
TISKOVÁ ZPRÁVA

Symetrické připojení nabírá na síle!

S hrdostí oznamujeme, že set gramofonu X2 B a předzesilovače
Phono Box S3 B byl oceněn jako „Nejlepší vinylový systém 2022 - 
2023“.

V počátku tohoto roku společnost Pro-Ject uvedla na trh řadu pro-
duktů True Balanced s technologií symetrického zapojení pro 
phono reprodukci. Výhody této technologie okamžitě a jasně 
přesvědčily porotce EISA. Doufáme, že v blízké budoucnosti se sy-
metrické zapojení prosadí mnohem více aby z něj mohlo těžit stále 
více milovníků vinylu. Nyní se otevírají ty nejlepší, dříve nedo-
stupné, možnosti pro poslech vinylové desky.

Další informace naleznete na následujících stránkách.
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https://www.dropbox.com/sh/eqsvwbvlmyiacno/AAAL6ZyXrIizpwaQCmoUaJbEa?dl=0
https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Pro-Ject X2 B & Phono Box S3 B:
Vítězná kombinace
OFICIÁLNÍ citace ceny EISA:
Milovníci vinylu, kteří míří výš než ke gramofonu zá-
kladní úrovně, nebudou pravděpodobně hledat nic 
jiného než Pro-Ject X2 B. Tento nový symetrický 
upgrade oceňovaného modelu X2, vybaveného vyni-
kající MC přenoskou Ortofon Quintet Red na tlu-
meném karbon-hliníkovém rameni, nabízí brilantní a 
nádherný zvuk. Jeho 2 kg těžký akrylový talíř a pevné 
masivní šasi (ve čtyřech povrchových úpravách), za-
ručí konzistentní přehrávání bez rezonancí. Phono 
předzesilovač Pro-Ject Phono Box S3 B je pak ide-
álním partnerem pro X2 B – tento všestranný malý 
box zprostředkuje výhody symetrického připojení od 
přenosky k zesilovači a zní skvěle.
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Historie společnosti Pro-Ject

Společnost Pro-Ject byla založena v roce 1991, během náporu kompaktních disků a CD přehrávačů, s po-
sláním nabídnout ten nejlepší analogový zážitek za rozumnou cenu. V době, kdy byla digitální audio média 
na vzestupu a vinyly byly prohlášeny za zastaralé a mrtvé, Heinz Lichtenegger udržel svou víru v jedno-
duchý, ale zároveň nejlepší způsob, jak si užít hudbu – gramofony.

Naším cílem je přivést co nejvíce lidí k úžasnému koníčku, kterým je Hi-Fi audio, a poskytnout skutečný ste-
reo zážitek za nejnižší možnou cenu. Nejlepší způsob, jak začít, je se slušným gramofonem. Chceme dát zá-
kazníkům zpět právo zvolit si, co potřebují, aniž bychom naše produkty přeplňovali zbytečnými funkcemi.

V Pro-Jectu se snažíme vytvářet úžasné produkty s dokonalou hodnotou. Používáme pouze ty nejlepší
komponenty za danou cenu a naše ručně vyráběné zboží vyrábíme výhradně v Evropě. S ohledem na bu-
doucí trendy se vždy snažíme vyhovět potřebám trhu.

Naše vášeň a nadšení byly uznány mnoha uznávanými magazíny. Za naše gramofony a elektroniku jsme v
průběhu let získali množství ocenění od renomovaného Hi-Fi tisku. Naše produkty byly také použity v bez-
počtu televizních pořadů a filmů.

Díky špičkovým technologiím a strojům můžeme vytvářet vizuálně estetické produkty, aniž bychom ztratili 
smysl pro ty nejjemnější detaily. Úzce spolupracujeme s partnery z hudební branže, jako jsou Universal 
Music Group (The Beatles), Third Man Records (Jack White), The Rolling Stones, Parov Stelar nebo světozná-
mé Hard Rock Café. Spolupracuje s námi i řada lídrů v oboru, např. Vídeňští filharmonici nebo Ortofon při
svým jubileích. S těmito partnery vytváříme speciální limitované edice produktů, abychom našim zákaz-
níkům poskytli ještě více možností a radosti.
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