HNNY Benelux is altijd een bedrijf geweest waar gewerkt wordt volgens plan en principes. 2018 is het jaar dat gekozen
is voor onze roots. Onze roots in de hifi/ high-end audio hebben altijd onmiskenbaar gelegen in de niche van kwaliteit
en analoog. Tel daar de hype van het moment bij op en je komt al snel uit op vinyl. Het is gelukt om de krenten uit de
Italiaanse pap te halen toen het merk New Horizon zich committeerde. In Italië zijn ze wereldberoemd en het succes
in Nederland is nog maar op een steenworp afstand. New Horizon bestiert de draaitafelmarkt met een bescheiden
aantal bijzondere, prijsbewuste modellen.

Het is bijna onmogelijk om iets unieks te verzinnen voor een technologie waar al bijna 100 jaar niets
nieuws is gebeurd. Het is zaak om geen copycat te zijn, maar je nek uit te steken en vanaf nul te beginnen. Zo maak je voor een kwaliteitsproduct alleen maar gebruik van kwaliteitsonderdelen. Zelfs de simpelste onderdelen dienen van goeden huize te komen. Dus geen MDF, maar MDF HD en geen gewoon
aluminium, maar aluminium van ruimtevaartkwaliteit. En oh ja, als alles dan van prachtige materialen
is gemaakt, is het zaak om het geheel smoel te geven, zoals dat heet. Stijlvol noemen de Italianen dat,
als schoonheid en bruikbaarheid hand in hand gaan. Toewijding op ieder niveau van de productie. Ernst
en elegantie moeten een nieuwe klassieker voortbrengen. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen.
Doorleefde ambachtslieden die stuk voor stuk kunstwerken afleveren. Als verlengstuk van zichzelf, wie
ze zijn en hoe ze zich voelen.
Dit is New Horizon. Draaitafels en toebehoren die door de markt omarmd zullen worden. Iets anders is
eigenlijk ondenkbaar voor draaitafels met een geheel eigen identiteit.

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon Series 100 modellen GD101 en GD121
Dit Italiaanse merk verstaat als geen ander de kunst om een bijna ongeloofwaardige hoeveelheid kwaliteit voor het geld te bieden. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een omgekeerd precisielager in alle modellen. Het instapmodel, de GD101 is helemaal Plug & Play. Zo, hup uit de doos, een plaat erop en draaien maar. Uiterlijk
verschilt dit model maar weinig van de modellen die erboven gepositioneerd zijn.
Voor slechts € 399,00 krijg je een 8,6 inch aluminium toonarm, compleet geleverd met voorgemonteerd en afgeregeld Audio Technica AT3600L MM element.
De stijlvol vormgegeven behuizing is een enkele 25 mm hoge zwart gelamineerde
sokkel van MDF HD om resonanties effectief te onderdrukken. De sokkel is uitgevoerd met drie brede, massieve, stelvoeten van natuurrubber wat stabiele en
loodrechte opstelling op elk oppervlak mogelijk maakt. De 10 mm hoge transparante (acryl) draaischijf weegt een respectabele 850 gram en is voorzien van een
groef die aflopen van de snaar onmogelijk maakt. De aandrijving geschiedt middels een AC synchroonmotor die de noodzakelijke energie via een ronde siliconen
snaar naar de draaischijf overbrengt. Om te wisselen van 33 naar 45 tpm volstaat
het simpelweg omleggen van de snaar. De ontkoppeling van de motor wordt met
vier afgestemde veren bereikt. De GD101 meet 450 x 365 mm (bxd) en wordt geleverd inclusief stofkap. De GD101 is tegen een geringe meerprijs verkrijgbaar met
een 12 mm hoge en 1050 gram zware draaischijf en heet dan GD121.

New Horizon GD101 in zwart

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon GD201 in wit

New Horizon Series 200 modellen GD201, GD202 en GD203
Een 24V AC synchroonmotor, een omgekeerd lager, een ronde siliconen snaar,
een stofkap en groot formaat stelvoeten worden standaard geleverd op alle New
Horizon modellen. Ook zijn alle modellen voorzien van hoogwaardige vergulde
chassisdelen voor het eenvoudig monteren of wisselen van de bijgeleverde bekabeling. Kan het nog mooier, vraag je je af. Jazeker, maak kennis met de New Horizon 200 Series. Met prijzen vanaf € 699,00 zijn deze modellen weliswaar duurder
dan de modellen uit de 100 Series, daar krijg je echter veel voor terug. Allereerst
een koolstof toonarm met uitgebreide instelmogelijkheden. Ook wordt een hogere (20 mm) en zwaardere (1700 gram) draaischijf bijgeleverd. De draaischijf is
voorzien van een groef die aflopen van de snaar onmogelijk maakt. De vier instelbare voeten zijn luxe uitgevoerd en voorzien van een zeer flexibel en resonantiedempend materiaal (EPDM). Het model GD201 is voorzien van een enkele 25 mm
hoge in zijdeglanslak afgewerkte sokkel. Het model GD202 is voorzien van een 16
mm hoge sokkel waarin door middel van vier afgestemde veren de motor is opgehangen. Hierop is een tweede, akoestisch en mechanisch ontkoppelde, 25 mm
hoge sokkel geplaatst waarop het lager van de draaischijf en de koolstof toonarm
zijn gemonteerd.

New Horizon GD202 in zwart

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon GD203 in wit

De GD203 is uitgevoerd met een 16 mm hoge sokkel waarin door middel van vier
afgestemde veren de motor is opgehangen. Hierop is een tweede, akoestisch en
mechanisch ontkoppelde, 16 mm hoge sokkel geplaatst waarop het lager van de
draaischijf is gemonteerd. Vervolgens is hierop een derde akoestisch en mechanisch ontkoppelde, 25 mm hoge sokkel geplaatst waarop de koolstof toonarm is
gemonteerd.
Alle modellen in de 200 Series worden geleverd met een uitgebreid instelbare 8,3
inch koolstof toonarm met een extra contragewicht wat toepassing van nagenoeg
alle gangbare elementen mogelijk maakt. Een voorgemonteerd en afgeregeld
Audio Technica AT3600L element wordt bijgeleverd.

New Horizon GD203 in zwart

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon GD2.25 in wit

New Horizon Series 200 model GD2.25
Heb je de smaak goed te pakken, maar ben je nog niet helemaal klaar voor de
top- of reference modellen van New Horizon, dan hebben de Italianen daar iets
voor je op gevonden. Voor slechts € 1.149 bouwt New Horizon voort op de solide basis van de GD202 en waardeert het ontwerp op met de twee sokkels tot
GD2.25. Waar de GD202 is uitgevoerd met één sokkel van 25 mm en één sokkel van
16 mm is de GD2.25 uitgevoerd met twee sokkels van elk 25 mm. Verder worden
ook de 25 mm hoge draaischijf (2100 gram) en de in hoogte verstelbare 9 inch
aluminium toonarm zoals gebruikt op GD3 gemonteerd. Door de toepassing van
twee 25 mm sokkels is de GD 2.25 ook weer zwaarder en hoger. De in hoogte verstelbare toonarm wordt geleverd met twee extra contragewichten wat toepassing
van nagenoeg alle gangbare elementen mogelijk maakt. Een element wordt niet
bijgeleverd.

New Horizon GD2.25 in zwart

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon GD3 in wit

New Horizon Series 300 model GD3
Het topmodel van New Horizon heet GD3. Ook hier vormt de basis de basis. Een
24V AC synchroonmotor, een omgekeerd lager, een ronde siliconen snaar, een
stofkap, groot formaat stelvoeten en vergulde chassisdelen. Uniek voor de GD3
is de behuizing welke is opgebouwd uit drie sokkels. Een 25 mm hoge sokkel met
hierin een door vier afgestemde veren opgehangen motor. Hierop een tweede,
akoestisch en mechanisch ontkoppelde, sokkel van 16 mm hoogte waarop het
lager van de draaischijf. En daarop weer een derde, akoestisch en mechanisch
ontkoppelde sokkel van 16 mm, waar de 9 inch aluminium toonarm op is gemonteerd. De GD3 weegt 11,9 kilogram en de afmetingen zijn 450 x 365 x 165 mm. De in
hoogte verstelbare toonarm wordt geleverd met twee extra contragewichten wat
toepassing van nagenoeg alle gangbare elementen mogelijk maakt. Een element
wordt niet bijgeleverd. De GD3 kost overigens € 1.499 exclusief element. Alle New
Horizon GD platenspelers in de 200 en 300 series zijn naar keuze en zonder meerprijs leverbaar in krasbestendige, ovengeharde, witte en zwarte zijdeglanslak.

New Horizon GD3 in zwart

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

New Horizon GDS in wortelnoot met ALE externe voeding

New Horizon Reference Series model GDS
De GDS vormt het paradepaard van New Horizon. Een 25 mm hoge sokkel voorzien van drie stalen veren functioneert als subchassis. In deze sokkel is de door
middel van vier afgestemde veren de motor opgehangen. Een tweede 25 mm sokkel herbergt het omgekeerde lager en de 9 inch toonarm met koolstof armbuis. De
GDS wordt geleverd inclusief New Horizons Quartz gestuurde snelheidsregeling
(ALE) en een 24 mm hoge, met twee snaren aangedreven, draaischijf. De drie instelbare voeten zijn luxe uitgevoerd en voorzien van een zeer flexibel en resonantiedempend materiaal (EPDM). De volledig instelbare toonarm wordt geleverd
met twee extra contragewichten wat toepassing van nagenoeg alle gangbare elementen mogelijk maakt. Een element wordt niet bijgeleverd. De GDS is afgewerkt
in zeer exclusief en kostbaar hoogglans wortelnotenfineer. Het fineer is voorzien
van maar liefst zeven handgepolijste laklagen.

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

ALE DSP geregelde voeding

Clamp

P R I J S L I J ST B E N E LU X J U N I 2 0 2 0

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Prijzen New Horizon
GD101
alleen in zwart

Enkele 25 mm MDF HD plint, 8,6” aluminium toonarm, AudioTechnica MM element, 10 mm acrylaat
plateau, Synch. AC motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Gewicht 4,7 kilo.

e

399,00

GD121
alleen in zwart

Enkele 25 mm MDF HD plint, 8,6” aluminium toonarm, AudioTechnica MM element, 12 mm acrylaat
plateau, Synch. AC motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Gewicht 4,9 kilo.

e

499,00

GD201
in wit en zwart

Enkele 25 mm MDF HD plint, 8,6” koolstof toonarm, AudioTechnica MM element, 20 mm acrylaat plateau, Synch. AC motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Gewicht 5,9 kilo.

e

699,00

GD202
in wit en zwart

Dubbele (16+25 mm) MDF HD plint, 8,6” koolstof toonarm, AudioTechnica MM element, 20 mm acrylaat e
plateau, Synch. AC motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Gewicht 7,2 kilo.

899,00

GD203
in wit en zwart

Driedubbele (16+16+25 mm) MDF HD plint, 8,6” koolstof toonarm, AudioTechnica MM element, 20 mm
acrylaat plateau, Synch. AC motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Gewicht 8,5 kilo.

e 1.099,00

GD2.25
in wit en zwart

Dubbele (25+25 mm) MDF HD plint, 9” aluminium toonarm, 25 mm acrylaat plateau, Synch. AC motor,
33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Zonder element. Gewicht 10,8 kilo.

e 1.149,00

GD3
in wit en zwart

Driedubbele (25+16+16 mm) MDF HD plint, 9” aluminium toonarm, 25 mm acrylaat plateau, Synch. AC
motor, 33 1/3 en 45 tpm, siliconen snaar, inclusief stofkap. Zonder element. Gewicht 11,9 kilo.

e 1.499,00

GDS
Hoogglans wortelnoten

Dubbele (25+25 mm) HD MDF plint, 9” koolstof toonarm, 24 mm acrylaat plateau, Synch. AC motor
met Quartz gestuurde snelheidsregeling (ALE) 33 1/3, 45 en 78 tpm, dubbele siliconen snaar, inclusief
stofkap. Zonder element. Gewicht 11,6 kilo.

e 3.850,00

Accessoires
Al’Mat

Hoogwaardige platenmat van 100% alcantara. Antistatisch, waterafstotend en anti-slip.

e

89,00

ALE

Digitaal gecontrolleerde externe voeding, geschikt voor alle modellen. Instelbaar op 33 1/3, 45 en 78 tpm. e

399,00

GD Special Ball

Keramisch lager. Geeft de minste frictie. Geschikt voor alle modellen.

e

40,00

GD Clamp

Aluminium stabilisatieklem van ruimtevaartkwaliteit. Gewicht 510 gram.

e

79,00

GD Adapter 45

Universele adapter benodigd voor 7” vinyl (45 tpm).

e

14,90

GD Carbon Spacers

Kit om armhoogte op element aan te passen t.b.v. GD201 en GD202.

e

59,00

GD Double Belt

Kit om een dubbele snaar te gebruiken op een GD3 (voor 45 en 78 tpm i.c.m. ALE). Inclusief poelie.

e

129,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

