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GIRA-DISCOS

Air Force V PREMIUM

Gira-discos de referência de densidade elevada e totalmente amorte-
cido. Preparado para 4 braços. “Pitch perfect” e prato com sucção por 
vácuo com fonte de alimentação externa e bomba de vácuo.

19 200,00

Air Force III

Gira-discos de referência de densidade elevada e totalmente amor-
tecido. Tração por correia 25 900,00

Air Force III PREMIUM

Gira-discos de referência de densidade elevada e totalmente amor-
tecido. Tração por correia. Fonte de alimentação melhorada. Novo 
prato Gunmetal “otimizado”.

39 500,00

Air Force One

Motor síncrono AC. Velocidade rotativa controlada por amplificador 
DC.
Velocidade de rotação 33-3/1 rpm / 45 rpm com função de ajuste 
preciso da velocidade
Wow & Flutter: inferior a 0.03% (W.R.M.S)
Peso: 79 kgs

Air Force One PREMIUM

Motor síncrono AC. Velocidade rotativa controlada por amplificador 
DC.
Velocidade de rotação 33-3/1 rpm / 45 rpm com função de ajuste 
preciso da velocidade
Wow & Flutter: inferior a 0.03% (W.R.M.S)
Peso: 73 kgs

PVP (€)
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GIRA-DISCOS

Air Force Zero

Rotação de alta precisão com oscilação praticamente nula devido à 
combinação de rolamentos de metal de alta precisão e rolamentos 
de ar.
Enorme inércia gerada pelo efeito volante de inércia.
Rácio S/N extremamente elevado alcançado pelo rolamento de ar.
Novo circuito electrónico de controlo concebido para uma rotação es-
tável e precisa com baixa vibração.
Peso: 330 Kgs

ACESSÓRIOS

ToneArm Wand TDTW-01Ti

Uma atualização ao braço de titânio GRAHAM PHANTOM ELITE

Um tonearm de alta rigidez de uma só peça, maquinada a partir de 
titânio puro sólido com tratamento especial de endurecimento.

8 250,00

Graham Phantom Elite T1 - 10”

Graham Phantom Elite T1 - 12”

TDC01

Moving Coil (MC)
Frequencia de resposta: 10 – 50,000 Hz
Tracking force recomendado: 2.0 – 2.3g
Peso da célula: 12g
Tipo de agulha: Semi-line contact (3μm x 30μm)

11 700,00

TDC01 Ti

The ultimate MC cartridge with titanium and boron tech
Frequencia de resposta: 10 – 50,000 Hz
Tracking force recomendado: 2.0 – 2.3g
Peso da célula: 17g
Tipo de agulha: Semi-line contact (3μm x 30μm)

12 900,00

Headshell TDHS-01Ti

Dimensões: 65MM X 14MM X 29MM
Massa: 16g
Acessórios: 1 conjunto de parafusos de titânio para montagem, 1 cha-
ve de fendas de cabeça plana em cerâmica

3 400,00
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ACESSÓRIOS

Disc Stabilizer Series II

Dimensões diâmetro: 82,5mm, altura: 33,5mm
Peso: 570 gramas
Material: super duralumínio a7075 e aço inoxidável de liga não mag-
nética

850,00

Disc Stabilizer Ultimate-Tungsten

Dimensões diâmetro: 82,5mm, altura: 33,5mm
Peso: 1200 gramas
Material: Tungstênio e aço inoxidável de liga não magnética

5 600,00

Air Force Mounting Rack

O Air Force Mounting Rack foi desenvolvido em colaboração com a 
Artesania Audio com base nas suas estantes EXOTERYC. Assegura 
uma estabilidade sólida para a reprodução do som através da sua in-
vestigação e tecnologias de ponta em isolamento de vibrações.

31 600,00
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