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TD 158  volautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45 tpm, €  360,00
 met Thorens TP17 toonarm, Dual DN251S element en 
 beschermkap, leverbaar in zwart

TD 170-1  volautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45/78 tpm, €  445,00
 met Thorens TP18 toonarm, Ortofon OMB10 element en 
 beschermkap, leverbaar in zwart

TD 170/EV volautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45/78 tpm, €  499,00
 met Thorens TP18 toonarm, Ortofon OMB10 element en 
 beschermkap, met ingebouwde RIAA voorversterker, zwart

TD 190-2  volautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45/78 tpm, €  529,00
 met Thorens Precisie TP19-1 toonarm, Ortofon OMB10 element en 
 beschermkap, leverbaar in zwart of zilver
 
TD 235 halfautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45 tpm, €  699,00
 met TP19-1 toonarm, AT95A element en beschermkap, zwart

TD 235/EV halfautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45 tpm, €  729,00
 met TP19-1 toonarm, AT95A element en beschermkap, met ingebouwde 
 RIAA voorversterker, zwart

TD 240-2 volautomaat, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45/78 tpm, €  729,00
 met TP19-1 toonarm, AT95A element en beschermkap, zwart structuur
 idem, in hoogglans zwart of licht notenhout  €  799,00

TD 295mkIV halfautomaat, riemaangedreven (intern), synchrone AC motor, 33/45 tpm, €  869,00
 met TP41 toonarm, AT95A element en beschermkap, in zilver, 
 hoogglans zwart of hoogglans mahogany

TD 309 manueel bediend, riemaangedreven (intern), DC motor, 33/45 tpm, €  1.499,00
 met TP92 toonarm, AT95B element, rood of zwart gelakt of hoogglans witte
 rode of zwarte uitvoering

Thorens
Draaitafels houten chassis €

Adviesprijzen in euro’s per 4 juli 2012. Prijzen per stuk inclusief 19% BTW. 
Deze uitgave vervangt alle voorgaande. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
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TD 2015/A  manuele bediening, riemaangedreven (extern), separate synchrone AC motor, €  2.649,00
 33/45 tpm met TP92 toonarm, exclusief element, 25mm chassis, plateau 3,7kg
 leverbaar in transparant acryl
TD 2015/BC idem, exclusief toonarm en element   €  2.049,00
TD 2015/S2 idem, met SME M2-9 toonarm, exclusief element  €  3.899,00
TD 2015/30 idem, met SME 309 toonarm, exclusief element  €  4.389,00

  
TD 2035/A  manuele bediening, riemaangedreven (extern), separate synchrone AC motor, €  3.599,00
 33/45 tpm met TP92 toonarm, exclusief element, 33mm chassis, plateau 6,0kg
 leverbaar in acryl wit, rood, blauw, geel of zwart
TD 2035/BC idem, exclusief toonarm en element   €  2.999,00
TD 2035/S2 idem, met SME M2-9 toonarm, exclusief element  €  4.869,00
TD 2035/30 idem, met SME 309 toonarm, exclusief element  €  5.349,00

TD 350/251 manuele bediening, riemaangedreven (extern), synchrone AC motor,  €  3.249,00
 33/45 tpm, met TP251 toonarm en beschermkap, exclusief element, subchassis,
 zwart, bordeaux, essen. Uitvoeringen met andere toonarmen op aanvraag
TD 350/S2 idem, met SME M-2, exclusief element   €  4.399,00
TD 350/BC idem, exclusief toonarm en element   €  2.699,00

TD 550/AS212S manuele bediening, riemaangedreven (extern), synchrone AC motor,  €  8.949,00
 33/45 tpm, met Ortofon AS212S toonarm en beschermkap, exclusief element, 
 subchassis, zwart aluminium of chromen front, gebalanceerde en
 ongebalanceerde uitgangen, zwart hoogglans zijkanten, zwarte bovenzijde
 idem, met Makassar bovenzijde   €  9.489,00
TD 550/SME309 idem, met SME 309 toonarm, exclusief element, zwart hoogglans zijkanten €  9.379,00
 idem, met Makassar bovenzijde   €  9.889,00
TD 550 Uitvoeringen met andere toonarmen    op aanvraag

Thorens
Draaitafels acryl chassis €
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MM 005 RIAA phono voorversterker, MM/MC   €  189,00
Cleaning kit Schoonmaakset in houten verpakking   €  95,00
Carbon Brush Koolstof borstel   €  15,00
Belt standard Standaard riem t.b.v. TD150, 125, 126, 127, 226, 146, 147, 160, 166/105-115, €  30,00
 280mkI, mkII, mkIII, 316~321, 520, 521, Concrete, 2001 en 3001
Belt 170 - 190 Riem t.b.v. TD170-190   €  30,00
Belt 280mkIV Riem t.b.v. TD280mkIV   €  30,00
Belt 800 Riem t.b.v. TD800, 810, 850, 2010, 2030   €  30,00

Stofkap t.b.v. model TD 309   €  100,00
Stofkap t.b.v. nieuwe 800 serie en Acryl serie   €  130,00
Stofkap t.b.v. TD350, 2001, 3001   €  125,00

VTA RB toonarm Verticale tracking instelling voor oudere types  €  90,00
 Voorgeboord armboard t.b.v. SME op TD350 en 800 serie €  129,00
 Voorgeboord armboard t.b.v. LINN, KUZMA of ronde gaten €  99,00
 Montage AT95E op Thorens draaitafels   €  140,00

Stabilizer Chromen stabilisatie   €  125,00

Thorens
Accessoires €
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