Najlepszy gramofon do 2000zł
Rega RP1 1370zł
Weź nowy Produkt Roku, gramofon
Rega RP3, ostrożnie obetnij koszty,
zachowując jednocześnie
niezmieniony wygląd, a otrzymasz
RP1. No proszę, jaki fajny gramofon!
Rega RP1 już drugi raz zdobywa
tytuł budżetowego Gramofonu Roku
i słusznie! Jeśli szukasz łatwego
w użytkowaniu gramofonu, który
jest solidnie wykonany i wspaniale
brzmi, nie słyszeliśmy o lepszym
wyborze w tej cenie.
W cenie otrzymujemy uzdolnioną
wkładkę MM Ortofon zamontowaną
w ekonomicznej wersji ,od dawna
podziwianego, ramienia Rega
RB300. Nie myśl, jednak, że relatywnie niska cena zestawu oznacza
niewystarczającą jakość; łożyskowanie główne w RP1 i ramię
zbudowane są z precyzją, która

mogłaby wywierać wrażenie
w dwukrotnie droższych gramofonach. Do tego wszystkiego dodaj
poczucie jakości, do której kilku
innych budżetowych rywali będzie
starało się zbliżyć.
Łatwa obsługa, znakomity dźwięk
Obsługa jest tak prosta, jak
to tylko może być w gramofonie.
Otrzymujemy gramofon z już
zamontowaną wkładką (i oczywiście
ramieniem) i pozostaje tylko
założenie talerza na swoim miejscu.
Oprócz trzech twardych stóp
gumowych nie ma żadnej formy
podwieszenia, więc staranne
umiejscowienie jest niezbędne, jeśli
chcesz wydobyć to co najlepsze z
tego gramofonu. Każdy gramofon
zabrzmi najlepiej na sztywnym,
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konkurentami jest nie tylko ilość
informacji wydobywanych z rowków
Rega rozwija ten podstawowy
płyty – aczkolwiek jest to
projekt przez dekady, więc solidność
imponujące w tej cenie – jego wielką
dopasowania i wykończenia są w
zaletą jest przekształcanie tych
najwyższej klasie. Prostota budowy
informacji w prawdziwe muzyczne
sprawia że gramofon jest również
przedstawienie.
łatwy w użytkowaniu.
Znaczące jest, że Rega angażuje
Podsumowując, otrzymujemy
słuchacza bardziej niż którykolwiek
dobrze wykonany i łatwy w użytkoz rywali o jakim słyszeliśmy i jakiewaniu zestaw, który będzie wspakolwiek mankamenty zdradzające
niale grał przez wiele lat. Nieźle jak
jego budżetową pozycję po prostu
na budżetowy gramofon, prawda?
nie przeszkadzają w odbiorze.

Jeśli szukasz łatwego
w użytkowaniu gramofonu,
który jest solidnie wykonany
i wspaniale brzmi, nie słyszeliśmy
o lepszym wyborze w tej cenie
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