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Vinylové desky a gramofony jsou v kurzu,  výroba a prodeje gramofonových desek stále rostou 
a ruku v ruce i nabídka gramofonů. Naprostou novinkou je gramofon firmy MAG-LEV Audio ze 
Slovinska. MAG-LEV ML1 je první gramofon na světě, u kterého se talíř s deskou vznášejí a 
raménko s přenoskou přehrává vynyl, který pluje ve vzduchu. 

Tenko koncept vznášejícího se talíře není jen efektní a samoúčelný, ale je především 
absolutním řešením eliminace nežádoucích vibrací, které se u většiny běžných gramofonů 
přenáší pomocí přenosky do zvuku. Většina konstrukcí to řeší různými způsoby, ale tento je 
bezesporu nejelegantnější a nejoriginálnější. 
Poloautomatický gramofon s inovativní a patentovanou technologií MAG-LEV Audio ML1 váží 
celkem 9,8 kg, je standardně vybaven raménkem Pro-Ject 9cc a přenoskou Ortofon OM 10. 
Gramofon má také softwarové přepínání rychlosti 33,3 a 45 otáček/min. 

 



MAG-LEV
Kód: ML-1-BS
Poloautomatický gramofon s inovativní a
patentovanou technologií volně plujícího talíře
MAG-LEV Audio ML 1 váží celkem 9,8 kg, je
standardně vybaven raménkem Pro-Ject 9cc a
přenoskou Ortofon OM 10. Rychlost gramofonu
33,3 a 45 otáček/min je přepínána digitálně.
Součástí gramofonu je záložní UPS systém, který
poskytne dostatek energie pro vypnutí přehrávání a
zabezpečení talíře podpůrnými hroty. Barva černá
/stříbrná.
MOC vč. DPH: 74 800 Kč

Kód: ML-1-BG
Poloautomatický gramofon s inovativní a
patentovanou technologií volně plujícího talíře
MAG-LEV Audio ML 1 váží celkem 9,8 kg, je
standardně vybaven raménkem Pro-Ject 9cc a
přenoskou Ortofon OM 10. Rychlost gramofonu
33,3 a 45 otáček/min je přepínána digitálně.
Součástí gramofonu je záložní UPS systém, který
poskytne dostatek energie pro vypnutí přehrávání a
zabezpečení talíře podpůrnými hroty. Barva
černá/zlatá.
MOC vč. DPH: 74 800 Kč

Kód: ML-1-W
Poloautomatický gramofon s inovativní a
patentovanou technologií volně plujícího talíře
MAG-LEV Audio ML 1 váží celkem 9,8 kg, je
standardně vybaven raménkem Pro-Ject 9cc a
přenoskou Ortofon OM 10. Rychlost gramofonu
33,3 a 45 otáček/min je přepínána digitálně.
Součástí gramofonu je záložní UPS systém, který
poskytne dostatek energie pro vypnutí přehrávání a
zabezpečení talíře podpůrnými hroty. Barva
bílá/černá.
MOC vč. DPH: 81 800 Kč

Kód: ML-1-WO
Poloautomatický gramofon s inovativní a
patentovanou technologií volně plujícího talíře
MAG-LEV Audio ML 1 váží celkem 9,8 kg, je
standardně vybaven raménkem Pro-Ject 9cc a
přenoskou Ortofon OM 10. Rychlost gramofonu
33,3 a 45 otáček/min je přepínána digitálně.
Součástí gramofonu je záložní UPS systém, který
poskytne dostatek energie pro vypnutí přehrávání a
zabezpečení talíře podpůrnými hroty. Barva dřevo /
černá / stříbrná.
MOC vč. DPH: 87 800 Kč

Kód: Dust Cover ML1
Protiprachový kryt na gramofon ML1 (ilustrační foto)

MOC vč. DPH: 6 000 Kč
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