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•   Tehtaalla asennettu Ortofon OM-10 äänirasia

•   Sisäänrakennettu levysoitinetuvahvistin, ohitettavissa

•   8,3” alumiininen ULM (ultra-kevyt) äänivarsi

•   Tarkkuusmekaniikka automaattikäynnistyksellä ja 

    -pysäytyksellä

•   Vaimennettu alumiinilautanen vähentää huojuntaa

•   Hiilikuituvahvisteinen äänirasiakelkka, optimaalinen 

     jäykkyyden ja keveyden yhdistelmä

•   Resonansseja vaimentava puurunko

•   Uudet vaimennusjalat silikonivaimennuksella

•   Toistonopeuksien sähköinen ohjaus

•   Laadukas semi-balansoitu Connect it E RCA-kaapeli

•   Kullatut RCA-liittimet

•   Pölykansi tulee mukana

•   Handmade in Germany

Nopeudet:  33, 45 (sähköinen nopeudenvaihto)  

Vetotapa: hihnaveto, täysautomaatti 

Levylautanen: vaimennettu alumiinilautanen

Huojunta ja värinä:  33: +/-0,27%; 45: +/-0,25% 

Nopeusvaihtelu:  33: +/-0,75%; 45: +/-0,65% 

Häiriöetäisyys: 65dB 

Äänivarsi:  8,3” alumiininen ultra-kevyt (UltraLowMass) 

äänivarsi 

Äänivarren tehollinen pituus: 211mm 

Keskiöylitys (Overhang): 19,5mm 

Tarvikkeet: 15V DC / 0,8A virtalähde, pölykansi, 7‘‘ single 

adapteri, huopamatto, RCA-kaapeli 

Virrankulutus: 1,5W

Mitat: 430 x 130 x 365 mm (LxKxS))

A1
Täysautomaattinen levysoitin 
SVH 429,- sis. alv 24%

Väri: 
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Pro-Ject Audio Systems on iloinen siitä, että olemme on-
nistuneet löytämään laadukkaan mekaanisen toteutuk-
sen ja voimme vihdoin lisätä myös täysautomaattisen 
levysoittimen mallistoomme! Vaatimuksemme on ollut 
se, että automatiikka ei saa heikentää äänenlaatua: laa-
dukas ääni on tärkein tavoitteemme.

Pro-Ject A1 on Saksassa käsin tehty tehtaassa, jolla on 
pitkä kokemus automaattilevysoittimien valmistamises-
sa. Uskomme, että Pro-Ject Automat -sarja on täysauto-
maattilevysoittimien huippua. A1:n teknisesti luotettava 
mekaniikka mahdollistaa sen, että Pro-Ject voi nyt esitel-
lä tuotteen uudelle asiakaskunnalle: helppokäyttöisyys 
ei enää ole laadukkaan äänentoiston esteenä. Pro-Ject‘in 
filosofia hyvästä laadusta järkevään hintaan toteutuu 
nyt myös automaattitoimisessa levysoittimessa.
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AUTOMAT-tekniikka
Täysin mekaaninen automatiikka käynnistyy, kun painat 
„Start“: soitin käynnistyy, äänivarsi siirtyy levyn alkuun 
ja laskeutuu. Kun äänivarsi on alhaalla ja levy soi, auto-
matiikka kytkeytyy irti eikä vaikuta mitenkään toistoon. 
Automatiikka toimii täysin mekaanisesti, ylimääräistä 
elektroniikkaa ei sen takia tarvita. Siksi automatiikasta ei 
aiheudu haittaa levysoittimen äänenlaatuun!

Tarkka nopeus ja laatuvarustelu
Pro-Ject‘in tapaan moottori on elektronisesti ohjattu. 
Nopeuden vaihto 33 ja 45 välillä tapahtuu kätevästi 
kytkimellä. Sisäänrakennettu levysoitinetuvahvistin on 
kätevä tapa kytkeä A1 vahvistimeesi. Se on ohitettavissa, 
jos haluat käyttää ulkoista etuvahvistinta. A1 on varus-
tettu Connect it E kaapelilla: se on puolibalansoitu, ma-
talakapasitanssinen, suojattu kaapeli metallisin liittimin 
ja vastaavaa harvoin näkee tässä hintaluokassa.

Anti-magneettinen, hiilikuituvahvisteinen 
äänirasiakelkka
Äänirasiakelkka on kokonaan uutta suunnittelua, varta 
vasten A1-malliin kehitetty. Se on tehty hiilikuituvah-
visteisesta polymeeristä, joka tekee siitä samalla jäykän 
ja stabiilin, mutta myös mahdollisimman kevyen. Poly-
meeri/hiilikuitukomposiitti on myös erinomainen vai-
mentamaan sisäisiä resonansseja.

Tukeva puurunko: ei muovia!
Puinen runko on suunniteltu niin, että siinä on mahdol-
lisimman vähän onttoja kohtia, jotka voisivat aiheuttaa 
resonansseja. Soittimen tukeva puurunko vaimentaa 
ei-toivotut resonanssit minimiin ja vaimentaa ulkopuo-
lelta tulevia värähtelyjä.

Ultra-kevyt äänivarsi
A1 on varustettu ultra-kevyellä 8.3” alumiinisella ääni-
varrella (ULM=Ultra Low Mass). Kevyt äänivarsi ja Orto-
fon OM10 äänirasia yhdessä tuottavat nopean ja tarkan 
toiston, myös iskuäänten ja mikrodynamiikan osalta.
Neulavoima ja anti-skating ovat tehtaalla valmiiksi sää-
detty, joten A1 on todella plug & play ja käyttövalmis 
minuuteissa. 

Vaimennettu alumiinilevylautanen
Alumiinilautanen on Saksassa valmistettu. Kolmes-
ta valmistusvaiheesta ensimmäisessä se stanssataan,                
taivutetaan ja rei‘itetään. Sen sisäpuolelle kiinnitetään 
vaimennusrengas lisäämään massaa ja vaimentama-
an alumiinin resonasseja. Lopuksi se sorvataan, tark-
kuustasapainotetaan ja se saa tyylikkään maalipinnan.

Uudet vaimennusjalat
Soittimen uudet vaimennusjalat eristävät soittimen te-
hokkaasti alustastaan silikonivaimennuskerroksen an-
siosta. Jalkojen vaimennus on tärkeää levysoittimessa, 
koska jalat toimivat eristävänä mekanismina pitäen ul-
koiset värähtelyt ja resonanssit häiritsemästä toistoa.


