najmniej 1,7 g) nie mialoby to
zadnych konsekwencji dla odtwarzanego dzwieku. Zadne trzaski nie bylby slyszalne z glosników.
To dowodzi, ze wszystkie wibracje wewnetrzne czy tez zewnetrzne sa pochlaniane i ich nie maja
szkodliwego wplywu na odtwarzana muzyke.
Ten gramofon zmieni wasze spojrzenie na sposób odtwarzania muzyki z plyt winylowych.

Strona 28
Gramofon ACP-8801New
Opis zdjecia
Gramofon zbudowany z elementów grafitowych. Talerz zawieszony na poduszce powietrznej.
Zasilanie lampowe, separowane. W komplecie ramie grafitowe oraz wkladka MC-6310.
www.suonarte.com
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Pod zdjeciem
Bez cienia watpliwosci mozna powiedziec, ze gramofon ACP-8801New jest jedynym na swiecie,
który amortyzuje wibracje wewnetrzne i zewnetrzne kazdego rodzaju. Ten niezwykle wlasciwosci
gramofonu osiagnieto dzieki zastosowaniu grafitu jako podstawowego materialu konstrukcyjnego
kazdej z czesci urzadzenia w tym ramienia. Trzeba jeszcze dodac, ze talerz zawieszony jest na
poduszce powietrznej a zatem nie ma zadnego kontaktu z podstawa poza tym nie zastosowano
zadnych sworzni czy nitów. Blok zasilania, rzecz bardzo wazna dla Pana Imai, w tej nowej wersji
gramofonu zostal calkowicie przeprojektowany przy czym zastosowano pare triod 300B w bloku
sterujacym. Osiagnieto niezwykle rezultaty.
Jesli chodzi o dzwiek te niezwykle wlasciwosci gramofonu przekladaja sie na calkowite
podobienstwo dzwieku odtwarzanego i utworów oryginalnych. W odniesieniu do wersji
poprzednich trzeba zaznaczyc, ze stosunek sygnalu do szumu jest jeszcze lepszy a wrazenie
dzwieku czystego i naturalnego jest trudno do opisania. Tego trzeba posluchac!
Dane techniczne:
Trakcja: naped paskowy
Obudowa: talerz zawieszony na poduszce powietrznej
Konstrukcja: Grafit o najwyzszym stopniu czystosci
Wymiary gramofonu: 48,0 x 26,0 x 39,0 [cm] (w x sz x gl)
Wymiary silnika: 17,0 x 23,5 x 39,0 [cm] (w x sz x gl)
Wymiary zasilacza: 22,5 x 22,5 x 40,0 [cm] (w x sz x gl)
Wymiary kompresora: 32,5 x 52,0 x 32,5 [cm] (w x sz x gl)
Waga calego systemu: 90,0 kg

Strona 29
Wkladka MC-6310
Opis zdjecia
Wkladka MC w obudowie grafitowej
Pod zdjeciem
Nie moglo byc inaczej: równiez wkladka podlega regule tlumienia wszelkich wibracji aby osiagnac
najwyzsza jakosc odtwarzanego dzwieku. Dlatego tez obudowa wkladki zostala wykonana z
najczystszego grafitu, dzieki temu wibracje maja minimalny wplyw na igle wkladki co czyni ja,
MC-6310, jedyna w swoim rodzaju, z która niczego innego nie mozna porównac.
„Dzwiek musi byc czysty od samego poczatku” (Kiyoaki Imai)
www.suonarte.com
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Zalecamy stosowanie wkladki MC-6310 w polaczeniu z ramieniem CH-7.
Dane techniczne:
Typ wkladki: z cewka ruchoma
Napiecie wyjsciowe: 0,1 mV (5 cm/s 1 kHz)
Nacisk na plyte: 1,5 – 2 g
Impedancja: 2,0 ohm

Strona 30
Glosniki
Seria FULL-RANGE i MULTI-VIA
Systemy glosnikowe powinny umozliwiac wzmacniaczowi wykorzystanie wszystkich jego
mozliwosci. Glosni nie posiadajace zadnych wad nie charakteryzuja zadnymi znieksztalceniami
dzwieku.
Systemy Audio Tekne zostaly tak zaprojektowane pod presja klientów, którzy oczekiwali, ze
produktu odpowiadajacego jakosci posiadanych przez nich wzmacniaczy.
W czasie wielu lat badan i eksperymentów, Tekno Audio wykrylo w dzwieku wielu glosników
defekty, które powodowaly spore znieksztalcenia.
Wszystkie ograniczenia, którym podlegaja systemy naglasniajace oferowane aktualnie na rynku,
zostaly okreslone i wyeliminowane . Dzieki temu caly system naglasniajacy, obudowa i crossover
prezentuje niezwykle naturalna jakosc dzwieku.

Strona 31
Glosniki/kolumny SP-2116
Opis zdjecia
System glosnikowy jednodrozny 16 cm
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Moc maksymalna: 20 W
Czulosc: 91 dB
Impedancja: 8 ohm (16 ohm na zamówienie)
Szerokosc pasma: 50 Hz...20 kHz -3dB

www.suonarte.com
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Wymiary: 29,6 x 39,6 x 33,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 18 kg
Uwagi: Obudowa drewniana, front grafitowy o grubosci 35 mm

Strona 32
Glosniki
PS - podstawy po glosniki SP-2116
Opis zdjecia
Podstawa kamienna do glosników SP-2116, produkt wloski (specyfikacja identyczna jak dla
modelu wykonanego z grafitu).
Pod zdjeciem
Postawa wykonana z kamienia (pietra serena) o niezwyklej gestosci i przeznaczona dla glosników
SP-2116. Wyprodukowana we Wloszech. Ma identyczny ksztalt i wymiary jak model wykonany z
grafitu.

Strona 33
Glosniki
SP-8716 3.5C
Opis zdjecia
System glosnikowy jednodrozny 16 cm, obudowa wykonana z grafitu
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Moc maksymalna: 20 W
Czulosc: 91 dB
Impedancja: 8 ohm (16 ohm na zamówienie)
Szerokosc pasma: 50 Hz...20 kHz -3dB
Wymiary: 32,0 x 42,0 x 33,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 39 kg
Uwagi: Grubosc obudowy 35 mm

Strona 34
Glosniki
www.suonarte.com
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CB - podstawa pod glosniki SP-8716
Opis zdjecia
Podstawa z grafitu dedykowana do glosników SP-8716
Pod zdjeciem
Dedykowana do glosników SP-8716 podstawa w calosci wykonana z grafitu.

Strona 35
Glosniki
PS – podstawa pod glosniki SP-8716
Opis zdjecia
Podstawa kamienna do glosników SP-8716, produkt wloski (specyfikacja identyczna jak dla
modelu wykonanego z grafitu).
Pod zdjeciem
Postawa wykonana z kamienia (pietra serena) o niezwyklej gestosci i przeznaczona dla glosników
SP-8716. Wyprodukowana we Wloszech. Ma identyczny ksztalt i wymiary jak model wykonany z
grafitu.

Strona 36 i 37
Glosniki
Glosniki glówne
Opis zdjecia (góra)
Kolumna glosnikowa trój- i czterodrozna z tuba.
Opis zdjecia (dól)
Rózne rodzaje crossover w systemach trój- i czterodroznych.
Tekst
Modulowy system AudioTekne pozwala na osiagniecie perfekcji w odbiorze dzwieku. Dzieje sie tak
poniewaz wytlumiono wszelkie wibracje w obudowie, tubie oraz elementach skladajacych sie na
crossover.
Aby miec zrozumiec jak nieprawdopodobna jest jakosc dzwieku z tego systemu naglasniajacego,
radzimy najpierw posluchac dzwieku dobywajacego sie z glosników full-range 16 cm. To dlatego,
ze w systemie SP-2116 albo jeszcze lepiej – SP-8716C jakosc dzwieku jest absolutna i dzieki temu
dowiecie sie czym jest dzwiek naturalny o nieprawdopodobnej dynamice.
www.suonarte.com
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To jednak byloby trudne do zrealizowania poniewaz polaczyc razem wiecej niz jeden glosnik w
sposób taki aby mialo sie wrazenie, ze muzyka plynie z jedno zródla jest przyczyna frustracji wielu
konstruktorów systemów naglasniajacych. Faktycznie, czesto najwazniejsze parametry glosników
nie sa optymalizowane. W wielodroznym systemie Audio Tekne problemy te rozwiazano i dzieki
temu dzwiek jest w koncu naturalny.
Wspomnimy tutaj tylko o kilku parametrach technicznych, które odzwierciedla niedoscigla jakosc
tego systemu. Obudowa woofera zostala wykonana z grafitu a takze to, ze jego stozek wykonany
zostal w specjalny sposób przez co dzwiek jest harmoniczny a jego dynamika bliska tej jakiej
mozna doswiadczyc na koncertach na zywo.
Dane techniczne:
Moc maksymalna: 100 W
Czulosc: 100 dB
Impedancja: 8 ohm
Szerokosc pasma: 26 Hz...20 kHz -3dB
Wymiary: 76,0 x 204,0 x 65,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: zalezna od konfiguracji
System trójdrozny
Woofer 38 cm

Magnes 20 cm

Waga 22,5 kg

Tuba
Glosnik sredniotonowy

Bez drgan wlasnych
Magnes 16 cm
Waga 23,0 kg

Glosnik wysokotonowy
Crossover

Magnes 12,5 cm Waga 8,0 kg
200 Hz…3 kHz
Cewki ATT z rdzeniami
Superpermalloy

System czterodrozny
Woofer 38 cm

Magnes 20 cm

Tuba
Glosnik sredniotonowy

Bez drgan wlasnych
Magnes 16 cm
Waga 23,0 kg

Glosnik wysokotonowy
Super teeter

Magnes 12,5 cm Waga 8,0 kg
Magnes 12,5 cm Waga 8,0 kg

Waga 22,5 kg

Na zdjeciu system czterodrozny.

Strona 38
Tweeter (glosniki wysokotonowe)
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Seria diam 125 i 160
Glosniki wysokotonowe Audio Tekne róznia sie od kazdego innego produktu tego rodzaju
dostepnego na rynku. Wszystko to dzieki temu, ze zostaly one zaprojektowane wedlug wskazan
Kiyoaki Imai i recznie wykonane w Audio Tekne.
Pary glosników dostarczane sa w obudowach grafitowych, odpowiednim corossover-em oraz
kablami.

Strona 39
Tweeter
diam 125
Opis zdjecia
Tweeter ze stopu Alni z crossover-em z cewkami wykonanymi z materialu Superpermalloy i
podstawa grafitowa.
Pod zdjeciem
Glosniki wysokotonowe o srednicy 125 sa dostarczane z dwudroznym crossover-em (z cewkami
ze stopu Superpermalloy), podstawa grafitowa i systemem kabli polaczeniowych Audio Tekne.

Strona 40
Tweeter
diam 160 a/p
Pod nieistniejacym zdjeciem
Tweeter ze stopu Alni o srednicy 160 jest dostarczany lacznie z dwudroznym crossover-em (z
cewkami ze stopu Superpermalloy), podstawa grafitowa i systemem kabli polaczeniowych Audio
Tekne.

Strona 41
Tweeter
diam 160 p
Opis zdjecia
Tweeter ze stopu parmenjule, corssover-em z cewkami cewkami ze stopu Superpermalloy),
podstawa grafitowa i systemem kabli polaczeniowych.
Pod zdjeciem
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To najwyzszy stopien ekspresji Pana Imai w projektowaniu glosników wysokotonowych. Wykonane
ze stopu parmenjule, srednica 160, dwudrozny crossover z cewkami ze stopu Superpermalloy,
podstawa z grafitu i kablami podlaczeniowymi Audio Tekne.

Strona 42
Transformator izolujacy
ALT-8950E
Domowe sieci zasilajace czesto sa zaklócane wieloma czynnikami co wplywa na sygnaly audio w
instalacjach a co za tym idzie pogarszaja efekty dzwiekowe systemów naglasniajacych. Dzieki
ALT-8950E, do którego podlaczane sa wszystkie elementy systemu audio bedziecie mogli
przekonac sie jak bardzo mozna zredukowac zaklócenia: mozliwosci odsluchu znacznie sie
zwiekszaja a calosc pozwala sie cieszyc glebokim dzwiekiem.
Dane techniczne:
Transformator z duzym rdzeniem: 1:1 AC 230 V : AC 230 V (inne napiecia na zamówienie)
Wyjscia: 3 gniazda w standardzie europejski o lacznej wydajnosci 550 VA
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ...20 kHz – 3dB
Wymiary: 22,0 x 11,8 x 33,0 [cm] (szer. x wys. x gleb.)
Waga: 11,0 kg

Radzimy aby korzystac z ALT-8905E oddzielnie z odtwarzaczem CD i wzmacniaczem.

Strona 43
Kable i akcesoria

Akcesoria audio musza byc traktowane jako istotne elementy calosci. Kazdy skladnik systemu
audio wplywa na jakosc dzwieku dlatego tez wszystkie akcesoria musza byc dobierana z
najwyzsza starannoscia.
Audio Tekne umozliwia wszystkim odbiór dzwieku bliskiemu naturalnemu dzieki oferowanym przez
siebie akcesoriom.
Kable sygnalowe i duzej mocy
ARA-500, ARC-500, ARSP-500
Pan Imai jest przekonany, ze dzieki tylko i wylacznie kablom licowym mozna osiagnac dzwiek
czysty i wolny od zaklócen.
www.suonarte.com
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W kablach na przesylany sygnal o duzej czestotliwosci ma duzy wplyw tzw. efekt naskórkowosci,
który z kolei zaklóca wlasciwy sygnal. Z tego tez powodu material i struktura kabla silnie wplywaja
na jakosc przesylanych sygnalów. Lata badan przeprowadzonych Pana Imai doprowadzily go do
wniosku, ze wlasciwie splecione komponenty kabla licowego sa najlepszym rozwiazaniem
problemu efektu naskórkowosci.
Akcesoria z grafitu
Akcesoria wykonane z grafitu sa jedynymi na swiecie, które sa w stanie wytlumic wszystkie
niepozadane drgania. 26 lat temu Audio Tekne byla pierwsza firma, która wykorzystala grafit jako
material tlumiacy drgania. W tym czasie perfekcyjnie opanowala sposoby wykorzystania tego
materialu i dzieki temu produkuje jedyne w swoim rodzaju akcesoria audio.
Ciekawych czym jest grafit stosowany przez Audio Tekne informujemy, ze jest to material
skladajacy sie z mikroskopijnych kulek weglowych polaczonych razem pod wplywem wielkiego
cisnienia. Jedna z jego wlasciwosci jest to, ze moze absorbowac kazdy rodzaj drgan. Im wieksza
jest jakosc stosowanego grafitu tym wieksza ilosc tlumionych drgan. Nie ma zadnych
przeciwwskazan aby go stosowac w systemach hi-fi jako podstawy czy obudowy odtwarzaczy cd,
wzmacniaczy, glosników, etc... Rezultatem wykorzystania tego materialu jest eliminacja wszelkich
znieksztalcen powodowanych niepozadanych drgan przez co dzwiek jest harmoniczny i naturalny.

Strona 44
Kabel sygnalowy
ARA-500
Opis zdjecia
Kabel gramofonowy ze zlaczem pieciobiegunowym
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Kabel audio gramofonowy
Rozmiary: 1,0 m i 1,5 m (inne dlugosci na zamówienie)
Strona 45
Kabel sygnalowy ARC-500
Opis zdjecia
Kabel sygnalowy nierównowazony RCA.
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
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Kabel polaczeniowy.
Dlugosci: 0,7 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m
Dostepny równiez w wersji równowazonej.
Inne dlugosci: na zamówienie.

Strona 46
Kabel sygnalowy ARC-500 XLR
Opis zdjecia
Kabel sygnalowy równowazony XLR.
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Kabel polaczeniowy.
Rozmiary: 1,0 m i 1,5 m
Inne dlugosci: na zamówienie

Strona 47
Kabel duzej mocy ARSP-500
Opis zdjecia
Kabel do glosników

Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Rozmiary: 2 + 2 m, 3 + 3 m, 4 + 4 m, 5 + 5 m
Inne dlugosci: na zamówienie

Strona 48
Kabel zasilajacy BLUE
Opis zdjecia
Kabel zasilajacy 1,5 m / 2,0 m
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Pod zdjeciem
To element, który latwo jest zastapic ale równiez on was zaskoczy.
Dane techniczne:
Kable zasilajacy o malej stratnosci.
Dwie pary skretki.
Dlugosc: 1,5 m
Uwagi: inne dlugosci na zamówienie.
Strona 49

Akcesoria
Obudowa wkladki gramofonowej CH-7C
Opis zdjecia
Grafitowa obudowa wkladki gramofonowej.
Pod zdjeciem
Obudowa wkladki CH-7 jest jedyna na swiecie wykonana z grafitu. Ten element zamontowany
pomiedzy ramie gramofonu i wkladke znacznie polepsza jakosc dzwieku. Zwykla obudowa wkladki
nie tlumi drgan i przenosi je na sama wkladke gramofonowa. Stosowanie CH-7 pozwala tego
uniknac dzieki czemu drgania nie maja szkodliwego wplywu na igle i mozecie cieszyc sie
prawdziwym dzwiekiem.
Dane techniczne:
Material: czysty grafit
Zlacze: EIA
Przewody wewnetrzne: lica
Zestaw srub uniwersalnych
Waga: 18 g

Strona 50
Akcesoria
CH-10
Mata CH-10 jest niewatpliwie najbardziej odpowiednim akcesorium do gramofonu. Audio Tekne
jest pewna tego stwierdzenia. Element ten jest produkowany poprzez rozciecie i szlifowanie
jednorodnego bloku grafitowego. Blok grafitu jest otrzymywany w cyklu trzech procesów:
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cisnieniowym, wygotowywaniem w wysokich temperaturach i trzymiesiecznej krystalizacji.
Mikroskopijne kuleczki grafitu sa w stanie zaabsorbowac drgania pomiedzy plyta winylowa i
talerzem gramofonu eliminujac równiez te pochodzace ze zródel zewnetrznych, które moga
wplywac na plyte. To powoduje, ze kazdy dzwiek moze zostac odtworzony bez zadnych
znieksztalcen dokladnie tak jak zostal zarejestrowany. Innymi slowy dzwiek staje sie czystszy a
przerwy miedzy nutami daja prawdziwe wrazenie ciszy. Niskie czestotliwosci wydaja sie byc
„obcinane” w gramofonach bez maty Audio Tekne poniewaz wplywaja na to znieksztalcenia oraz
spowolnienia róznego rodzaju. Dzieki macie CH-10 eliminuje sie okolo 20% informacji szkodliwych
zwiekszajac w ten sposób wrazenie dynamiki dzwieku.
Rekomendujemy korzystanie ze skórzanej podkladki pomiedzy plyta winylowa a mata.

Dane techniczne:
Material: czysty grafit
Srednica: 297 mm
Wysokosc: 10 mm
Waga: 1,0 kg

Strona 51
Akcesoria
CH-1.2
Opis zdjecia
Grafitowy stabilizator plyt CD
Pod zdjeciem
Dzieki temu akcesorium zrozumiecie w jaki sposób grafit Pana Imai poprawia odtwarzanie
dzwieku. To produkt dla tych, którzy chca po raz pierwszy korzystac z produktów Audio Tekne.
Przed zakupem prosimy o sprawdzenie czy Panstwa odtwarzacz CD jest w stanie odczytac dwie
plyty CD polozone na sobie.
Dane techniczne:
Material: czysty grafit
Srednica: 120 mm
Wysokosc: 2 mm
Waga: 18 g
www.suonarte.com

26/28

Strona 52
Akcesoria
LTP-11
Opis zdjecia
Grafitowy docisk plyty
Pod zdjeciem
Docisk plyty LTP-11 zostal wykonany z najczystszego grafitu takiego jakie uzywa sie w szczotach
silników elektrycznych magnetycznych pociagów Shinkansen.
Poza cieciem i obróbka docisk zostal dokladnie oszlifowany co czyni jego powierzchnie
odpowiednia do ciaglego uzywania.
LTP-11 jest w stanie absorbowac wieksza czesc mikrodrgan, które powstaja na powierzchni plyty.
Wszystkie szczególy z wytloczonych sciezek plyty moga zostac odsluchane bez zadnych
zaklócen.
[Dwa zdania pominiete – nieprzetlumaczalne]
W celu uzyskania najlepszych efektów radzimy uzywac LTP-11 lacznie z mata CH-10.
Dane techniczne:
Material: czysty grafit
Srednica: 180 mm
Wysokosc: 40 mm
Waga: 250 g

Strona 53
Akcesoria
Grafit
Opis zdjecia
Grafitowe elementy tlumiace drgania
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Bloki i plytki grafitowe – rózne rozmiary
50 x 50 x 20 mm
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100 x 50 x 20 mm
50 x 50 x 50 mm
100 x 100 x 20 mm
100 x 150 x 20 mm
100 x 100 x 50 mm
100 x 100 x 100 mm

Strona 54
Opis zdjecia
Grafitowe podstawy tlumiace drgania
Pod zdjeciem
Dane techniczne:
Bloki i plytki grafitowe – rózne rozmiary
450 x 350 x 35 mm
500 x 400 x 35 mm
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