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Best of Both Worlds set
T1 Phono SB, StreamBox S2 a Stereo Box S2

• Elektronická změna rychlost   /45 otáček za minutu
• Integrovaný přepínatelný phono předzesilovač
• Těžký talíř z 8 mm silného tryskaného skla s nulovou rezonancí 
• Těžké šasi precizně zpracované na CNC
• Vynikající MM přenoska s eliptckým hrotem ORTOFON OM 5e 
• Vysoce  přesné,  8,6  “  lehké  hliníkové  rameno  vyrobené  z

jednoho kusu včetně headshell
• Součástí dodávky je silně stíněný kabel Connect it RCA E
• Elegantní kryt prot prachu s nastavitelnými závěsy
• Podpora streamovacích služeb Spotfy a TIDAL
• Internetová rádia, TuneIn,  iHeartRadio
• Ovládání  bezplatnou  aplikací  „Pro-Ject  Stream  S2“  (iOS  /

Android) 
• Wi-Fi 802.11 b / g / n
• Hi-Fi kompaktní integrovaný zesilovač se   linkovými vstupy a

výkonem 2 x  7 W / Ω
• Pozlacené RCA konektory
• Variabilní výstup  ,5 mm na zadním panelu
• IR  dálkové  ovládání  úrovně  hlasitost,  přepínání  vstupu  a

pohotovostního režimu

                  Barvy komponent S2: 

Barvy gramofonu:

T1:

Rychlost: 33, 45 (elektronická změna rychlosti

Výstupy: RCA Phono / Line (přepínatelnéi

Dodávané příslušenství: Protprachový kryt, flcová podložka, 
napájecí zdroj
Zdroj napájení: 110 - 240 V / 50, 60 Hz; 15 V DC 800 mA

Spotřeba energie: 4,5 W max.

Rozměry: 415 x 100 x 335 mm (Š x V x Hi

Hmotnost: 3,8 kg neto

Stereo Box S2:

Zdroj napájení: 20 V / 3 A DC, 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Spotřeba energie: 3 A DC, < 1 W v pohotovostním režimu
Rozměry: 103 x 37 x 115 (125i mm (Š x V x Hi

Hmotnost: 422 g bez napájení

StreamBox S2:

Zdroj napájení: 5 V / 1 A DC, 110 – 240 V / 50, 60 Hz

Rozměry: 103 x 37 x 122 mm (Š x V x Hi

Hmotnost: 355 g
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Pro-Ject T1: Nová generace

T1  od  Pro-Ject  Audio  Systems  je  první  gramofon,  jehož  cílem  je
poskytovat  skutečně  vysoce  věrný  Hi-Fi  zvuk  i  pro  zákazníky  s
omezeným  rozpočtem.  Může  se  pochlubit  prémiovými  materiály,
stylovým  designem  i  bohatým  a  živým zvukem.  Díky  rozsáhlému
procesu  vývoje  se  podařilo  minimalizovat  kompromis  mezi
zvukovým  výkonem  a  velmi  nízkou  cenou.  Oprot základnímu
modelu  řady  T1  obsahuje  verze  Phono  SB  integrovaný,  vysoce
kvalitní  phono  předzesilovač  pro  přenosky  typu  MM  navržený
společností Pro-Ject a elektronické přepínání rychlost otáčení mezi
33 a 45 RPM.

Integrovaný phono předzesilovač s přepínatelným phono / line výstupem.

Posunutí audioflského designu na 
novou dostupnou cenovou úroveň

Jako pohonný systém většina alternatvních produktů z této cenové
kategorie  využívá  neřízené  stejnosměrné  motory  s  významným
kolísáním otáček. T1 Phono SB však přichází s naším osvědčeným
systémem  elektronicky  řízeného  motoru  s  vysoce  přesnou
rychlostí.  T1  Phono  SB  také  umožňuje  elektronické  přepínání
otáček mezi 33 a 45 ot / min. Výsledkem je tchý a stabilní systém
pohonu gramofonu.

Elektronický přepínač otáček    / 45 rpm mezi řídicí deskou DC / AC motoru pro dokonalou

stabilitu rychlost otáčení.

Motor  u  řady  T1  pohání  systém  řemínku  vedeného  kolem
subtalíře,  který  je  uložen  do  ultra  přesného  hlavního  ložiska  s
odchylkou 0,001 mm, s osou z kalené oceli v mosazném pouzdře.
T1 tedy využívá stejný systém, jako naše oceňované modely z vyšší
řady Essental    .

Vysoce kvalitní přenoska Ortofon OM5e s eliptckým hrotem a pohyblivým magnetem.

Rameno  řady  T1  je  inovovaný  model  založený  na  předchozích
designech Pro-Ject. Se svou přímou, 8,6 ” účinnou délkou a tuhou
hliníkovou  konstrukcí,  má  toto  jednodílné  rameno  ložiska  s
minimálním  třením  pro  zachování  absolutní  přesnost snímání.
Kromě  čistého  a  stylového  designu  eliminuje  jednodílné  rameno
také vibrace,  a  oprot ramenům s  odnímatelnou nebo přilepenou
headshell zaručuje mnohem lepší zvukové výsledky!

Součástí balení  je  nízkokapacitní  phono  kabel  s  polo-symetrickou
geometrií, protprachový kryt a plstěná podložka. T1 je tak připraven
k použití ihned po vybalení z obalu.
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Stream Box S2: Malý a pokročilý 

Na  současném  trhu  najdete  množství  různých  bezdrátových
streamerů.  Většina  z  nich  se  zaměřuje  pouze  na  dobrou  ovládací
aplikaci, avšak skutečná kvalita zvuku je vždy dána kvalitou použitého
D/A  převodníku  a  analogového  audio  výstupu.  Také  z  estetckého
hlediska jsou mnohé streamery pouze plastové krabičky, ve kterých
není žádný zesilovač ani jiné komponenty. 

Pro-Ject aktuálně vyrábí jedny z nejlepších mikro high-end zesilovačů
na trhu, jako jsou např. Maia S2 nebo Stereo Box S2. Právě pro tyto
produkty jsme vyvinuli vhodný streamer, který odpovídá kvalitě zvuku
a estetce těchto zesilovačů. Je velmi snadno použitelný, má ovládací
aplikaci  a  všechny  funkce  moderních  streamerů,  včetně  užitečné
funkce multroom! Nabízí podporu pro data s vysokým rozlišením až
24-bit / 192 kHz, stejně jako možnost připojení k více zařízením 

Stream Box  S2  lze  využít  také  pro  multroom  aplikace  a  vytvoření
nastavení  pro  několik  místností.  Kvalita  multroom  streamu  zde
zůstává na CD kvalitě (16-bit / 44,1 kHzi, což znamená pro multroom
enormní množství dat a zaručenou vynikající  kvalitu zvuku. Aby byl
zajištěn  bezchybný  přenos  streamu,  je  s  ohledem  na  vysoké
přenosové rychlost omezen počet zón na 10 nebo 6 (Ethernet nebo
Wi-Fii.  U zařízení  typu multroom, která nabízejí  vysoký počet zón,
jsou obvykle data streamována v nižší MP3 kvalitě. 

Kromě toho lze také připojit dvě jednotky k vytvoření stereofonního
páru (s přiřazeným levým a pravým kanálemi.

Tři  různé výstupy zaručují  fexibilní  řešení  pro  každý zvukový
řetězec. Fixní RCA výstup s linkovou úrovní signálu lze připojit k
předzesilovači pro nejčistší signál a vyhrazený variabilní výstup
lze  připojit  k  aktvním  reproduktorům  nebo  výkonovým
zesilovačům. Optcký výstup může dále předávat digitální signál
do  externího  D/A  převodníku.  Stream  Box  S2  je  také  plně
kompatbilní  se  službami  T DAL  a  Spotfy.  Díky  implementaci
Shairport  jsme dokonce mohli  uživatelům iDevice přidat další
možnost,  jak  odesílat  data  do  Stream Box  S2.  Také  příznivci
poslechu  internetového  rádia  budou  díky  Tune n  plně
uspokojeni.
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Stereo Box S2 - nejmenší audioflský integrovaný 
zesilovač!

Se  třemi  vstupy  s  linkovou  úrovní  signálu  nabízí  Stereo  Box  S2
všestrannost  pro  připojení  dalších zdrojů ve vašem audio systému.
Nejmenší  audioflní  integrovaný  zesilovač  na  světě  nabízí  dostatek
energie k tomu, aby rozehrál i náročné reproduktory. 

K  jedinému  variabilnímu  výstupu  (3,5  mm  jacki  lze  připojit  další
výkonový  zesilovač,  např.  Amp Box  S2,  aktvní  reproduktory  nebo
subwoofer. 

Se svými minimálními rozměry se hodí do každého prostředí a stylové
stříbrné nebo černé celohliníkové / kovové šasi  bude jistě skvělým
doplňkem  každého  interiéru.  Kovové  pouzdro  je  nejen  velmi
estetcké, ale zároveň účinně odolává vibracím a eliminuje nežádoucí
interference. 

Pro  větší  pohodlí  je  k  zesilovači  Stereo  Box  S2  dodáváno  dálkové
ovládání,  takže  pro  přepnutí vstupu nebo  změnu úrovně  hlasitost
stačí stsknutí jediného tlačítka!

Vysoce lesklá černá Vlašský ořech SatnBílá
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