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elementen 
 
Music Maker III                     € 
moving Magnet (MM), output 4,5 mV; naaldkracht 1,45 - 1,65 g, naaldvorm ‘Complex Line Contact’ 1050 
The Isolator 
uniek isolatieplaatje tussen arm en element voor het teniet doen van armresonantie        145 
Music Maker Classic (incl. The Isolator) 
verbeterde versie van Music Maker III, met zilverspoelen en betere isolatie, de naaldvorm zorgt 
voor een nog beter contact met de groef, output 4,5 mV; naaldkracht 1,45 - 1,55 g      1925 
Music Maker Limited Edition (incl. The Isolator) 
Verschillen met bovengenoemde elementen: cantilever van saffier ipv. aluminium, nog meer 
verbeterde naaldvorm, lagere ruisvloer door interne verbeteringen, naaldkracht 1,45 - 1,55 g     2400 
Music Maker Master (incl. The Isolator), verbeterde versie van Music Maker Limited Edition     2800 
“Retipping” 
The Cartridge Man hanteert een inruil systeem: u levert uw oude element in en u ontvangt een 
nieuw element na bijbetaling. 
Music Maker III: bijbetalen bij inruil oude Music Maker III (teruggave v oude MMIII € 350)       700 
Music Maker Classic: bijbetalen bij inruil oude Music Maker Classic (teruggave oude Classic € 625)    1300 
Music Maker Limited Edition en Music Maker Master: (teruggave 925), dus bijbetalen      1875 
 
andere producten 
 
Music Mat 
zorgt voor optimale isolatie en geeft een stabiele basis aan de elpee, dikte 6 mm        175 
Hifi News Test Record 
uitgebreide testplaat met mal voor afstellen van element, arm en dwarskracht                  49 
Digital Stylus Force Gauge 
zeer nauwkeurige naaldkrachtweger met twee cijfers achter de komma         360 
Digital Turntable Level 
digitaal afleesbare waterpas, te plaatsen midden op het draaiplateau          360 
 
armen 
 
The Conductor 
luchtgelagerde tangentiale arm, compleet met pomp en uitgebreide bouwbeschrijving      5000 
Hadcock 228 en Hadcock 242 
9 inch en 10 inch eenpunts gelagerde arm, standaarduitvoering met phonokabel van OFC koper     1450 
Analogue Audio Products uitvoering met zeer soepel Deskadel zilver toonarmdraad 
zonder onderbreking tussen element en phonotrap          2900 
opbouwen en prefect afregelen Hadcock arm op een Nottingham draaitafel         250 
opbouwen en perfect afregelen The Conductor Arm op een Nottingham draaitafel        490 
opbouw door ons is optioneel. Doet u het zelf met de bouwbeschrijving dan betaalt u niet de extra kosten. 
 
Import: luidsprekers: Diapason, Opera, Rosso Fiorentino, Livingvoice - versterkers en cd spelers: Unison Research, Pathos, 
Audio Analogue, Synthesis, Norma - netstroom: Essential Audio Tools - platenspelers: Nottingham, Fletcher Audio, Unison 
Research - kabels: Phantom Cable, Deskadel, BCD - meubels: Music Tools, BCD – en verder: The Cartridge Man, Hadcock, 
Trichord Research en vele buizen, ook n.o.s.            Verkoopprijzen zijn incl. 21% B.T.W. - Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
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