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Gramofony New Horizon jsou italským produktem se vším všudy. Jejich design, použité 
materiály a řemeslné provedení vytváří estetiku, kvalitu a originalitu Made in Italy. 
Inženýrům společnosti New Horizon jde především o kvalitní gramofon za mimořádně 
zajímavou cenu s precizním výrobním zpracováním. 
Tyto přehrávače vinylů z Itálie jsou vybaveny vším co je řadí do kategorie výrobků 
nejvyšší kvality. Základní modely, jako například 129, nastavují nové standardy ve své 
třídě gramofonů. Jsou vybaveny protiprachovýn plexisklovým krytem a osazeny 9" 
hybridním ramenem s výběrem  MM nebo MC přenosky. Největší předností je ovšem 
rigidní antivibrační šasi vyrobené z HDF materiálu. Přesné inverzní ložisko s kuličkou 
vyrobené z oceli a hliníku zaručuje minimální tření v horizontální i vertikální rovině. To 
znamená, že hřídel je pevnou součástí základní desky a pouzdro ložiska je součástí 
talíře. Těžiště talíře je výrazně pod bodem zavěšení a ložisko tak má minimální tření 
čímž je dosaženo klidnějšího chodu a snížení hlučnosti. Ultra tichý motor je zavěšen 
pomocí přesně kalibrovaných ocelových pružin a zcela oddělen od šasi. Tím je 
zabráněno přenosu vibrací do šasi. Vysoký točivý moment aktivně přispívá k 
pravidelnosti a plynulosti otáčení desky bez závislosti na kolísání napájecí sítě.  Pro 
připojení přístroje slouží pár pozlacených RCA konektorů se zemnící svorkou. Součástí 
balení je i velmi robusně provedený signálový kabel z ultra čisté OFC mědi. 
Tyto vlastnosti zaručují maximální poslechový zážitek a zvukovou kvalitu.  
 

 



New Horizon
Kód: 129C-0
Gramofon s řemínkovým pohonem. 9" hybridní
rameno HN-91, 12 mm akrylátový talíř, bez
přenosky. Výstup RCA. Protiprachový kryt. Barevné
provedení černý mat, světlý drevěný dekor, tmavý
dřevěný dekor. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 14 800 Kč

Kód: 129C
Gramofon s řemínkovým pohonem. 9" hybridní
rameno  HN-91, 12 mm akrylátový talíř, přenoska
Audiotechnica AT-VM520EB s eliptickým hrotem.
Výstup RCA. Protiprachový kryt. Barevné provedení
černý mat, světlý drevěný dekor, tmavý dřevěný
dekor. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 17 800 Kč

Kód: 129C-H
Gramofon s řemínkovým pohonem. 9" hybridní
rameno HN-91, 12 mm akrylátový talíř, přenoska
MC HANA EH/EL s eliptickým hrotem 15Hz až
25kHz. Výstup RCA. Protiprachový kryt. Barevné
provedení černý mat, světlý drevěný dekor, tmavý 
dřevěný dekor. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 22 800 Kč

Kód: 201-0
Gramofon s řemínkovým pohonem. Hybridní
rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř, bez
přenosky. Výstup RCA. Barevné provedení černý
mat, bílý polomat. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 21 800 Kč

Kód: 201
Gramofon s řemínkovým pohonem. Hybridní
rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř, přenoska
Audiotechnica AT-VM520EB s eliptickým hrotem. 
Výstup RCA. Barevné provedení černý mat, bílý 
polomat. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 24 800 Kč

Kód: 201-H
Gramofon s řemínkovým pohonem.  Hybridní
rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř, MC přenoska
HANA EH/EL s eliptickým hrotem 15Hz až 25kHz.
Výstup RCA. Barevné provedení černý mat, bílý
polomat. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 29 800 Kč

Kód: 202-0
Gramofon s řemínkovým pohonem, s dvouvrstvým
šasi. Hybridní rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř,
bez přenosky. Výstup RCA. Barevné provedení
černý mat, bílý polomat. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 26 800 Kč

Kód: 202
Gramofon s řemínkovým pohonem, s dvouvrstvým
šasi. Hybridní rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř,
přenoska Audiotechnica AT-VM520EB s eliptickým
hrotem. Výstup RCA. Barevné provedení černý mat,
bílý polomat. (obr. pouze ilustrační) 

MOC vč. DPH: 29 800 Kč

Kód: 202-H
Gramofon s řemínkovým pohonem, s dvouvrstvým 
šasi. Hybridní rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř,
MC přenoska HANA EH/EL s eliptickým hrotem
15Hz až 25kHz. Výstup RCA. Barevné provedení
černý mat, bílý polomat. (obr. pouze ilustrační)

MOC vč. DPH: 33 800 Kč

Kód: 203-0
Gramofon s řemínkovým pohonem, s třívrstvým 
šasi. Hybridní rameno NH95, 20 mm akrylátový talíř,
bez přenosky. Výstup RCA. Barevné provedení
černý mat, bílý polomat. (obr. pouze ilustrační)

MOC vč. DPH: 34 800 Kč

Kód: 203
Gramofon s řemínkovým pohonem, s třívrstvým
šasi. Hybridní rameno NH95 , 20 mm akrylátový
talíř, přenoska Audiotechnica AT-VM520EB s
eliptickým hrotem. Výstup RCA. Barevné provedení
černý mat, bílý polomat. (obr. pouze ilustrační).

MOC vč. DPH: 36 800 Kč

Kód: 203-H
Gramofon s řemínkovým pohonem, s třívrstvým 
šasi. Hybridní rameno NH95 , 20 mm akrylátový
talíř, MC přenoska HANA EH/EL s eliptickým
hrotem 15Hz až 25kHz. Výstup RCA. Barevné
provedení černý mat, bílý polomat. (obr. pouze
ilustrační).

MOC vč. DPH: 40 800 Kč
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New Horizon
Kód: ALE
Externí napájecí zdroj s přepínáním rychlostí.

MOC vč. DPH: 9 800 Kč

Kód: GD Clamp
Přítlačné středové závaží z leteckého Aluminia,
hmotnost 500g.

MOC vč. DPH: 1 880 Kč

Kód: GD ALMAT
Podložka gramofonové desky,  Alcantara.

MOC vč. DPH: 1 980 Kč

Kód: GD ADAPTER 45
Adaptér pro 7" (SP) desky 45 ot/min.

MOC vč. DPH: 340 Kč

Kód: Dust Cover
Protiprachový kryt.

MOC vč. DPH: 1 880 Kč
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