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Hama przedstawia swój pomysł na gramofon
W ostatnich latach do łask wróciło zainteresowanie analogowymi płytami,
a co za tym idzie, również gramofonami. Marka Hama już niebawem
wprowadzi na rynek swój model gramofonu, który pozwoli nie tylko
odtwarzać klasyczne płyty, ale też je digitalizować na nośnik USB lub SD,
bez potrzeby korzystania z komputera lub dodatkowego oprogramowania.
Co jeszcze kryje w sobie gramofon TT3000RBT?

Muzyka nie tylko z winyla
Chociaż gramofon od marki Hama przede wszystkim pozwala słuchać płyt winylowych, ale także jesteśmy w
stanie odtworzyć muzykę z wbudowanego radia, za pomocą Bluetooth, nośników USB i SD, a także za pomocą
podłączenia do wejścia AUX-In. Połączenie sieciowe o napięciu od 100-240 V pozwala na globalne korzystanie z
adaptera dla danego kraju. Wygodny panel sterowania umożliwia z kolei wygodny wybór trybów pracy. Komfort
korzystania z gramofonu wspomaga wysokiej jakości aluminiowy stół obrotowy zapewniający zniwelowanie
wibracji i równomierną pracę. Dodatkowo zastosowano przeciwwagę dla wyrównania ramienia igły. W praktyce
oznacza to ochronę zapisu przed zarysowaniem. Całość urządzenia chroni osłona przeciwpyłowa.
Dźwięk, który zaskakuje
Jakość nagrań na płytach winylowych doceniana jest przez największych melomanów. W przypadku modelu
TT3000TBT producent zastosował kontrole wysokości dźwięku (+10% -10%), co pozwala na regulację prędkości
odtwarzania. Urządzenie charakteryzuje się prędkościami obrotu płyty: 33 1/3 obr/min oraz 45 obr/min. Co
więcej, by ustawić idealnie prędkość, mamy do dyspozycji światło stroboskopowe – jeśli wytwarza ono ciągłą
linię, możemy mieć pewność, że prędkość obrotu płyty i działanie ramienia są perfekcyjnie nastawione. Sam
odbiór wspierany jest przez wkładkę gramofonową Audio-Technica (AT-3600L), uważaną za jedną z najlepszych
dostępnych na rynku.
Wciąż rozwijająca się moda na gramofony, a co za tym idzie, popyt na winylowe płyty, sprawia, że coraz więcej
producentów elektroniki użytkowej decyduje się wprowadzić swoje modele na rynek. Obecnie marka Hama
proponuje kupno swojego autorskiego gramofonu na terenie Niemiec w kwocie 149 euro, jednakże w Polsce
dostępny jest on na zamówienie w kwocie 450-500 zł. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.

Informacje o firmie HAMA
Z ofertą 18.000 produktów Hama jest wiodącym specjalistą w dziedzinie akcesoriów foto, video, audio,
telekomunikacja, multimedia, zatrudniając około 2500 pracowników na całym świecie.
Tylko w siedzibie firmy w Monheim, w Niemczech pracuje ponad 1500 osób z duzym osobistym
zaangazowaniem w sukcesy przedsiebiorstwa. Dzialania centrali wspierane sa przez liczne filie oraz partnerów
handlowych w calej Europie, gdzie zatrudnionych jest okolo 800 pracowników. W ten sposób Hama jest obecna
na swiatowych rynkach ze swoimi wysokiej jakosci produktami i kompetentna obsluga.
Hama Polska
Milowym krokiem w procesie podboju rynków wschodnich było otwarcie w roku 2000 nowego oddziału Hama w

Polsce. Hama Polska została utworzona 01.10.2000 w stolicy Wielkopolski – Poznaniu. Rozwijając dystrybucję
akcesoriów w całym kraju Hama odnotowała liczne sukcesy, konsekwentnie budując swój prestiż i markę. Dzięki
poświęceniu i wielkiemu zaangażowaniu swoich pracowników Hama rozrosła się, zmieniając swój profil z małej,
zatrudniającej kilka osób firmy, na firmę średnią z dużymi perspektywami na przyszłość.
Hama Polska posiada w swojej aktuanej ofercie ponad 4. 000 produktów, gwarantując jednocześnie ich wysoką
jakość oraz różnorodność.
Polityka asortymentowa Hama Polska polega na wprowadzaniu na rynek najnowszych światowych trendów i
utrzymaniu pełnej dostępności produktów. Ciągły kontakt z pasjonatami techniki, użytkownikami PC, GSM,
fotografikami pozwala nam na wyczucie potrzeb naszych klientów.

