
Analoge puristen opgelet: wij stellen aan u de TT-15S1 Premium 
Range-draaitafel voor. Uitgerust met een solide acrylhars- chasis in de 
designstijl van de Premium Range, een 3 cm dikke, zware acrylplaat 
met zwart plaatvilt, massieve aluminium poten en geavanceerde 
keramische lagers, zodat chassisresonantie praktisch volledig wordt 
geëlimineerd. Het exclusieve MM-systeem van Marantz in een stijlvolle 
ebbenhouten kast is rechtstreeks bevestigd aan de hoogwaardige 
audioverbinding, waardoor signaalweerstand tot een minimum wordt 
beperkt. De geanodiseerde arm is perfect afgestemd op de eenheid. 
De motor is gedempt en geïsoleerd van het chassis zodat trillingen 
niet kunnen doorwerken. En een ‘Clever Clamp’-systeem zorgt voor 
een uitmuntend contact van de schijf met de plaat. Het magnetische 
anti-skatingsysteem is contactvrij om ongewenste naaldspanningen te 
elimineren en de continue siliconenriem staat garant voor draainauw-
keurigheid. De TT-15S1 is de ultieme aanwinst voor het home audio-
systeem van elke audioliefhebber.

Hoofdkenmerken

• Acryl frame met massieve aluminium voet
• 3cm dikke acryl schijf
• Keramisch kogellager
• Marantz exclusief MM systeem in ebbenhouten lichaam
• Direct bedraad systeem
• Eindeloze siliconen riem

EAN

EU TT15S1/N1M 4951035904848 
UK TT15S1/T1 4951035904855 

www.marantz.nl

TT-15S1 Draaitafel

Product informatie



www.marantz.nl

EIGENSCHAPPEN TT-15S1

Motor: AC/DC o / -

Aandrijfsysteem: Riem/Direct o / -

Lager: Keramisch/Metaal o / -

Bediening: Automatisch/Handmatig - / o

Snelheid: 33-1/3 & 45 RPM o / o

Naald (MM/MC) o / -

Naaldversie Marantz Virtuoso Ebony

Riem: Rubber/Siliconen - / o

SPECIFICATIES

Nominaal uitgangsvermogen 3 mV / 1 kHz

Freq.- bereik 20 Hz - 20 kHz

Signaal-ruisverhouding 80 dB

ALGEMEEN

Clever clamp o

Verkrijgbare kleuren: Zwart/Wit - / o

Maximale afmetingen (b x d x h) in mm 440 x 350 x 110

Gewicht in kg 8.9
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