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DUAL CS 618Q
MANUELE HIFI-PLATENSPELER

De direct aangedreven platenspelers van Dual staan al tiental-
len jaren bekend om hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Met 
de trillingvrije direct-drive in de CS 618Q blijft de draaisnelheid 
volledig stabiel en werkt de draaitafel zonder ruis of trillingen.
 
De geavanceerde, nauwkeurige en dubbel cardanische toon-
arm met pivot-kogellagers wordt gecombineerd met een  
Ortofon 2M Blue pick-up.

De platenspeler is voorzien van een auto-stopfunctie en een 
automatische toonarmlift om slijtage aan de naald te vermin-
deren wanneer deze naar het einde van de plaat beweegt.

DUAL CS 618Q

Nauwkeurige Direct Drive voor optimale 
geluidsprestaties.

Het dubbel cardanische ontwerp geeft de pick-up 
een optimale naalddruk.



DUAL CS 618Q

DETAILS:

Behuizing: Massief MDF

• Opties afwerking: Vinyl-fineer, glansverf, walnoot-fineer

• In de pootjes geïntegreerde trillingsdemper van elastomeer

• Afneembare stofkap

Draaiplateau: Gegoten aluminium, gedempt

• Zware rubberen mat voor resonantiedemping

• Nauwkeurig gegoten aluminium draaiplateau met 8 mm 
 rubberen dempingslaag 

• Massieve plateaulager met een spindel van gehard
 staal in een messing bus

Toonarm: Dubbel cardanisch ontwerp

• Autostop-functie met geautomatiseerde toonarmlift

• Instelbare naalddruk en anti-skating

• Constructie van massief aluminium met nauwkeurig 

 scharnierende pivot-kogellagers

Aandrijving: Directe aandrijving

• Hoogwaardige directe aandrijving, gestabiliseerd met kwarts

• Geen trillingen door kernloze spoelen

• Geen magnetische velden meer met dubbel afgeschermde 
 rotormagneten
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Motor:
Aandrijving: Directe aandrijving

Draaisnelheid: 33/45/78 rpm

Wow & Flutter: < ±0,07 % (DIN WTD)

Toonarm:
Auto-Start/-Stopfunctie: Auto-Stop / 
 Auto Tonarmlift

Lager: 4 x pivot-kogellagers /   
 dubbele cardanische ophanging

Effectieve lengte: 221,5 mm

Offset hoek: 25,6°

Overhang: 19 mm

Type: Statisch, contragewicht

Naaldrukrange: 0 g to 4 g

Gewichtsrange element: 5 g to 9 g

Element: Ortofon 2M Blue

Draaiplateau:
Materiaal:  Gegoten aluminium,
 gedempt

Mat:  Rubber 2,5 mm

Lager:  Gehard stalen spindel 
 Messing bus

Diameter:  305 mm

Gewicht (incl. Mat): 1450 g

Behuizing:
Materiaal behuizing: Massief MDF

Behuizingsoppervlak: Vinyl fineer / Zwart   
 Optie: Hoogglans / Zwart              
 Optie: Fineer / Walnoot

Voet: Ø 62 mm / Elastomeer

Connectie: RCA-uitgang

Phono-aansluiting: Ja

Line-out aansluiting: Ja

Digitale uitgang: X

Afmetingen, stofkap gesloten: 435 x 367 x 145 mm

Afmetingen, stofkap open: D: 415 mm / H: 400 mm

Gewicht: 7 kg


