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Pear Audio Turntables
Type

Omschrijving

Kleur

KID HOWARD + Cornet 1 Tonearm

Kid Howard is Pear Audio Blue's instapmodel Natural wood
draaitafel, ook al biedt het prestaties en
geluidskwaliteit die allesbehalve van
beginnersniveau zijn. De Kid Howard levert Piano Black
geluid en muzikale prestaties die de
verwachtingen ver overstijgen bij deze
prijsklasse.
Natural wood

Adviesprijs
€

3.599,00

€

4.189,00

€

3.999,00

€

2.700,00

€

2.990,00

€

3.700,00

€

2.390,00

€

2.690,00

€

2.790,00

KID THOMAS (excl. Tonearm)

Het doel was om de best mogelijke draaitafel
te maken. Elk detail, tot en met speciale
lagerolie, exclusief ontwikkeld voor Pear
Audio. Het toont aan dat elk niets aan het
toeval is overgelaten. De zorgvuldige
Black natural wood
materiaalkeuze, zelfs op de meest
ogenschijnlijk onbeduidende plaatsen. Het
resulteerde in een prachtig huwelijk van
materialen. De Kid Thomas is het topmodel!

€

4.800,00

KID PUNCH (excl. Tonearm)

Opvallend in uiterlijk en uitvoering, met een
opgehangen dubbele sokkel, identiek aan die
van het topmodel, Kid Thomas.
Black natural wood
Een draaitafel voor de serieuze audiofiel die
hoge eisen stelt aan de geluidskwaliteit.

€

3.700,00

€

2.400,00

€

2.990,00

KID HOWARD + Cornet 1 Tonearm

KID HOWARD + Cornet 2 Tonearm

CAPTAIN JOHN HANDY + Cornet 1 Tonearm

Massief houten sokkelmateriaal als van het Natural wood
topmodel Kid Thomas, maar met het
compacte formaat als de Little John,
CAPTAIN JOHN HANDY SE + Cornet 1 Tonearm superieure voet demping en motorisolatie. Natural wood
Dezelfde hoge kwaliteit lage koppel motor en
ontwerp principes als het top model, Kid
Thomas.
CAPTAIN JOHN HANDY SE + Cornet 1 Tonearm
High Gloss Finish

LITTLE JOHN + Cornet 1 Tonearm

LITTLE JOHN + Cornet 1 Tonearm

LITTLE JOHN SE + Cornet 1 Tonearm

Little John beschikt over een essentiële
parameter in het ontwerp van de draaitafel: High Gloss laquer
bijpassende materialen die de resonantie op
natuurlijke wijze kunnen regelen en die
gefaseerd in fase zijn. De componenten zijn Piano Black
geselecteerd om perfect samen te werken,
waardoor het geheel meer is dan de som van
de onderdelen - het creëren van een
High Gloss laquer
draaitafel in sonische harmonie.

Pear Audio Turntables excl. Tonearm

KID HOWARD (excl. Tonearm)

KID HOWARD (excl. Tonearm) - Piano Black

Kid Howard is Pear Audio Blue's instapmodel Natural wood
draaitafel, ook al biedt het prestaties en
geluidskwaliteit die allesbehalve van
beginnersniveau zijn. De Kid Howard levert
geluid en muzikale prestaties die de
verwachtingen ver overstijgen bij deze
Piano Black
prijsklasse.

Specificaties, adviesprijzen en modelaanbod kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. Adviesprijzen zijn
consumentadviesprijzen inclusief BTW. Leveringen geschieden onder onze leveringsvoorwaarden en zijn op te vragen via
info@terrason-audio.nl. Deze prijslijst is geldig per 22 juli 2019
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Pear Audio Upgrades
De Cornet 1 toonarm deelt de meeste van
dezelfde prestatiekenmerken als de duurdere
Cornet 2 - long grain Carbon fiber, Unipivot
design, in-line headshell en een prachtige
combinatie van materialen.

Cornet 1 Tonearm

€

1.399,00

€

1.799,00

€

699,00

Power Supply New Reference

Pear Audio heeft een aparte voeding
gecreëerd die een ultrastabiele AC-golfvorm
biedt om de motor aan te drijven. 3
snelheidsstanden en digitaal display. Deze is
beschikbaar als extra upgrade en past op alle
Pear Audio draaitafels.

€

1.499,00

Cones Standard

Standaard maat voeten voor Pear Audio
draaitafels

€

79,00

Cones Large

Verhogende voeten voor Pear Audio
draaitafels

€

99,00

Soundboard with 4 Pear Cones

Speciaal houten onderplint inclusief 4
standaard voeten

€

590,00

Cornet 2 toonarm - long grain Carbon fiber,
Unipivot design, in-line headshell en een
prachtige combinatie van materialen met een
nog hoogwaardiger design.
Pear Audio heeft een aparte voeding
gecreëerd die een ultrastabiele AC-golfvorm
biedt om de motor aan te drijven. Deze is

Cornet 2 Tonearm

Power Supply Basic

Specificaties, adviesprijzen en modelaanbod kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden. Adviesprijzen zijn
consumentadviesprijzen inclusief BTW. Leveringen geschieden onder onze leveringsvoorwaarden en zijn op te vragen via
info@terrason-audio.nl. Deze prijslijst is geldig per 22 juli 2019

