GOLD NOTE
İTALYAN SESİ

Gold Note, 2012 yılında Floransa’da Maurizio Aterini tarafından kurulmuş ve High-End ses endüstrisinde önde gelen bir İtalyan üreticidir. Gold Note’u kuran Maurizio Aterini, High-End ses endüstrisinde
20 yılı aşkın tecrübe edindikten sonra, kurduğu Gold Note’un şu anda hem CEO’su, hem de markanın
itici gücüdür.
Her ürünümüzün tasarlanıp, bulunabilen en kaliteli malzemelerle bünyemizde imal edildiği ana tesisimiz, Floransa’nın etrafını saran muhteşem Toskana kırlarında yer almaktadır. Biz, gerekli olan tüm
dijital ve analog ürünleri ve aynı zamanda hoparlörleri sunabilen ve müşterilerine baştan sona Gold
Note ürünlerinden oluşan bir sistem kurabilmenin keyfini yaşatan dünyadaki birkaç markadan biriyiz.
İtalyan zanaatkârlığının beyanı olan ürünlerimiz 40’tan fazla ülkede satılmaktadır. Distribütörlerimizin
detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz: www.goldnote.it/contacts
Bize has sesi üretebilen ve tatmin edici bir müşteri deneyimi yaşatan bileşenlerin her birini titizlikle tasarlayarak, gelenek ve inovasyonu tüm ürünlerimizde azami hassasiyetle birleştiriyoruz. İlk başta insana zıt gibi gelen bu gelenek ve inovasyon bileşim konsepti, mirasımızın bize sağladığı köklü bir konsepttir ve ürünlerimizde geleneksel zanaatkârlıkla ve modern teknolojinin başarıyla birleştirildiği açıkça
görülmektedir. İtalya tarihi, mimarisi ve sanat şaheserleriyle tanınan bir ülke olmakla birlikte teknoloji
ve mühendisliği, yaratıcılığı ve teknik bilgi birikimini güzellikle birleştirmesiyle de ünlü bir ülkedir. Yarattığımız tüm ürünlerin gerçek kimliğimizi, aşkımızı ve benimsemiş olduğumuz değerleri yansıttığını
düşününce bu çok hoşumuza gidiyor.
Tüm bunlar bilgi ve uzmanlıklarını sunmak üzere işbirliği içinde çalışan ve firmamızın baş üyelerinin
liderlik ettiği 26 kişilik, tutkulu bir ekip sayesinde mümkün olabiliyor.
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GOLD NOTE
BİR TUTKU HİKÂYESİ

Gold Note’un hikâyesi, bu İtalyan markasının başarısının ardındaki itici güç olan Maurizio Aterini’nin
hikâyesidir. Maurizio genç yaşından beri müziğe ilgi duyan biri olarak, Hi-Fi’nin sihrini erkenden
keşfetmişti. Onun müzik tutkusu, yeniden ses üretimi sanatına ve özellikle de plaklara yönelik bir
saplantıya dönüşmüştü. Maurizio yirmi yaşına geldiğinde, binlerce plaktan oluşan bir koleksiyonu
vardı. Koleksiyonu genişledikçe, Hi-Fi sistemi de genişliyor ve Maurizio bileşenlerini yenilemek için
yatırım yaptıkça, sistemi gitgide çok daha iyi bir sistem haline geliyordu. Dostlarının arabası vardı ama
onun ise bir High-End ses sistemi…
Maurizio, “Hi-Fi benim hastalığımdı ama en sonunda bunun güzel ve sağlıklı bir hastalık olduğu
anlaşıldı,” diyor o günleri anarken.
GEÇMİŞİMİZ
Maurizio bir odyofil olmaktan haz alıyordu almasına ama bir yandan da aradığı sese tam olarak asla
ulaşmadan sürekli sistemini güncelliyordu ve bu onda bir tür tatminsizlik yaratıyordu. İşte Gold Note
fikri de buradan doğdu. Makine mühendisliği eğitimini, ilk projesi olacak olan pikaplar üzerine yazdığı
tezle tamamladı.
O farkına bile varamadan işler ilerlemeye başladı, zira mezun olduktan sonra kendi şirketini kurarak,
kendi tasarım ve çözümlerini ses sistemleri alanında başka markalara sunan bir orijinal malzeme
üreticisi olarak çalışmaya başladı. Bu, Maurizio’nun kariyerinin önemli bir parçasıydı, zira bu şekilde
onunla aynı müzik tutkusuna sahip birçok ilham verici ortak ve tasarımcıyla çalışma fırsatı bulmuştu.
BUGÜNÜMÜZ
Maurizio bugün kendi ses imzasını yaratmış ve Gold Note’u endüstrideki en büyük üreticilerden biri
haline getirmiş ve böylece farklı ülkelerde satılan ürünleriyle, kendi ülkesini gururla İtalyan Yapımı
kalitesiyle temsil etmekte olan biri olarak, tüm rüyalarını gerçekleştirmiş biridir. Maurizio’nun vizyonuna
yön veren en önemli şey, doğup büyüdüğü ve Floransa Rönesans’ının da yuvası olan Floransa şehridir.
“Rönesans felsefesi, büyük teknolojik inovasyonları ve devrim niteliğinde olmakla birlikte geleneklere
de bağlı fikirleriyle bize her gün ilham veriyor. Bu benim hakikaten de çok ilgimi çeken bir şey. Bizim
misyonumuz, altı asır evvelki o yenilikçi ruha dönüp bakmak ve gelecekte yolumuzu bulmaktır.”

ÜRÜNLERİMİZİN BAZILARINA GÖZ ATALIM
5 Ödül

8 Ödül

DS-10

IS-1000

Bu yeni nesil streaming cihazı ve DAC, bir kulaklık
girişi ve bir hat düzeyi pre-ampli içeriyor ve Hi-Fi sesin
geleceğine dair bizim vizyonumuzu temsil ediyor.

Çok hoş bir alüminyum şasi içine yerleştirilmiş ve cesur
İtalyan stiline sahip, eksiksiz bir High-End stereo sistem
hayal edin: İşte IS-1000 tam olarak budur.

14 Ödül

YENİ

PH-10

PH-1000

Yenilikçi ve sofistike bir fono katı olan PH-10, ideal bir
yeniden ses üretimine olanak sağlıyor.

Plaktan yeniden ses üretimi sanatını, inovasyon ve
zanaatkârlık vasıtasıyla yüceltiyor.

8 Ödül

2 Ödül

MEDITERRANEO

TUSCANY

Toskana mirasımızdan ilhamını alan bu pikap, güzellik
ve teknik kusursuzluğun eşsiz bir bileşimi.

20 yıllık tasarım deneyiminin ortaya çıkardığı bu ürün,
bugüne kadar yaptığımız en iyi kartuş olarak amiral
gemisi modelimizdir.

HİÇ EKSİKSİZ BİR STREAMING CIHAZI VE DAC

SONRAKİ NESLİN FONO KATI

İTALYAN TARZI PİKAP

SÜPER ENTEGRE AMPLİ

FONO KATLARININ DORUK NOKTASI

DÜŞÜK ÇIKIŞLI MC FONO KARTUŞ

KÂRLI ALIŞVERİŞ ÖDÜLÜ
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜN
“Gold Note PH-10 gerek
özellikleri gerekse sesiyle
gönlümü çaldı. Eskiye
dönüp, yeniden plaktan
müzik dinleme keyfini
sürmeye karar veren herkes,
bu harika analog cihazı
mutlaka incelemeli.”

TOO LOUD STAR - ÖNE
ÇIKAN ÜRÜN
“Gold Note Pianosa’yı
dinlemenizi ne kadar tavsiye
etsem az. Eğer bir basamak
üste çıkmaya karar verirseniz,
o zaman da Gold Note’un
Donatello gold kartuşuyla highend segmentine ciddi bir adım
atabilirsiniz.”

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜN
“Donatello’nun kurulumu
çok kolay ve zorlu müzik
pasajlarını çok büyük bir
rahatlıkla ve muhteşem
bir sesle sunuyor. Daha
başka ne isteyebilirsiniz
ki? Donatello şahsen
benim, 1000 dolarlık kartuş
kategorisinde referans
kartuşum haline geldi. Ve
üstelik de altın bir gövdeye
sahip? Ne kadar muhteşem
değil mi?”

EDİTÖRÜN TERCİHİ
ÖDÜLÜ

EDİTÖRÜN TERCİHİ
ÖDÜLÜ

“Aslına bakarsanız ben ya
çok yumuşak sesli ya da
çok sert ve keskin kenarlı
olmak üzere iki aşırı uca
kaçan bir şeyler bekliyorum.
Doğrusu, bunların hiçbirini
göremedim. Tam tersine,
fısıltı sessizliğinde işleyen
hızlı, doğru ve çok detaylı bir
fono katıyla karşılaştım.”

“Gold Note’un
Mediterraneo’su, bu fiyat
aralığındaki diğer pikapların
aksine, tak ve unut gitsin
türünden muhteşem bir plak
çözümü. Mükemmel yapımı,
şık görünümü ve çok yüksek
ses kalitesi, onu kusursuz ve
son derece cazip bir seçenek
haline getiriyor.”

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜN ÖDÜLÜ
KÂRLI ALIŞVERİŞ ÖDÜLÜ
“DS-10 adının üzerine kırmızı kalemle yazılması gereken şeyin, Gold Note
PA-10 ve DS-10 arasındaki sinerji ve entegrasyon olduğunu unutmamak
gerekiyor. Aynı markanın bileşenlerinin elbette kusursuz bir kazanç ve ses
eşlemesine sahip olması gerekir ama bildiğiniz üzere bu her marka için
geçerli değil. Bu durumda Gold Note ürün ailesinde bu tip bir uyuşmazlığın
bulunmamasının altını çizmek gerekiyor.
Gold Note PA-10, şimdiye kadar değerlendirme şansına sahip olduğum iki
adet 10 serisi cihazın niteliklerini koruyor. Gold Note PA-10’u, 2020 Mono
& Stereo Tavsiye Edilen Ürün ve Kârlı Alışveriş ödülüne layık görmemizin
sebebi de işte bu.”

IS-1000’in tonal kişiliği, orta ve daha üst perde baslardaki ekstra tazeliği ve gövdesiyle tüm midrange boyunca nötrdü.
Tiz oktavlar pürüzsüzdü ve kulağı hiç yormuyordu. Geçişken davranışı, aşırı çıkıntılı ve dikenli olmak yerine doğaldı.
Benim görüşüme göre, Gold Note müzikal açıdan dikkat çeken ve pek çok ayar ve entegrasyon yapma imkanı sunan
bir ürün yaratarak, odyofil düzeyi beklentileri karşılamış.

“Gold Note PH-10, çeşitli ekolayzır eğrileri, dokuz tane yük
empedansı, MM ve MC kartuşlar için uyumluluk da dâhil olmak
üzere çok sayıda güzel özelliğe sahip. Janine Elliot, fiyatına
kıyasla, kâğıt üzerinde gerçek olamayacak kadar iyi duran bu
cihazı dinledi.
Plak sevgim, ta 70’lerde kuruş kuruş para biriktirip aldığım Philips
entegre sistemdeki kristal pikaba dek uzanır. O zamandan beri,
birçok Hi-Fi cihaz hatta daha da eski cihazlar biriktirdim. Philips
sistemim her ne kadar tüm kayıtlarda standart RIAA ekolayzır
eğrisini izliyor olsa da, 1950 tarihli Leak Varislope preampli
NARTB, 780E ve 78NE de dâhil olmak üzere alternatifler
arasında seçme imkânı sağlıyordu. Gold Note’un PH-10 fono
katı da yine aynı şekilde size Decca London veya Amerikan CBSColumbia kayıtlarına özel bir çalım yapabilme imkânı sunuyor.”

EDİTÖRÜN TERCİHİ
ÖDÜLÜ
“2018’e ilave. Gold Note’un
Tuscany kartuşunu uzun
süre denedikten ve onu
daha üst basamaktaki iyi
ürünlerle kıyaslama fırsatı
bulduktan sonra, Mono
& Stereo Editörün Tercihi
Ödülü’nü tüm kalbimle
ona veriyorum. Tuscany, saf
müzikalitesi, dengeli sunumu
ve eşi benzeri görülmemiş
gerçekçiliğiyle bu ödülü
kesinlikle hak ediyor.”

KÂRLI ALIŞVERİŞ ÖDÜLÜ
“DS-10, içinde bulunduğu fiyat skalasındaki çoğu rakip ürünü ve
hatta daha pahalı ürünleri bile performans bakımından alt edebilir.
DS-10’un aynı zamanda dijital preampli görevini de üstleniyor
olması, onu fiyat açısından kesinlikle kaçırılmayacak bir ürün
haline getiriyor. Onu PA-10 ampliyle birlikte ve hatta daha da iyisi
çiftinin monoblok olarak işlev gösterdiği bir kurulumda dinlemek
hakikaten de isterdim.“

TURNTABLE OF THE YEAR
EDİTÖRÜN TERCİHİ ÖDÜLÜ 2020

OLAĞANÜSTÜ BİR ÜRÜN

“Valore hem fiyat/performans
oranı bakımından kusursuz
tonlanmış bir kartuşa sahip hem
de eşleşeceği türde sistemler
açısından çok mükemmel bir
dengeye oturtulmuş.”

OLAĞANÜSTÜ DEĞER
ÖDÜLÜ
“Bu yılki TONE’U
okuduysanız, İtalyan Gold
Note markasının fono kartuş
serisini de keşfetmişsiniz
demektir. Bu kartuşlarla
makul fiyata muhteşem
bir tonal denge, dinamik
ve çözünürlük elde
edebilirsiniz.”

HAKKIMIZDAKİ
GÖRÜŞLER

HAKKIMIZDA YAZILANLARIN HEPSİNE GÖZ
ATABİLİRSİNİZ

https://www.goldnote.it/reviews/

DS-10

STREAMING DAC VE KULAKLIK AMPLİSİ
DS-10, birer adet UPnP-DLNA Streamer, High-End D/A Dönüştürücü, Hat düzeyi Preampli ve
Kulaklık Amplisi içeren 4’ü 1 arada özelliğinde bir dijital kaynaktır. İlhamını büyük övgüler almış
olan IS-1000’den almış olan bu cihaz, çok kapsamlı bağlanabilirlik özelliklerini Bluetooth 5.0’ın sıra
dışı yüksek çözünürlüğüyle birleştiriyor. Bir High-End ses cihazında bugüne dek ilk kez görülen bu
özelliklerin yanında, çift güç KAZANÇLI kulaklık çıkışının olması da ona daha büyük bir çarpıcılık
katıyor.
10 Serisinin bir parçası olan DS-10, PH-10 fono katı ve PA-10 güç amplisi arasında kusursuz bir
bağlantı kurarak akıllı bir stereo sistemin çekirdeğini oluşturuyor.
Roon Ready özelliğine sahip bir cihaz olan DS-10, ayrıca tak-çal kurulum ve çok odalı çözümler
gibi niteliklere de sahip. DS-10’u akıllı telefon ve tablet uyumlu ve kullanımı son derece kolay olan
GN Control App ile kumanda ederek iOS ve Android için ücretsizdir), Roon, Airplay, Tidal, MQA,
Qobuz, Spotify ve Deezer üzerinden yayın akışı alabilir, ayrıca bir NAS veya bir USB flaş bellekte
depoladığınız dijital müzik koleksiyonunuza erişebilirsiniz.
DS-10 ayrıca onu diğer tüm DAC cihazlardan ayıran eşsiz bir özelliğe sahip – ses sinyali
değiştirilmeden ve ses kalitesi yüksek tutularak, PCM Ekolayzır eğrisi (Düşük Geçişli Filtre), YüksekFrekans dengelemesi ve dâhili güç profili doğrultusunda hareket edilerek cihazın davranışı çalınan
müziğe uyacak şekilde değiştirilebilmektedir. Biz buna Chameleon Mode (Bukalemun Modu) adını
verdik. Bu tip profiller, TFT ekranda görülen açık ve net menü sayesinde müzik çalımı sırasında gerçek
zamanlı olarak seçilerek eşsiz bir dinleme deneyimi yaratılabilmektedir. DS-10’UN size sunabileceği
benzersiz dinleme hazzını yaşamanın vaktidir.

ÖDÜLLER VE HAKKINDA YAZILANLAR
Okumak için tıkla

https://www.goldnote.it/hi-fi-electronics/ds-10/

IS-1000

SÜPER ENTEGRE AMPLİ
Entegre ampli IS-1000, benzersiz bir ses performansı sunmak üzere tasarlanmış ilk hakiki Hepsi Bir
Arada cihaz.
Güçlü bir A/B Sınıfı Entegre Ampliyi, bir tane MM/MC Fono Preampliyi, bir adet High-End DAC
cihazını ve bir adet yüksek çözünürlüklü streamer cihazını mükemmel bir şekilde birleştirerek bunların
hepsini tek bir kaynak olarak sunuyor.
A/B Sınıfı amplinin analog bileşenlerini, streamer ve DAC gibi dijital teknolojilerle bütünleştirerek,
sıra dışı bir ses kalitesine sahip yeni bir kaynak cihaz olan IS-1000’i yaratma ilhamını doğrudan amiral
gemisi modellerimizden aldık.
IS-1000 Roon Ready özelliğine sahip bir cihaz ve çok odalı sistemlerle tam uyumludur. Çok hızlıca
yapılabilecek tak ve çal kurulumu sayesinde IS-1000’i sadece elektrik fişine takıp, onu ağınıza (Wi&Fi
veya Ethernet) bağlayıp sonra da bir çift hoparlör bağladığınızda müziğin sonsuz olasılıklarını keşfe
çıkmaya hazırsınız demektir.
IS-1000’i, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden GN Control uygulaması vasıtasıyla (iOS ve Android
için ücretsizdir) kumanda ederek Roon, AirPlay, Tidal, MQA, Qobuz, Spotify ve Deezer üzerinden
yayın akışı alabilir, bir NAS veya USB flaş sürücülere depoladığınızı dijital müzik koleksiyonunuza göz
gezdirebilir ve elbette en sevdiğiniz plaklarınızı dinleyerek keyif yapabilirsiniz.

ÖDÜLLER VE HAKKINDA YAZILANLAR
Okumak için tıklayınız

https://www.goldnote.it/hi-fi-electronics/is-1000/

PH-10

BOL ÖDÜLLÜ BİR FONO KATI
PH-10, EQ CURVES, LOAD ve GAIN ayarları da dâhil olmak üzere birçok eşsiz özelliği bulunan ultra
becerikli bir fono preampli. Müziği en iyi bileşenlerle mümkün olabilecek en doğal haliyle yeniden
yaratmak için tamamen analog bir tasarımla üretilmiştir.
PH-10’un kolayca çalıştırılabilmesi için kullanıcı dostu bir Tekli Döner Düğme geliştirdik.
Bu döner düğme, renkli ekranla birlikte müzik geri çalımı sırasında her türlü ayarın gerçek zamanlı
olarak yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.
PH-10 ile çaldığınız kayda özel Ekolayzır eğrisini seçmekte özgürsünüz: RIAA, DECCA-LONDON veya
AMERICAN-CBS-COLUMBIA. Her bir eğri, üstün dinamik ve yüksek frekans uzantısı elde edilebilmesi
için, Gold Note’un Neumann master cut makinesi projesinden türetilmiş olan tescilli modern tasarımı
vasıtasıyla güçlendirilmiştir. PH-10’un performansının maksimuma çıkartmak ve ayrıca onun tam
potansiyelini sergileyebilmesini, müzikal gerçekliğin daha üst düzeylerine ulaşabilmesini, daha iyi
dinamikler ve daha iyi bir 3 boyutlu ses ortaya koyabilmesini sağlayan, harici olarak atanmış bir süper
iletken güç kaynağı olan PSU-10’u geliştirdik.

ÖDÜLLER VE HAKKINDA YAZILANLAR
Okumak için tıklayınız

www.goldnote.it/phono-stages/ph-10/

YENİ

PH-1000

EN İLERİ DÜZEY FONO KATI
PH-1000, bugüne dek yarattığımız en iyi fono katı. Her açıdan inovatif bir tasarıma sahip ve %100
İtalyan yapımı. PH-1000 içinde, A Sınıfı gömme bileşenler, bir adet A sınıfı kulaklık çıkışı, 40’tan
fazla Ekolayzır eğrisi ön ayarı, elle ayarlanabilen 4 adet özelleştirilebilir Ekolayzır eğrisi ve tercihe
bağlı olarak alınabilen bir A Sınıfı hat düzeyi preampli içermektedir.
40’tan fazla Ekolayzır eğrisi seçeneği sayesinde hayatınızda ilk kez neredeyse tüm kayıtları nasıl
yaratılmışlarsa öyle dinleyebileceksiniz. Hatta üç ana parametreyi elle ayarlayarak, Ekolayzır eğrilerini
özelleştirebileceksiniz. PH-1000’in tam manasıyla ezber bozan bir cihaz olmasının ve plak kayıtlarının
yeniden üretiminde yeni bir çağı başlatıyor olmasının sebebi budur.
PH-1000, 7 Gain ve 12 Load düzeyiyle ve aynı zamanda MM kartuşlara atanmış 6 adet Kapasitans
seçeneğiyle, en egzotik kartuşları bile mükemmel bir sinerjiyle sürebilen, yüksek performanslı analog
sistemlere göre ideal bir fono katıdır ve high-end stüdyo kaydına yönelik profesyonel bir cihazdır.
Üstelik müzik çaldığınız sırada Tekli Döner Düğmeyi ve ekranı kullanarak Ekolayzır eğrisi de dâhil
olmak üzere her türlü ayar değişikliği yapabilir, cihazı hassas bir ayarlamadan geçirebilirsiniz.
Tamamen analog alanında işleyen inovatif teknolojimiz sayesinde, ses kalitesini tamamen korurken,
mükemmel bir kullanım kolaylığı da sunabiliyoruz. Ara yüz dijitaldir ve ses yolundan bağımsızdır ki bu
cihazın tamamen analog olduğu anlamına gelmektedir. Sonuç olarak biz de bu şekilde ortaya, gürültü
oranı ultra düşük, gain’i yüksek ve hiçbir ses filtresi bulunmayan bir fono katı çıkarttık.
Cihazın tüm işlevleri esasen sese uygun gömme bileşenler ve contalı tek anahtarlar vasıtasıyla idare
edilmekte ve bu da sinyal yolunun daima kısa tutulmasını sağlayarak üstün ses kalitesini ve plak
kaydından en ince detayların bile alınabilmesini güvence altına almaktadır. Özel aygıt yazılımımızla
güçlendirilen PH-1000, gerekmesi halinde bir bilgisayar vasıtasıyla güncellenebilir.

https://www.goldnote.it/phono-stages/ph-1000/

MEDITERRANEO
TAM BİR İTALYAN

Mediterraneo’nun tüm detayları, onun ultra sert yapısını güçlendirmekte ve sonuç olarak zarif
pürüzsüz hatlar vasıtasıyla rafine bir teknolojik inovasyon elde edilmektedir.
60mm kalınlığındaki kavisli bazası, ilham kaynaklarımız Rönesans sütunlarından, sanatçılarından ve
Michelangelo Buonarroti ve Galileo gibi bilim adamlarından aldığımız büyük ilhamla geliştirilmiş çok
verimli bir konsept olan Katener Eğrisine dayanmaktadır.
Yıllanmış İtalyan ceviz ağacı kerestesinden yapılmış olan şasi böylesine eşsiz, soylu ve çok kaliteli bir
malzemenin, sıra dışı esneklik, mukavemet ve yüksek öz kütle gibi özelliklerinden yararlanmaktadır.
Üçlü baza yapısı, cilalanmış akrilikten 20mm’lik güçlü bir levha ve 3mm kalınlığındaki bir paslanmaz
çelik levha ile pekiştirilmiş ve böylece olağanüstü bir sönümleme kapasitesi ve denge elde edilmiştir.
Ahşap baza, anotlanmış alüminyumdan yapılmış, üç tane şık, geniş ve ayarlanabilir çivi ayak üzerine
oturmaktadır.
Ultra Sönümlenmiş Polimerden yapılmış olan 45 mm kalınlığındaki hassasiyeti yüksek tabla, kayış
tahriklidir ve Dört Çekirdekli bir mikro işlemci üzerinde geliştirilmiş ve bir adet ses dönüştürücü ile
beslenmiş, firmamıza tescilli bir sistem tarafından güçlendirilmektedir. Güç kontrolü AA dalgasını, 12V
senkronize motoru kusursuz bir şekilde yeniden sürecek şekilde yeniden şekillendirmekte ve bunu
titreşimleri ortadan kaldırırken, motorun torkunu da en muhteşem dinamikleri ve en ince detayları
sunabilecek şekilde iyileştirerek yapmaktadır. Güç Kaynağı Ünitesi, 33,3rpm ve 45rpm modunu ve
aynı zamanda ince hız ayarını elektronik olarak kontrol ederken bu ayarların hepsini hafızaya alır.
Mediterraneo’da, mükemmel bir kuplajlama toleransına sahip 60 mm’lik uzun rulman bir bulunuyor.
Bu rulman, mükemmel bir işleme akıcılığının elde edilebilmesi için rektifiye edilmiş çok sert karbon
çelikten yapılmıştır. Rulman sisteminin ise cilalanmış bronzdan yapılmış olması tablanın hiçbir takılma
yaşamadan dönebilmesini garantilemektedir.
ÖDÜLLER VE HAKKINDA YAZILANLAR
Okumak için tıklayınız

https://www.goldnote.it/turntables/mediterraneo/

TUSCANY

BUGÜNE DEK YAPTIĞIMIZ EN İYİ MC FONO KARTUŞ SERİSİ
Tuscany Serisinin çok kaliteli ve egzotik tasarımı, ödünsüz bir müzik hazzı yaşamak isteyen çok talepkar
kulakları tatmin edebilmek için yaratıldı.
Bu olağanüstü kartuşlarda, dünyanın en ünlü elmas iğne üreticisi olan Adamant-Namiki tarafından
geliştirilmiş, ultra ince bir Micro Ridge elmas iğne ucu bulunuyor.
Bu özel kesim, plak yivine derin teması garantiliyor. İnce ve uzun, altın kaplama pim konnektörler,
kolun kavrama yeriyle ideal teması sağlar ve enerji dağılımını ortadan kaldırarak, son derece sessiz ve
her bir detayı ortaya çıkartan bir arka plan için topraklamayı iyileştirir.
B-7 seramik kol ve Mediterraneo ikilisi, tamamen İtalya’da yapılmış hakiki bir High-End analog
sistemdir.
Tuscany kartuşların, saf gümüş ve bakır bobinlere sahip Gold ve Red olmak üzere iki modeli
bulunmaktadır.

ÖDÜLLER VE HAKKINDA YAZILANLAR
Okumak için tıklayınız

https://www.goldnote.it/turntables/tuscany/

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN FİYAT LİSTEMİZİ İNCELEYİN
https://www.goldnote.it/download/media/GN_2020_price_list.pdf

DS-10 - 3100,00€
DS-10 PLUS (Sahne Analog Giriş) - 3410,00€

IS-1000 (BB PCM1796; Phono MM/MC) - 5180,00€
IS-1000 LINE (BB PCM1796) - 4750,00€
IS-1000 DELUXE ( BB PCM1792A; Phono MM/MC) - 6500,00€
IS-1000 LINE DELUXE (BB PCM1792A) - 5950,00€

YENİ

PH-10 - 1750,00€

PH-1000 - 11328,00€
PH-1000 LINE (ön yükseltici ile) - 15930,00€

MEDITERRANEO
Gold Leaf - 7660,00€ (ile B-5.1) - 8675,00€ (ile B-7 Ceramic)
Italian Walnut - 7100,00€ (ile B-5.1) - 8100,00€ (ile B-7 Ceramic)
Black Lacquer - 6500,00€ (ile B-5.1)

TUSCANY
Gold - 8850,00€
Red - 5665,00€

İtalya, Floransa’da tasarlanmış el yapımı ürün üreticisi
www.goldnote.it

