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PRIJSLIJST NOTTINGHAM ANALOGUE
draaitafels en toonarmen
ongewijzigd vanaf 1 mei 2018

Pakketaanbiedingen (draaitafel incl. arm, excl. afstelkosten)
Horizon set
Horizon draaitafel met Interspace Arm, 46 x 36 x 17 (H) cm, draaischijf 4 kg, alleen als set:
Interspace JR set
Interspace draaitafel met Interspace Arm, 46 x 36 x 19 (H) cm, draaischijf 6,5 kg, alleen als set:
Interspace JR set met Grado Reference Platinum element
Opgebouwd, perfect afgeregeld en in plug&play verpakking
Draaitafels exclusief arm
Spacedeck
Het oorspronkelijke ontwerp van Tom Fletcher, 46 x 36 x 21 cm, draaischijf 6,5 kg
Ace Spacedeck
als boven, maar dan met beter plateaulager; motorhuis en arm board hebben een hogere massa
Space 294
als Ace Spacedeck, maar met breder plateau, alleen voor 12 inch arm, 59 x 43 x 23 cm, plateau 8,5kg
Hyperspace
robuuste tafel, 46 x 36 x 28 cm, plateau 15 kg, inclusief ‘graphite mat ‘ (2,5 cm)
Dais
Gestroomlijnde uitvoering van Anna Log, inclusief ‘graphite mat’ (2,5 cm) en Wave Mechanic,
48 x 43 x 28 cm, plateau weegt 25 kg
Anna Log
moeder van alle Nottingham draaitafels, 61 x 50 x 28 cm, draaischijf 25 kg, incl. Wave Mechanic
Deco
opmerking van recensent na eerste ervaring met Deco: “dit geluid komt van een andere wereld”
Toonarmen (van carbon fiber en met unipivot lagering)
Interspace Arm
Lichtgewicht arm met een lengte van 10 inch, geschikt voor mm en mc elementen
Ace Space Arm 9 inch/10 inch
Gedempte 9 inch arm met voor azimuth verstelbare headshell, geschikt voor mm en mc
Ace Space Arm 12 inch
Als Ace Space arm, maar met 12 inch lengte, geschikt voor mm en mc
Anna Arm 10 inch
Zeer stabiele arm, headshell met azimuthinstelling, geschikt voor mm en mc
Anna Arm 12 inch
Als boven, maar dan 12 inch lengte
Upgrades en extra’s
Spacedeck Upgrade set
2,5 cm dikke grafiet mat en toebehoren (€ 1100 voor Space 294)
Wave Mechanic
Lichtnetregenerator voor Interspace JR, Spacedecks en Hyperspace, geeft ultieme verbetering
Opbouwen draaitafel en afstellen element door ANALOGUE audio products (optioneel)
Het gerecht als resultaat van het recept is het werk van de kok, prijs vanaf
Bekijk ook onze prijslijst van The Cartridge Man armen en elementen
Verkoopprijzen zijn incl. 21% B.T.W. - Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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