
Perustiedot
Audio-Technica perustettiin 1962. Ensimmäiset tuotteet, HighEnd äänirasiat AT-1 ja AT2, olivat ratkaisuiltaan innovatiivisia koko maailman mittakaavassa. 
Kaksoismagneettiin perustuva rakenne, stereoääni, erinomainen kanavaerottelu, laaja taajuusvaste ja upea seurantakyky. 

AT-LP7 perustuu tähän perintöön. Manuaalinen hihnavetosoitin, jossa vakiona VM-sarjan äänirasia ,VM520EB sekä AT HS10 rasiakelkka. Rasiassa käytettävän 
elliptisen  neulan hiontasäteet ovat 0.3 x 0,7. Koska samaan rasiarunkoon on saatavilla kuusi erilaisella hionnalla varustettua neulaa, VM-äänirasia on helppo 
päivittää tai sitä voidaan käyttää useiden erilaisten neulatyyppien runkona, vain neulaa vaihtamalla.

Irrotettava rasiakelkka kiinnittyy pikakiinnityksellä J-äänivarteen, joka on saanut vaikutteita 1960-ja 70-luvun classic A-T:n malleista. Äänivarsi on materiaaliltaan 
kevytmetalliseosta. Tarkkuuslaakerit parantavat seurantakykyä. Varressa on helposti ja täsmällisesti säädettävä vastapaino ja sivuttaisvedon kompensoinnin 
säätö. Äänivarren korkeutta voidaan säätää 0- 6 mm, mikä mahdollistaa erikokoisten äänirasioiden sovituksen. 

Levysoittimen runko on valmistettu 40 mm MDF- levystä, joka omaa erinomaiset tärinänvaimennus ominaisuudet. Massiivinen rakenne estää erityisesti matalien 
taajuuksien takaisinkytkeytymisen äänivarteen ja neulaan. Resonanssinvaimennettu levylautanen, on 20 mm paksua nitriiliä, tiivistä kumimaista ainetta, jolla on 
erinomaiset  värähtelynvaimennus ominaisuudet. Erillinen anturi seuraa levylautasen pyörimisnopeutta. AT LP7:ssä on myös sisäänrakennettu, valitakytkimellä 
varustettu phono/line esivahvistin MM ja MC- äänirasioita varten.

◦Käsikäyttöinen hihnavetosoitin, kaksi nopeutta: 33-1/3 ja 45 RPM
◦Moottorin nopeustunnistin ylläpitää ja valvoo levylautasen tarkkaa pyörimisnopeutta
◦VM520EB Dual Magnet äänirasia. Erinomainen kanavaerottelu, laaja taajuusvaste (20-23 000 Hz), päivitettävissä neulaa vaihtamalla.
◦J-äänivarsi, jossa tarkkuuslaakerit ja erinomainen seuranta
◦Sisäänrakennettu valintakytkimellä varustettu phono pre-Amp, jossa MM ja MC-rasioiden sovitus
◦20 mm levylautanen, nitriilikumia, erinomainen vaimennus
◦Runko 40 mm MDF-levyä
◦Kevyt, irrotettava AT-HS10 rasiakelkka
◦Mukana RCA (uros) stereo-RCA (uros)-kaapeli, 45 RPM adapteri ja pölysuoja.
TEKNISET TIEDOT
Moottori DC-moottori/Hihnaveto/Nopeudet 33 1/3 ja 45 rpm
Levylautasen materiaali: Nitriilikumi
Huojunta ja särö< 3 kHz WRMS 0,08 % (33 RPM)
Signaali-kohinasuhde > 60 dB
Lähtötaso Pre-amp ”PHONO”: 4.5 mV nimellinen 1 kHz, 5 cm sekunnissa
Pre-amp (MM)”: 280 mV nimellinen 1 kHz, 5 cm sekunnissa
Phono pre-amp  MM: 36 dB nimellinen,MC: 56 dB nimellinen,
Virrankulutus 5.5 W
Mitat 450.0 mm (17.72 ”) L x 352.0 mm (13.86”) Sx 157.0 mm (6.18 ”) K
Paino 8,3 kg ilman pölysuojaa
Varustus VMN520EB ; AT-HS10 rasiakelkka, virtajohto; RCA-liitosjohto; 45 RPM-sovite; pölysuoja
Äänivarsi
Tyyppi: Staattisesti tasapainotettu J-äänivarsi
Tehollinen pituus: 247 mm
Ripustus: 17 mm
Suurin seurantavirhekulma: Alle 2,5 °
Neulapainon säätöalue: 0-2,5 g
Soveltuvien äänirasioiden paino: 15-20 g

* Huom! AT-LP7 malli on myynnissä toistaiseksi vain USA:ssa.
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