
The Wand – Nový Zéland

Model Obrázky Popis Jedn. Cena v Kč

Turntable 14-4

Gramofon s talířem o průměru 360 mm složený ze 4 vrstvého sendviče z hliníku 
a akrylu. Konstrukce šasí je vyrobena z německé překližky v asymetrickém tvaru, 
s výřezy a tříbodový závěsný systém Zentroidal pro maximální potlačení otřesů a 
vibrací. Stejnosměrný motor s vynikající elektronickou regulací otáček a brzdou. 
Lze umísZt ramena 9,5. 10,3 a 12 palců a s nástavcem i 14 palců. Zakázkový 
švýcarský řemínek. Obsahuje i stylové víko. Volitelně možno zabudovat phono 
předzesilovač Wand EQ. Přírodní ručně olejovaný povrch.

ks 102.990,- 

Turntable 14-4 + 
Tonearm Plus

 

Gramofon s ramenem Wand Plus, ceny seřazeny dle délky ramene, první 
je 9,5 palce, druhé 10,3 palce a třeb 12 palců. ks

128.990,- 
132.490,- 
137.490,-

Turntable 14-4 + 
Tonearm Master 
Lite

Gramofon s ramenem Wand Master Lite, ceny seřazeny dle délky ramene, 
první je 9,5 palce, druhé 10,3 palce a třeb 12 palců. ks

142.490,- 
149.990,- 
157.490,-

Turntable 14-4 + 
Tonearm Master 

Gramofon s ramenem Wand Master, ceny seřazeny dle délky ramene, 
první je 10,3 palce, druhé 12 palců a třeb 14 palců. Rameno Master 9,5 
není vhodné pro tento gramofon.

ks
158.990,- 
164.990,- 
193.990,-

Tonearm Plus

Gramofonové raménko Wand Plus je základní model,  rameno je vyrobeno z 
uhlíkových vláken velkého průměru (22 mm), je asi 4krát tužší než konvenční 
rameno. Vnitřní tlumení eliminuje vibrace. EfekZvní hmotnost (13 až 16 g) je 
vhodná pro většinu přenosek. Dodávají se 4 proZzávažími a ve třech délkách 9,5, 
10,3 a 12 palců. Toto rameno je typu uni pivot. Otáčení ramene zajišťuje kónická 
nosná hřídel a tři nerezové kuličky. Vše zaručuje perfektní stabilitu. Dodáváno s 
přesným protraktorem pro jednodušší nastavení. Možno osadit na gramofony 
Technics, Linn, Lenco a další. 

ks
37.490,- 
42.490,- 
47.490,-

Tonearm Master 
Lite

Gramofonové raménko Wand Master Lite je odlehčená verze raménka 
Master, které nemá mikrometrické nastavení VTA, olejové tlumení a má 
tenčí stěnu trubky.

ks
54.990,- 
62.490,- 
72.490,-

Tonearm Master 

Nejdokonalejší gramofonové raménko Wand Master, které vychází z 
modelu Plus, ale má navíc čep ložiska ze zirkonu. Dále je zde variabilní 
tlumící zařízení, nastavení VTA pomocí mikrometrického ovládacího 
kolečka, čímž lze nastavit VTA i za chodu gramofonu a vnitřní stříbrno-
měděná kabeláž je od Nordostu. 14 palcové rameno není standartem  a 
lze jej koupit jen na zvláštní objednávku.

ks

62.490,- 
71.990,- 
82.490,- 

113.990,-

Wand EQ

Gramofonový MM/MC předzesilovač Wand EQ byl navržen a vyroben tak, aby 
zesiloval informace extrahované z vašich LP desek bez zkreslení. Název EQ 
pochází ze skutečnosZ, že tento předzesilovač byl navržen tak, aby 
maximalizoval emocionální faktor hudby (EmoZonal QuoZent), který lze 
reprodukovat vinylem. Jsou zde použity na vstupech i v napájení velmi 
nízkošumové J-FET tranzistory, aby bylo rozlišení detailů na úrovni gramofonu a 
ramen The Wand. U MC přenosek je zátěžový odpor nastavitelný. Lze jej i 
zabudovat do šasí gramofonu.

ks 35.990,- 
29.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
designbuildlisten.com
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