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Debut Carbon EVO:  
Paransimme suosituinta levysoitintamme joka suhteessa.

Pro-Ject Audio Systems ylpeänä esittelee suo-
situimman levysoittimensa uuden version: Debut 
Carbon EVO on täällä.

Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä, vain 
muutama vuosi Pro-Ject Audio Systems’in pe-
rustamisesta ja CD-levyn ollessa suosionsa hui-
pulla, tunnistimme tarpeen: yhä useampi ihminen 
kaipasi mahdollisuutta kuunnella analogista 
musiikkia.

Vuonna 1998 Heinz Lichtenegger ja hänen ystä-
vänsä, Englannin maahantuoja Lawrence Armst-
rong istuivat iltaa ja haaveilivat edullisesta audio-
fiililevysoittimesta. Sellaisesta, joka mahdollistaisi 
analogisesta äänestä nauttimisen edullisesti ja 
näin saataisiin enemmän ihmisiä vinyylilevyjen pa-
riin. 

Nyt, yli 20 vuotta syntymänsä jälkeen, Debut on 
yksi historian eniten myytyjä hifi-tuotteita lähes 
miljoonan kappaleen myynnillä. Se teki vinyylin 
kuuntelun mahdolliseksi monille musiikin harrasta-
jille. Sen minimalistinen estetiikka ja laadukkaat 
viimeistelyvaihtoehdot tekivät LP-levyjen kuunte-
lusta trendikästä. Vuosien varrella hioimme jatku-
vasti alkuperäistä konseptia seuraten trendejä ja 
tekniikan kehitystä. 2010-luvun alussa Debut 
Carbon antoi uutta virtaa Debut-vallankumouksel-
le ja nyt, vuonna 2020 on aika uudelle sukupolvelle.

Debut Carbon EVO suunnittelu keskittyy niihin 
ydinasioihin, jotka saavat levysoittimen soimaan 
hyvin. Se on teknisesti oikeaoppinen, rakenteel-
taan  korkeatasoinen,  käsintyön taitajien työn 
tulos ja tehty Euroopassa. Tämä levysoitin on 
tehty kestämään isältä pojalle!

Debut Carbon EVO tulee kauppoihin syyskuusta 2020 alkaen, svh 529,-
Lisätietoa uutuudesta seuraavilla sivuilla.
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Parannettu moottorin kiinnitys vaimentaa häiriöitä 
entistä tehokkaammin.

Uusi moottorin ripustus
Tyylikkäästi piilotettu kytkin nopeuden vaihtami-
seen ja elektroninen moottorin ohjaus.

Sähköinen nopeudenvaihto

Paksu vaimennusrengas levylautasen sisäreunassa 
vaimentaa tehokkaasti resonansseja.

TPE-vaimennettu raskas teräslautanen
Kolme TPE-vaimennettua alumiinijalkaa luovat va-
kaan alustan ja eristävät soittimen tehokkaasti.

Uudet korkeussäädettävät metallijalat

Teräksensininen Tummanvihreä Kullankeltainen Satiini valkoinen Satiini musta
Viisi uutta, upeaa satiiniviimeistelyä

Debut Carbon EVOn uusia ominaisuuksia:
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Vankka perusta

Debut-mallin perusidea ei ole kadonnut, vaan 
jalostunut: se on tehnyt edeltäjistä suuren menes-
tyksen. 
Muita tärkeitä ominaisuuksia audiofiililuokan äänen 
taustalla:

•    8,6” yksiosainen hiilikuituinen äänivarsi

•    tehdasasennettu  110€  äänirasia

•    tarkka hihnaveto ja elektroninen moottorinohjaus

•    8x käsinmaalattu MDF-runko

•    Semibalansoitu pienikapasitanssinen levysoitin-     

 kaapeli metalliliittimin

•    kullatut RCA-liittimet

•    akryylinen pölykansi säädettävin saranoin

•    Eurooppalaista käsityötä
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Historia

Pro-Ject Audio Systems on perustettu vuonna 1991 eli juuri CD-levyn lyötyä vahvasti läpi hifi- ja äänite-
markkinoilla. Missiona oli tarjota paras analoginen kuuntelukokemus järkevään hintaan. Noihin aikoihin digi-
taalinen tekniikka oli kovassa nousussa ja vinyylilevyt oli julistettu vanhanaikaisiksi ja tuomittu häviämään. 
Tästä huolimatta Heinz Lichtenegger uskoi edelleen parhaaseen tapaan nauttia musiikista – levysoittimiin.

Tavoitteenamme on saada mahdollisimman paljon ihmisiä innostumaan hienosta hifi-harrastuksesta. 
Taskussa kannettavien kaiuttimien sijasta haluamme tarjota todellisen stereo-elämyksen edullisesti. Paras 
tapa aloittaa on hankkia kunnollinen levysoitin.  Haluamme tarjota asiakkaille juuri ne ominaisuudet, mitä he 
tarvitsevat ja keskittyä äänenlaatuun. Emme lastaa tuoteita täyteen turhia ominaisuuksia.

Pro-Ject pyrkii tekemään laadukkaita tuotteita ällistyttävällä hinnan ja laadun suhteella. Käytämme 
hintaluokkiensa parhaita komponentteja ja valmistamme käsin tehdyt tuotteemme Euroopassa. 
Pysyttelemme ajan hermolla uudistaen mallistoamme muuttuvan maailman tarpeisiin. Valikoima kattaa 
myös digitaaliset formaatit ja verkkotoiston.

Omistautumisemme ja tarmomme on huomattu monissa arvostetuissa alan lehdissä ja olemmekin saavut-
taneet lukemattomia testivoittoja ja palkintoja vuosien varrella. Tuotteitamme on myös käytetty monissa 
TV-sarjoissa ja elokuvissa.

Olemme kehittäneet tuotantotekniikat ja koneet tehtaissa huippuunsa ja voimmekin tehdä viimeistelyltään 
vaativaakin silmää miellyttäviä tuotteita. Teemme yhteistyötä monien musiikkialan kumppanien kanssa, 
esimerkiksi Universal Music (Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling Stones, Parov Stelar ja 
Hard Rock Cafe. Monet alansa huiput tekevät yhteistyötä Pro-Jectin kanssa: Vienna Philharmonic 
Orchestra ja Ortofon ovat juhlistaneet tasavuosiaan tekemiemme erikoismallien avulla. Myös Pro-Jectin 
asiakkaat saavat näin entistä enemmän valinnan vaihtoehtoja.

@ Roland Voraberger 


