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GOLDRING MAGNETISCHË STEREO-ELEMENTEN
Een naam met wereldfaam
geluiden worden onberispetijk en zuiver weergegeven,
zonder ook maar de geringste vervalsing.
De zo klein mogelijk gekonstrueerde elementen zijn uiterst
nauwkeurig in huri zwaartepunt uitgebalanceerd om de Íijne
overgangen tussen de klanken te waarborgen en het
sluiereffekt (het zgn "gebrek aan definitie"), te verhinderen.
Elk GOLDBING element spoort ook bii lage snefheden zo
Íeilloo§, dat ook de allerf ijnste toonnuance§ behouden blijven.
De elementen zijn voorzien van een mu-metalen bromaÍscherming en kunnen op eenvoudige wijze Ín bijna elke
toonarm worden gemonteerd. De diamantnaalden zijn van het
gemakkel ijk verwisselbare i nsteektype.

GOLDRING is een naam die nog dateert uit de periode van de
grammofoon rnet geluidshoorn. Toen al kwam
GOLDHING op de proppen met een voor die tijd volkomen
revolutionaire "toonkop" (iawet, met trilmembraan en stalen
naald), die altes wat ertqt dan toe op dat gebied bestond verre
overtrof

.

Die vooruitstrevende ontwikkelingslust is tot op de huidige
dag de grote kracht van GOLDRING gebleven. Ook de
moderne magnetische sterëo-elementen van GOLDRING staan
technisch op het voorste plan en zijn kwalitatief van een

internationaal erkend topniveau. Zelfs de meest subtiele

Type
Frekwentiebereik
Gevoeligheid bij 1000 Hz

lnduktie bij 1000 Hz

Kompliantie

Kanaalscheiding bij 1000 Hz
Bereik afspeelgewicht
Aanbevolen aÍspeelgewicht
Afslu itweerstand
Gelijkstroom weerstand
Aansluitpennen (4)
Montage norm
Gewicht
Diamant
Naaldpunt massa
Naaldpunt-radius
Kleur naaldhouder

NG-2

NG-28

MD
10-25.000 Hz
4 mV/5 cmlsek.
480 mH
30 x '10-o cm,/dyne

MD
20-19.000 Hz

MD
20-20.000 Hz

20 x 10-6 cm/dyne

G-820E
MD
10-25.000 Hz
5 mV/5 cmlsek.
480 mH
25 x 10-6 cm,/dyne

16x 10-o cm/dyne

18x10ocm/dyne

>20d8

>20d8

>20d8

>20d8

2 gram

1.5-4 grarn

2 gram

0.75-2 gram

à25d8

47-100 kOhm
500 Ohm

47-100 kOhm
500 Ohm

47-100 kOhm
500 Ohm

verguld

verguld

RETMA
7.5 gram
D-110

G-800
MD
20-20,ooa Hz
5 mV/S cm/sek.
480 mH
20 x 10-6 cm/dyne

G-820
MD
20-20.000 Hz
5 mV/S cm/sek.
480 mH

>20d8
1.5-2.5 gram

.1mg
13u

wit

G-82OSE

8 mV/5 cm/sek.
480 mH

6 mV/5 cm/sek.
480 mH

0.6-1.75 gram
1.25 gram
47-100 kOhm
5O0 Ohm

2.5-4 gram
3 gram

verguld

verguld

verguld

verguld

RETMA
7 gram

HETMA
7 gram

RETMA

7 gram

RETMA
7 gram

7 gram

D-130

.1 mg

D-130SE

<1mg
15u
Lila

1.5 gram

D-130Ë

18í/x qI {ellipt)
Beige

47-100 kOhm
500 Ohm

1.5-3 gram

2.25 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
RETMA

D-521

< 1.2 mg

D-521 E

< 0.9 mg
181l

1Bu

18p x Bpr (ellipt)

x Bs (ellipt)
Geel

<1mg

Zwarl
Beige
DedoorGOLDRlNGtoegepasteverguldeaansiuitpennen garandereneengoedkontakt!

