


AT95EX äänirasian taajuus- ja transienttitoisto ovat erinomaiset. Audio Technican 
expertit Japanissa ovat testanneet rasiaa myös monenlaisella modernin musiikin 

materiaalilla, ja todenneet sen olevan erityisen etevä iskuäänien toistossa. LP 5:ssä 

on kiinnitetty paljon huomiota myös analogisen signaalitien laatuun. Esimerkkinä 

kullatut, U-muotoiset äänirasian liitimet. Soittimessa on myös, kytkimellä valittavissa 

oleva, yhdysrakenteinen RIAA-etuaste, joten se on täysin yhteensopiva, sekä 

nykyaikaisten, että vanhempien vahvistimien kanssa. Verkkolaite on maadoitettu ja 

muutoinkin korkealuokkainen. Tiivistettynä AT-LP5:stä voidaan hyvällä syyllä sanoa: 

"Vaikka se näyttääkin yksinkertaiselta, se puhuu kyllä puolestaan."

Äänen puhtautta ja 
teknistä suorituskykyä
Tekniikan ja muotoilun täydellistä tasapainoa, tyylikkään ja modernin AT-LP5-

levysoittimen linjakkaissa mutta yksinkertaisissa muodoissa, jotka kaunistavat ja 

rikastuttavat kenen tahansa musiikin  kuuntelijan kuuntelutilaa.  AT-LP5 levysoitin on 

syntynyt Audio Technican rikkaasta, jo yli 50 vuoden äänentoiston perinnöstä.

Suoravetomoottorissa on 331/3 ja 45 rpm-nopeudet. Tukeva tarkkuustyöstetty 
levylautanen, jonka toiminnan viimeistelee paksu, resonansseja tehokkaasti 
vaimentava levymatto. Kaikki tämä on koottu yhteen kokonaisuudeksi, joka sopii 
erinomaisesti  kaikkiin nykyaikaisiin kuunteluympäristöihin.

J-äänivarsi minimoi
seurantavirheet.
Sen muotoilu  seurailee
Audio Technican 1960 ja
-70- luvun äänivarsien
yksinkertaisia  ja eleettömiä
linjoja, jotka toistuvat
myös AT-LP5-
levysoittimessa.
Soit in on varustettu
erityisesti LP 5 varten
suunnitellulla AT95EX
äänirasialla.
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 on J-muotoinen tonearm.

 mount-värikasetti.

 paino 7-8 grammaa.

 akustisen palautetta. 

Äänirasia
AT95EX. Korkeluokkainen äänirasia, suunniteltu AT-LP 5 varten. 
Valmiiksi asennettu AT HS10 äänirasiakelkkaan. Kokonaisuus on tarkasti mitoitettu toimimaan 
yhdessä levysoittimen J-äänivarren kanssa.

Rasiakelkan universal-kiinnitys
Äänivarren universal pikalukituksella äänirasia kelkkoineen on helppo ja nopea irrottaa esimerkiksi 
neulan kunnon tarkastamiseksi.

Rasiakelkka
AT-HS10 rasiakelkka on hyvin kevyt(10g). Kelkkaan voidaan asentaa suurin osa markkinoilla 
olevista 1/2" kiinnityksellä varustetuista äänirasioista. Rasiakelkan ripustussäätö( pit. 10 mm) on 
riittävä useimmille rasioille. 

Äänivarren nostolaite
Hydraulisesti vaimennettu, hitaasti laskeutuva äänivarren tarkkuusnosto-ja laskulaite

Anti Skate-säädin
Synnyttää vähäisen, levyn ulkoreunaa kohti suuntautuvan voiman, joka kumoaa äänivarren 
luonnostaan aiheuttaman vastakkaiseen suuntaan kohdistuvan voiman.

Säädettävä vastapaino
Tasapainottaa äänivarren. Vastapainon avulla asetaan äänirasialle suositeltu neulapaino. 
Neulapainon säätöalue on 0-5g yleisimmillä äänirasian painoilla. (7-8g)

Ergonominen nopeuden valitsin/ Start-Stop kytkin

Etupaneelin kytkimestä on helppo valita oikea levyn pyörimisnopeus.(331/3, 45rpm)
kytkimen vieressä virran LED-merkkivalo. Päävirtakytkin sijaitsee soittimen takapaneelissa.

Suoraveto (Direct Drive)

AT-LP5:n levylautanen on asetettu osaksi vetomoottoria, moottorin keskitappiin.
Rakenne takaa hyvin tasaisen levyn pyörimisen. Tämä on varmistettu levylautasen 
tarkkuustyöstöllä, jossa on kiinnitetty erityishuomiota levyn keskirei'än täsmälliseen keskittämiseen 
juuri levylautasen keskelle. Suoravetosoittimen etuna on myös käyntinopeus. AT-LP 5 saavuttaa 
oikean käyntinopeuden 1.7 sekunnissa.

Värinän vaimennus ja vaimennusmateriaalit
Rakennesuunnittelussa on pantu paljon painoa värähtelyjen vaimentamiselle. 
Kotelon sisälle on kiinnitetty raskasmassainen metallilevy minimoimaan kotelo- 
värähtelyä.
AT LP5:ssä onkin hintaluokkansa parhaat akustisen takaisinkytkennän 
vaimennusominaisuudet. 

Levylautanen. Tarkkuuskoneistettu alumiinilautanen. Tasainen pyörimisnopeus 
täsmäkeskitetyn keskirei'än ansiosta.
Levymatto. 5 mm paksu erikoiskumimatto, suunniteltu erityisesti parantamaan 
matalien äänien toistoa.

http://www.multilizer.com/system/jumper.php?page=en.pdftranslator.nagclicked
http://www.multilizer.com/system/jumper.php?page=en.pdftranslator.nagclicked


4.

5.

6.

7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 104 5 6 7 8 9

K AT-LP5 Käyttökytkimet +takapaneeli
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1. Ergonominen virta/nopeudesvalitsin
Pyörintänopeuden valinta ( 33 1/3 rpm/ 45 rpm) 
Standby-virtakytkin.

2. Värähtelyn vaimennus
Tukeva rakenne. Sisärunkoon asennetut metalliset
vaimennuslevyt.

3. Levylautanen
Tarkkuustyönä koneistettu, valettu
alumiinilautanen.  Pyöriminen tasapainossa

tarkasti keskitetyn keskirei'än ansiosta.

Suoraveto ö
Direct Drive-tekniikka takaa levylautasen vakaan 
kierron.

Kumimatto
5 mm paksu, erikoiskumimatto parantaa matalien 
taajuuksien toistoa.

Äänirasia
AT95EX Korkealaatuinen äänirasia suunniteltu    
AT-LP5 varten.

Rasiakelkka
AT-HS10 (10 g) useimmat puolen tuuman kiinnityksellä 
varustetut äänirasiat soveltuvat asennettaviksi 
rasiakelkkaan

8. J-äänivarsi
AT-LP5  Gimbal vaimennus,
tarkkuuslaakerointi

ä 

9.Äänivarren pidin
Lukitsee äänivarren, kun laite ei ole
käytössä. Estää neulan tahattoman
vaurioitumisen.

Hydraulisesti vaimennettu, hitaasti laskeutuva
tarkkuusnostolaite.

11.  Anti Skate
Muodostaa vähäisen levyn ulkoreunan suuntaan
kohdistuvan voiman, äänivarren luontaisesti
synnyttämän vastakkaissuuntaisen voiman
kompensoimiseksi.

12. Vaimennusmateriaalit
Kotelon sisärunkoon sijoitetut metalliset
vaimennuslevyt. AT LP5:ssa on hintaluokkansa
parhaat akustisen takaisinkytkennän
vaimennusominaisuudet.

 5    5. Pre-Amp valitsin
Phono asento valitaan, jos vahvistimessa on oma 
levysoitin etuvahvistin. 
Line asento, jos vahvistimessa ei ole omaa levysoitin- 
etuvahvistinta. Tällöin AT-LP5:n yhdysrakenteinen 
etuvahvistin kytkeytyy toimintaan.

9. Päävirtakytkin
Sammuttaa laitteesta verkkovirran.

10. Pölysuojan kiinnityskohdat
Ruuvikiinnitys

10. Äänivarren nostolaite

3. Tukeva äänivarren jalka
Tietokoneavusteisesti suunniteltu äänivarrenjalka
vaimentaa tehokkaasti moottorin aiheuttamia
runkoääniä ja estää niiden siirtymisen äänivarteen.

4. RCA-ulostulo
Äänen ulostulo RCA-liittimillä. Irrotettava liitosjohto
voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti.

6. Maadoituliitäntä
Levysoitin voidaan maadoittaa esimerkiksi
viritinvahvistimen maadoituspisteeseen mukana
toimitettavalla maadoitusjohdolla.

7. USB- liitäntä
Usb-ulostulo tietokoneeseen liittämistä varten.
Laitteen mukana toimitettavan Audacity ohjelmiston
avulla voit digitoida oman vinyylikokoelmasi ja
tallentaa sen tietokoneelle.

8. Verkkojohdon liitäntärasia
3-napainen maadoitettu, irrotettava
verkkojohto toimitetaan laitteen mukana

1. Säätöjalat
Tukevat säätöjalat, joilla levysoitin voidaan
asentaa vaakasuoraan. Jalat vaimetavat
tehokkaasti ympäristöstä tulevaa värähtelyä
2.Äänivarren vastapaino
Säädettävä äänivarren vastapaino pitää varren
tasapainossa. Erilaisille äänirasioille voidaan
asettaa niille sopiva neulapaino
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AT-LP5  Tekniset tiedot

Moottori
2-nopeuksinen, manuaalinen

Nopeudet
Levylautanen 

33-1/3 RPM, 45 RPM 

Tarkkuuskoneistettu, alumiini 
370 g - Ø 294 x 5 mm (paksuus)KKumimaton paino & mitat

 Käynnistysmomentti 

JJarrujärjestelmä ä

Huojunta

 Signaali-kohinasuhde

>  1.6 kgf.cm
Sähköinen jarru
< 0,2 % WRMS 
>  50 dB  

4 mV/1 kHz,/5cm/sek

 150 mV 1kHz/5 cm/sek 

Ulostulojännitteet:
 " PHONO: "   "
  LINE: "

Phono pre-amp vahvistus 36 dB  

USB-lähtö 
A/D, D/A 16-bittinen 44,1 tai 48 kHz USB valittavissa

USB 2.0 yhteensopiva Windows XP, Vista tai 
MAC OSX

Tietokone 

Äänivarsi
Tyyppi
Tehollinen pituus

Staattisesti tasapainotettu J-äänivarsi

247 mm

Y Ripustus
Suurin seurannan kulmavirhe

(tyypillinen) 17 mm

Alle 2,3 astetta myös levyn sisäkierroksilla
0-5 gNeulapainon säätö

15-20 g
Soveltuvien äänirasioiden 
paino, sis. rasiakelkan 

Audacity-ohjelmisto PC- tai Mac, jossa on vapaa USB-portti 
(USB1.1 tai uudempi)
 OS X 10.4 tai uudempi Mac- tai PC  
Windows (Vista

Asennus  Polttava CD-R- tai CD-RW kirjoitin 
levyjen & ohjelmistojen asennusta 
varten.
Mukana  Audacity ohjelmisto PC/Mac 

Änirasia ja rasiakelkka
K

Rakenne
AT95EX
VM Dual MM

Lähtöjännite

47000 ohmia
4 mV (at 1 kHz  N, 5 cm/s)

 Neulahionta
Suositeltu neulapaino

0,3 x 0,7 m elliptinen
1.5-2,5 g (vakio 2 g)

Äänirasian paino

Rasiakelkan malli

(AT95EX) 5.7 g
AT-HS10

Rasiakelkan paino

Äänirasian ripustus

10 g
± 5 mm

Perustiedot
Verkkovirta
Tehontarve
Mitat

Paino 

220-240 V AC, 
50/60 Hz 6 W

             Ilman pölykantta 
450.0 mm L x 352.0 mm S x 

157.0 mm K 7,4 kg

Tarvikkeet 
Vakiovarusteet

Saatavilla lisätarvikkeina AT-LP5DT pölysuoja ja saranat

Saatavilla olevat muut lisävarusteet ATN95EX neula, AT 95EX äänirasia

* Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestelmävaatimukset

Kuormitusimpedanssi, 

Äänirasia: AT95EX Dual Moving 
Magnet ;  Rasiakelkka A T-HS10  
Irrotettava virtajohto (3-nap., Schuko)
2 x RCA/2 x RCA uros johto
  USB Kaapeli

Tallennusohjelmisto
Äänirasian kohdistus ja ripustuslevy 
Pölysuoja AT-LP50DT + saranat

Toimintaperiaate

Vetomenetelmä

Levysoitin

Polar Audio Oy

Maahantuoja: BergsalaHandic AB

DC-suoraveto
Suoraveto

Malli
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